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Examentijd, stresstijd, studententijd….  
Openingstijd, sluitingstijd, aanvangstijd, etenstijd, bedtijd, blessure-
tijd, tezelfdertijd, systeemtijd, tegenwoordige tijd, deeltijd, diensttijd, 
eindtijd, halfwaardetijd, ijstijd, ijzertijd, incubatietijd, indertijd, maal-
tijd, herfsttijd, schooltijd, oertijd, rondetijd, rusttijd, speeltijd, altijd, 
puberteit en pubertijd.  
Maar ook bloeitijd, lééf-tijd, broedtijd, kindertijd, komkommertijd, 
oogsttijd, paaitijd, proeftijd, reistijd, toekomende tijd, spreektijd, te-
gelijkertijd, toentertijd, toptijd, tussentijd, wachttijd, werktijd, winter-
tijd, zaaitijd, oogsttijd, zendtijd, op tijd.  
Zomertijd, te veel tijd, te weinig tijd, genen tijd, Duveltijd, vergader-
tijd, bezinningstijd, kooktijd, marathontijd, BBQ tijd, overtijd, bivak-
tijd. En zeeën van tijd, bij den tijd, uit den tijd, schonen tijd, ten allen 
tijd, te zijnen tijd, van tijd tot tijd, den hoogsten tijd, bij tijd en wijle, in 
minder dan genen tijd, de tijd zal het leren, de tijd verdrijven, de tijd 
vliegt, de tijd dringt, relativitijd (hebt g’hem) en relativiteit, zelfs KWB 
tijd.  
Zoals je ziet, tijd genoeg en voor elk wat wils. Daarmee loopt ook 
het huidige werkjaar ten einde maar niet zonder jullie al een blik te 
gunnen in het programma voor volgend werkjaar.  Bij dit Kijkerke 
vinden jullie alvast ons jaarlijks flyerke met ons rijk aanbod aan acti-
viteiten voor volgend seizoen.  
En dan nu: vakantietijd en hopelijk tot op Bazel Parkt! 
 

N.B. de Raak verschijnt niet in juli en augustus en voor het  
volgende Kijkerktje moet je wachten tot begin september. 



Agenda 

Zaterdag 04 juli Busreis Mons 

Donderdag 27 augustus Bazel Parkt 

Zaterdag 31 oktober  Ledenfeest nav 65-jarig bestaan. 

Zaterdag 19 september Cultuur … Verbeke Foundation 

Dinsdag 22 september Startvergadering kooklessen 

Vrijdag 9 oktober Dropping 

Nieuws uit onze vereniging  
 

Zo net voor de zomer en de vakantie hebben we nog enorm droevig nieuw! 
Marcel Van der Aa, KWB-lid en vader van onze wijkmeester Luc, is afgelo-
pen maand overleden als gevolg van de verwondingen van een verkeersonge-
val. Wij wensen de familie en vrienden veel sterkte.  

Bultencross op 6 juni 
 

Ondanks het mooie weer en het prachtige parcours is het altijdeen beetje 
bang afwachten naar het aantal aanwezige lopers. Vorig jaar was het  
bloedheet waardoor we last-minute heel wat afmeldingen kregen. Op 6 juni 
was het mooi “loop”-weer wat wil zeggen een aangenaam zonnetje en een 
temperatuur rond de 20 graden. In totaal kwamen er 127 lopers aan de start: 
70 lopers voor de 5 km, 50 lopers voor de 10 km, en dan nog een 7 kinderen 
voor de kids run. Met deze getallen zijn we best tevreden het is ver van onze 
ambities om te gaan voor een massaloop, het moet vooral gezellig en leuk 
blijven. Hoewel het competitief element in onze jogging bijzaak is hebben we 
toch gemerkt en gehoord van veel lopers dat de tijdsregistratie geapprecieerd 
werd. Hoewel het telkens moeilijker en moeilijker wordt om wat prijzen bij 
elkaar te schooien (hartelijk dank aan de milde sponsors!) zijn we er toch 
weer in geslaagd om voor elke loper een attentie te voorzien, en …het zijn 
heus niet alleen de kinderen die daar blij mee zijn. En passant houden we het 
volk wat in de cafetaria en op het mooie terras van de sporthal en onder een 
prachtig zonnetje was het genieten van een welverdiende pint na de geleverde 
inspanningen. Dit jaar hebben we ook gemerkt dat er terug meer joggers uit 
Bazel en Kruibeke ingeschreven waren wat ons veel genoegen heeft gedaan. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eigenlijk is dit niet zo verwonderlijk als je ziet op om 
het even welk uur het aantal joggers je tegenwoordig 
tegenkomt in onze mooi Polders. Bij deze hartelijk 
dank aan onze trouwe medewerkers waar we steevast 
beroep kunnen doen om: de nadarhekkens en de  
infoborden te plaatsen, een tent te gebruiken, paraat te 
zijn om de inschrijvingsadministratie te regelen,  
seingever te zjjn, voor en achter te fietsen, prijzen te 
delen, drank uit te delen, te zorgen voor de appels en 
de drank aan de aankomst, de werkplanning op te  
maken, ….of om zo maar uit sympathie de lopers te 
komen aanmoedigen en samen met ons een pintje te 
komen drinken. Hop naar de volgende editie in juni 
2016. Hier en daar heb ik, misschien wat in de euforie 
van deze geslaagde editie, gehoord dat er terug  
stemmen op gaan om in Bazel nog eens een start-to-
run te organiseren. Indien het er van komt dan zullen 
jullie er zeker tijdig van horen via De Kijker. 
 
 

Garageverkoop op 27 juni 
 

Garageverkoop, editie 2. Vorig jaar hadden we een redelijke start, genoeg om 
het dit jaar nog eens te proberen. Met bijna 200 inschrijvingen in groot-
Kruibeke mogen we voor deze editie meer dan tevreden zijn. We leren conti-
nu bij en weten nu al waar we volgend jaar weer kunnen of moeten aanpassen  
om het optimaler te laten verlopen. Femma en KWB van Bazel, Kruibeke en 
Rupelmonde werken in deze organisatie gezellig samen.  
 

Eigenaardig is dat de zolders in Kruibeke blijkbaar veel meer oude rommel 
bevatten dan die in Bazel; toegegeven, Kruibeke is de grootste gemeente van 

de drie, maar met 100 verkoopadressen waren ze echt wel top! Naar het 
schijnt kon je in Kruibeke niet rondrijden zonder de blauwe en witte ballon-
netjes te zien op een of ander verkoopadres. Misschien moeten we dat dan 
volgend jaar nog eens doen? In elk geval zal ons goed doel van dit jaar (Het 
Veer in St-Niklaas) niet te klagen hebben want zij krijgen binnenkort van ons 
het volledige inschrijvingsgeld toegestopt en ook nog eens alle "vrije bijdra-
gen" van de mensen die langsgekomen zijn voor een plannetje. Hopelijk was 
het voor de deelnemende verkopers de moeite om de spullen van de zolder of 
uit de kleder te halen en uit te stallen op de stoep en hebben ze er nog een 
sommetje aan overgehouden. Extra vakantiegeld? 



Zondag 28 juni - Petanque+ 
 
Wat een dag, wat een dag. Onze petanque gaat al veel jaren mee, maar er zit 
nog geen sleet op! Dit was weer het schoolvoorbeeld van hoe een gezellige 
zondagnamiddag onder vrienden er kan uitzien. Of zou moeten uitzien.  
Het weer heeft ons niet te hard tegengewerkt en alhoewel de opkomst niet zo 
hoog was zat de sfeer er super in! Veel "vaste klanten" moesten afhaken  
wegens al-op-vakantie of familiale verplichtingen of verbouwingen;  
sommigen hadden zelfs een "relatiedag" gepland en moesten uiteraard ook 
forfait geven. Naast petanque is er natuurlijk ook weer Kubb gespeeld - met 
één lange, hele spannende wedstrijd op 't eind - maar PLUS betekende dit 
jaar inderdaad MEER. Voeg dus vanaf dit jaar ook nog maar "samenzang" 
toe aan de namiddag … "You are my sunshine" galmde in de namiddag en  
's avonds over de pleinen. Meerstemmig, zo veel is zeker! 
 

Enfin, er was dus ook een petanquewedstrijd. Daar rook het naast amusement 
ook traditioneel toch weer een paar keer naar scherpe competitie. Dirk  
Gorrebeeck en Geert Moens waren ijzersterk begonnen met een zware 13-0 
overwinning, maar tijdens de 3de ronde kreeg Dirk last van een blessure. De 
finale werd uiteindelijk gespeeld door Dirk Lyssens met Gerard De Wolf  
tegen Gaby Van Mele met Wilfried Vergauwen. Deze laatsten wonnen na een 
verbeten strijd met 13-11 en zij krijgen de wisselbeker mee naar huis. De 
kleine finale was nog belangrijk, want de winnaars daarvan krijgen een fles 
wijn mee naar huis! Geert Moens en invaller Erik De Roeck wonnen van het 
duo Luc Vloemans en Kris Vercauteren en haalden dus brons.  
Maar eigenlijk is dat allemaal niet zo belangrijk … belangrijk is dat iedereen 
die heeft deelgenomen een echte super-zondagnamiddag heeft gehad: veel 
plezier, een beetje competitie, maar bovenal veel vriendschap. Zo'n  
activiteiten zijn de essentie van onze vereniging.  

 

Dikke dankuwel aan alle 
helpers en natúúrlijk doen 
we dat volgend jaar weer 
… "please don't take my 
sunshine away"! 
 
De toevallig langsgekomen 
schepen van sport (lid van de 
KWB) feliciteert de  
overwinnaars, maar enkele 
mensen van de bronzen en 
zilveren ploeg willen ook 
graag op de foto.  



Een petanque-namiddag afsluiten doen we met een gezellige barbecue ... 

 
Busreis naar Mons op zaterdag 4 juli 
 
In 2015 gaat de provincie Henegouwen, meer specifiek de hoofdstad Bergen, 
een bijzonder en historisch jaar tegemoet. Als culturele hoofdstad van Europa 
zal Bergen duizenden toeristen en bezoekers aantrekken. Dit hoeft niet te  
verwonderen. In het hart van Europa omarmt Bergen verschillende schatten 
die de stad sinds meer dan 1000 jaar opbouwde en die beslist een bezoek  
verdienen. De talrijke monumenten (waarvan onder andere het belfort op de 
Unesco-Werelderfgoedlijst prijkt), kerken, musea en mooie panden getuigen 
vandaag nog van deze rijke geschiedenis. Op 4 juli gaat een delegatie van 
KWB Kruibeke en Bazel met de bus naar Bergen. Inschrijven is te laat, maar 
degene die ingeschreven zijn wacht een mooie uitstap.  
 

 
 
 
 

 
 



KWB Bazel goes Cultural … op 19 september 
 
De Verbeke Foundation is een 
eigenzinnige private kunstsite 
die geopend werd op 1 juni 
2007 door kunstverzamelaars 
Geert en Carla Verbeke.   
Cultuur, natuur en ecologie  
komen er samen. De ruimte  
herbergt een indrukwekkende 
verzameling van moderne en 
hedendaagse kunst en biedt  als 
‘kunstenvrijplaats’ ook kansen 
aan jonge kunstenaars.  

 

Met zijn 12 hectare natuurgebied en zijn 20.000m² overdekte ruimten is de 
Verbeke Foundation één van de grootste privé-initiatieven voor hedendaagse 
kunst in Europa. De loodsen van het vroegere transportbedrijf van Geert  
Verbeke werden omgebouwd tot unieke expositieruimtes.  
De Verbeke Foundation is een aanhoudend groeiproces. Kunstenaars kunnen 
er in residentie, verblijven, grotere en kleinere tentoonstellingen wisselen  
elkaar af ..., waardoor de Foundation, zoals een ademend organisme, er elke 
dag anders uitziet.     
Praktisch: vertrek met eigen vervoer (t.t.z. carpoolen)  aan de Kerk van Bazel 
om 13:30 u. Prijs: leden  8,- Euro  (voor inkom plus gids),  niet-leden: 12,- 
Euro.  
 

Er is een “Arty-Farty” Cafetaria en de kas geeft een gratis drankje aan alle 
deelnemers! Inschrijven graag voor 16 september bij Luc op 0472 40 01 44 
(luc.van.elsen@telenet.be), of bij Ernst op 0485 67 46 13  
(ernst.plaetinck@skynet.be),  
 
 

MET KWB - FEMMA  NAAR LOURDES   
 
Volgende zomer (2016) trekt KWB - FEMMA van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde 
naar Lourdes. De gezinsverenigingen gaan er ontspannen en bezinnen. Zowel voor 
jong als oud is een gevarieerd programma uitgewerkt. Wie graag mee wil kan zich 
nu al laten inschrijven.  
Op  maandag 5 oktober is er een info avond over deze bedevaart in 'Ons Huis' 
te Kruibeke. 



Rekening nummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661 
BIC: GKCCBEBB 
p.a. Luc Vloemans 

Rupelmondestraat 219 
9150 Bazel 

Lourdes is wereldbekend als bedevaartoord. Ook KWB - KAV (Femma)trekt er al 
meer dan 60 jaar heen. Elk jaar nemen honderden KWB-ers en leden van Femma deel 
aan de georganiseerde Lourdesbedevaarten. 
Maar de reis is meer dan een klassieke bedevaart; "Een reis naar Lourdes is tot rust 

komen" vertelde een vorige deelnemer. "In een schitterend berglandschap heb je alle 
mogelijkheden om te ontspannen. Wij bieden een evenwichtig programma aan, met 
Nederlandstalige begeleiding, maar wie meegaat, is vrij om te doen wat ze willen." 
De groep deelnemers is elk jaar erg verscheiden. Ook gezinnen met jongen kinderen 
vinden de weg naar Lourdes. Voor kinderen bieden we speciale animatie op maat aan. 
Zowel voor wie graag in groep reist als voor wie er liever alleen opuit trekt, zijn de 
Lourdesreizen de kans om te onthaasten, om het jachtige leven even achter zich te 
laten, om Samen naar de Bron te gaan, wat het thema is voor onze bedevaart. 
Of het nu is voor te bezinnen, de Pyreneeën te verkennen, of deel uit te maken van een 
enthousiaste groep : iedereen vindt wel een goede reden om erbij te zijn. 
Er zijn verschillende manieren om mee naar Lourdes te gaan. Er zijn de treinbedevaar-
ten, maar ook vliegtuigreizen. 
 
Onze bedevaart heeft plaats in 2016 van 15 tot 21 juli. Inschrijven kan vanaf nu 
en op 5 oktober is er de info-avond in Ons Huis te Kruibeke. 
 
Info en of inschrijven kan bij :  
Pierre Van Wolvelaer, Rozenstraat 9 Kruibeke.  
Tel.nr. 03.774.26.29 e-mail :  pi.va.wo@telenet.be 
Greta Van Osselaer, Molenberg  53    GSM nr.  0474 65 18 05    
e-mail  :  greta.van.osselaer@hotmail.com 


