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De afgelopen maand april was, na het hectisch eerst KWB trimester met
een overvloed aan activiteiten, een wat rustigere maand.
Toch waren er een paar leuke uitstekers zoals de LEGO bouwdag op 26
april en de wandeling in de Vlaamse Ardennen op 1 mei waar jullie
verder in dit nummer meer kunnen over lezen.
De maand mei wordt een maand van keuzes maken. Stilaan beginnen ze
op te duiken in het straatbeeld, de foto’s en affiches van de politiekers die
bedelen om onze stem op 25 mei.
Allen beloven ze ons de hemel en welvaart en zo weinig mogelijk last en
besparingen en dit in ruil voor onze steun en stem…Wel of niet stemmen,
op links of rechts stemmen, waar doe je de beste zaak mee?
Als ik even de link mag maken met bewegingen of verenigingen zoals
onze KWB, het zijn niet de letters of de vlag die bepalend zijn, maar het
zijn de mensen die zich engageren, en die actief zijn die de kar trekken
die bepalen welke richting de vereniging uitgaat.
Als je weet, dat er nu in 2014 in verschillende landen nog dagelijks moet
gevochten worden om democratische grondrechten zoals vrije
verkiezingen, dan is het toch wel een luxe te leven in ons België waar we
kunnen gaan stemmen zonder het risico dat er door extremisten een bom
in het verkiezingshokje gelegd wordt.
Koester onze democratische rechten en plichten en profiteer van de
mogelijkheid die je dankzij de stemplicht geboden wordt om een
persoonlijke keuze te maken.
Hartelijke groet en tot en tot op een volgenden KWB activiteit.
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Nieuws uit onze vereniging
Proficiat met het 55-jarig huwelijksjubileum van Marcel Van der Aa en echtgenote. Marcel is al vele jaren lid van onze vereniging en heeft gedurende lange
tijd ook zijn steentje bijgedragen.
Proficiat met de geboorte van Senne De Keersmaeker. Senne is geboren 1 april
2014, broer van Bram en zoontje van onze leden Ronald De Keersmaeker en
Charlotte Van Cleemput.
Frans De Kerf stopt wegens gezondheidsredenen als wijkmeester .
We bedanken Frans voor zijn jarenlange inzet bij de KWB en in het bijzonder
voor de organisatie van de Lourdes-bedevaarten gedurende vele jaren.

Voor ieder kind een sint
Onderstaand schrijven ontvingen we van WELZIJNSSCHAKEL 'DE OPSTAP'
uit Kruibeke naar aanleiding van onze speelgoedinzamelactie “Voor Ieder Kind
een Sint”:
Dank aan K.W.B - Bazel en St-Petrusschool te Bazel voor het verzamelen van
speelgoed voor de minder begoede kinderen van onze grote gemeente, t.g.v.
St.Niklaas wat ook nog 134 euro opbracht.
Dank aan Davidsfonds - Markant - Femma en KWB voor het organiseren van
'Het Armoededictee' t.v.v. van onze Welzijnsschakel. De opbrengst was 321 euro. De beide bedragen, 134 en 321 euro, werden op de 'Puf In' van 4 april overhandigd (zie foto op volgende bladzijde).
Zij komen ten goede aan de werking die W.Z.S. in groot Kruibeke reeds 8 acht
jaar doet en waarmee we een 50-tal gezinnen in armoede kunnen ondersteunen.

Dankzij de bijdrage van de sponsors en de inzet van de vrijwilligers kunnen we
met Welzijnsschakels ...
• Wekelijks, soms meer, langs gaan bij een gezin voor een babbelke en hen op
weg helpen naar oplossingen voor sociale, financiële, gemeentelijke en andere problemen;
• Kinderen met leerproblemen helpen met huiswerkbegeleiding;
• Wekelijks een 20-tal gezinnen laten deelnemen aan de broodbedeling;
• In de schoolvakanties kunnen kinderen op speel-, sport-, vaarkampen;
• Wij gaan samen één dag op reis (een attractiepark, dierenpark, naar zee,…)
• 1 x per maand koken wij voor onze mensen (50 à 70): dat is onze PUF-IN;
• Er wordt gebabbeld, gegeten … kortom een ideaal ontmoetingsinitiatief.
Ieder die het wenst kan Welzijnsschakel steunen op rekeningnummer
BE26 7370 3732 4229.
Namens Welzijnsschakel 'De Opstap', Pierre Van Wolvelaer

Lego namiddag op zaterdag 26 april
Een overdonderend succes! Tientallen kinderen en hun
ouders en soms ook grootouders, zelfs nonkels en tantes
verzamelden in “het scholeke in de Kerkwegels” voor
onze tweede Lego-dag. Zeker weten dat er meer dan de
dubbele opkomst was in vergelijking met vorig jaar.
Dat zal de ploeg medewerkers wel geweten hebben! Zo
heb ik onze voorzitter Luc Van Elsen wel duizend keer
de oversteek weten maken van keuken naar cafetaria met
een bord pannenkoeken. En hij blééf daar bij lachen.

Ook in de keuken was het een drukte van bakken en roeren en afwassen en aan
de toog was het soms zwaar aanschuiven geblazen.
Maar goed, het ging hier om een activiteit die we speciaal opgezet hebben voor
de jonge gezinnen en die hebben ons nu echt wel gevonden. Alle aanwezigen
amuseerden zich met een overvloed aan Legoblokjes en –blokken en maakten herkenbare en
ook wel minder herkenbare, futuristische constructies. Wie dat wil kon één van de beschikbare
bouwplannen proberen uitwerken, maar de “vrije
stijl” was ook enorm populair. Getuige deze
kruising tussen een hoge toren en een neergestorte
helikopter die de … uim … kindjes gemaakt
hadden.
Ik vraag me af hoe dikwijls jonge ouders tegenwoordig de tijd kunnen nemen om samen met hun
kinderen gedurende een paar uur rustig te zitten
spelen. Ondanks de drukte en bij wijlen ook nogal
wat lawaai leek het wel een namiddagje weg-vande-stress voor vele van onze bezoekers. Hieronder
nog een paar kiekjes, maar voor het volledige
beeldverslag moet je binnenkort écht eens
kijken op onze website www.bazelparkt.be (en
daar klikken op “Foto’s”).

Lentewandeling: donderdag 01 mei
Dag van de Arbeid is de ideale dag voor een wandeling in goed gezelschap. En
zo dachten een veertiental kwb-ers er over. Geen bloesemtocht in de haspengouwstreek deze keer, wel een tochtje in de Vlaamse Ardennen, de streek van
Kruishoutem. Voor zij die technische details willen: met de auto een dikke 60
km via de E17 richting Oudenaarde, en dan naar Wannegem-lede. Nooit van
gehoord, nog kleiner dan het boerengat Bazel, maar pittoresk dorpje in een
prachtige omgeving. Parkeer dichtbij taverne De Zwaan in Wannegemdorp, een
van de twee staminees die het dorp rijk is, ook goe gezien wanneer je de eindmeet bereikt, en volg de route van de Rooibeekseweg.
14 kilometer voor elk wat wils. De natuurliefhebber vindt zijn gade in de rust en
het groen. Enkele grootgrondbezitters hebben daar ook hun stulpje, wat enkelen
deed dagdromen over een tweede verblijf.
Ook het culinaire kwam aan bod, niettegenstaande een boze tong beweerde dat
er bijna geen eten en drinken in de buurt te vinden is en dat je je knapzak best
goed vult als je op stap gaat. Hè, is dat nog een boerderij waar ze cremekes verkopen? Ook een hoop sloebers die zich meermaals verlustigden aan het gelijknamige streekbier.
Straffe dingen onderweg gehoord en gezien. Ergens twee koffies en een ijsje
teveel aangerekend krijgen en terugkomen met meer dan genoeg geld (Marc,
welk merk van rekenmachine heb je?). Geleerd hoe je moet sjacheren op een
rommelmarkt (Gaby, blijven trainen man !). En maar niet willen regenen ondanks dat de gps van Geert tot 9 uur 's avonds regen aangaf. Integendeel zelfs,
ondergetekende mocht een rood voorhoofd overhouden na een uurtje bakken op
het terras 's middags. Dank u ook voor de kwb-er die zijn kattegeroest deelde
(voor de analfabeten onder ons, dit is oud-bazels voor broodpudding).
Soit, een geslaagde dag, temeer omdat de weergoden ons goed gezind waren en
zelfs besloten ons net na aankomst in taverne De Zwaan te jagen met gedonder
en hagelbollen voor een afsluitende
drink.

Bultencross: Zaterdag 7 juni
Nu wordt het héél hoog tijd om te beginnen trainen! Tegen wanneer je dit boekje
in handen krijgt is het nog een kleine maand te gaan en het is zover: je mag dan
komen bewijzen of je voldoende sportief bent om 5 km mee te lopen tenzij je tot
de harde kern van 10 km lopers behoort. Vergeet niet dat er ook een kilometerloop is voor de kids. De kids starten om 14:30u, de lopers die 5 of 10 km lopen
starten samen om 15:00u. Deelname kost 1,50 Euro voor kinderen tot 12 jaar en
5,- Euro voor de overige (KWB-leden hebben 1,- Euro korting!)
Niet meelopen en komen supporteren mag ook en wat misschien nog beter is:
meld je aan om wat te komen helpen in de loop van de voor– of namiddag, want
we kunnen echt nog wel wat helpers gebruiken!!
Bellen maar naar 0488 22 99 78!!

Zondag 14 juni: Garageverkoop
Na heel veel over en weer gepalaver zijn we dus toch aan een definitieve datum
geraakt: 14 juni wordt het en we doen onze eerste garageverkoop dan samen met
Femma en KWB van Rupelmonde en Bazel. Hoe werkt het?
Wil je als verkoper oude spullen (gereedschap? Speelgoed? Keukenmateriaal?
…) aan de man brengen, dan meld je je aan op garageverkoop.kbr@gmail.com
of telefonisch op 0495 57 50 85. Je mag ook naam, volledig adres, telefoonnummer (en eventueel mail-adres) op een papiertje afgeven op volgend adres:
Kruibekestraat 44 in Bazel. Meedoen als verkoper kost je 5 Euro, want we
proberen hiermee de vzw Clini-Clowns financieel wat te helpen. In ruil krijg je
promo-materiaal om op de dag zelf je huis (oprit, voortuin, …) goed in de kijker
te zetten én maken wij voor jou ook reclame. Alle kandidaat-kopers kunnen op
14 juni langskomen aan de kerk van Bazel waar ze in ons tentje een lijst en plattegrond zullen meekrijgen met alle verkopers erop. Verkopen gebeurt van 10:00
tot 16:00, de lijsten van deelnemende verkopers zijn verkrijgbaar van 9:30 tot
15:00. Nog info? Je mag altijd bellen naar bovenstaand telefoonnummer of
wacht nog eventjes en er valt een briefje in de brievenbus met alle info én een
inschrijfstrook! Die folder zal je dan ook op onze website vinden. Begin maar
vast op te ruimen ...

Zondag 29 juni Petanque+
Moeten we hier nog veel uitleg bij geven? Met een beetje geluk is het mooi weer

en kan dit één van de gezelligste zondag namiddagen van de zomer worden. Het
gezellige “tikken” van de stalen petanque ballen of het droge “tokken” van de
houten stokken van het Kubb-spel … Met net niet té veel competitiegeest en een
fris pintje bij de hand wordt het “a day to remember”. Hou dus zeker zondag 29
juni vrij - meer info en inschrijven in ons volgende Kijkertje.

Daguitstap in de Westhoek: 20 september
Je hebt het waarschijnlijk al gelezen: de busuitstap die KWB Nationaal ons aanbiedt heeft zoveel succes dat we onze datum hebben moeten aanpassen naar 20
september. Dit jaar gaat het naar Ieper, natuurlijk ter gelegenheid van de 100ste
verjaardag van Wereldoorlog 1. In volgende Kijker krijg je alle info en mogelijkheid om in te schrijven.

Repmond Rock … 21 juni
Dat Bazel Parkt een organisatie van onder andere een aantal Bazelse KWB-ers is
zal wel algemeen bekend zijn. Maar dat een deel van de andere organisatoren
achter het herboren Repmond Rock zit is misschien iets minder bekend. Vandaar
dat we met plezier reclame maken voor dit festival in onze buurgemeente Rupelmonde. Trouwens … niet alleen daardoor … de organisatoren hebben niemand
minder dan Raymond Van het Groenewoud kunnen strikken om af te sluiten.
“Maria, Maria, ik hou van jou” … wie zin heeft om dat op 21 juni mee te
zingen, brullen, schreeuwen kan best snel zijn want de tickets zijn nog tot eind
mei beschikbaar aan slechts 10 Euro (nadien 15 Euro!) op volgende verkooppunten: Studio Deyaert, Kloosterstraat 29, Rupelmonde of ‘t Groene Huis, Kerkstraat 10, Bazel of Café De Kwartel, Bazelstraat 349, Kruibeke.

Overzicht kooklessen: het einde is in zicht
De ploeg bij Heidi in Weert heeft alles al achter de rug. Er is nog één kookles
(de ploeg van Joris Mees en Filip Heylen) op 14 mei en op 24 mei hebben die
hun finale. De ploeg van Dirk Lyssens en Jeanine Brijs hebben enkel nog dun
finale te goed op 17 mei.
Hopelijk hebben we binnenkort wat plaats in onze Kijker én ook de input om
jullie wat “lekkere” fotootjes te tonen! Laat maar komen.
Rekening nummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661
BIC: GKCCBEBB
p.a. Luc Vloemans
Rupelmondestraat 219
9150 Bazel

