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De afgelopen maand was een relatief rustige KWB maand met maar
een paar activiteiten. Er was onze 2° poging om buiten een Pop up
bioscoop te organiseren en dan hadden we ook nog in een paar kookgroepjes (groepen 1 & 3) de kookfinales. Mei is een gekapte maand
met feestdagen en lange weekends, wat maakt dat er altijd wel ergens
een schoolfeest of een communiefeest of een buurtfeest is…
Waarschijnlijk zijn er nog andere verklaringen maar de opkomst voor
onze openluchtcinema, ondanks de samenwerking met Hof Ter Welle
was geen succes. Het is zoals de Britten zeggen “sometimes you win
sometimes you lose” (hopelijk winnen ze daar op het einde van de
maand niet met hun Brexit). Het is met het proberen dat je merkt dat
activiteiten aanslaan of niet. Niet getreurd, elk nadeel heeft zijn voordeel en zie: door de samenwerking met de school Sint-Joris krijgen we
er met Wim de Mayer een nieuwe jonge wijkmeester bij die dankzij
zijn relaties maakt dat samenwerken met de school (en zijn infrastructuur) nóg gemakkelijker wordt.
Wat lees ik toevallig deze morgen in mijn krant? In augustus sluit Het
Hoogzaal, wat begrijpelijk is gezien de uitgeleefde en aftandse staat
waarin het gebouw zich momenteel bevindt. Alternatieven volgens
onze burgervader: een nieuw nog te bouwen verdiep met feestzaal aan
sporthal De Dulpop. Klinkt mooi maar wanneer zal dat gerealiseerd
zijn? En wat doen verenigen ondertussen om hun activiteiten te
organiseren, wetende dat de kasteelkelder altijd volgeboekt is en feestmateriaal en tenten huren voor een vereniging peperduur zijn? Zoals
we dat binnen onze KWB gewoon zijn zullen we, Jean Luc D. zaliger
in gedachten, die problemen wel oplossen als ze zich stellen, maar het
is toch een vooruitzicht waar je niet vrolijk van wordt. Over onze
jogging lezen jullie verder in dit boekje meer. Voor juni en begin juli
staat er nog 3 leuke activiteiten op de planning: onze garageverkoop op
25 juni en de petanque PLUS met BBQ de dag nadien. De KWB
busreis, wat dit jaar een specialleken is gaat door op 2 juli en brengt
ons naar het mooie Gent. Hopelijk laten de weergoden ons op die dagen niet in de steek en kunnen we ons werkjaar in schoonheid afsluiten.

Agenda
Za 11 Juni

Kookfinale groep Heidi / Erik

Za 25 Juni

Garageverkoop

Zo 26 Juni

Petanque en Kubb en ...

Za 02 Juli

Busreis Gent

Nieuws uit onze vereniging
Heuglijk nieuws! Wim De Mayer hebben we in het verleden al dikwijls
kunnen strikken om ons te helpen met technische toestanden allerhande voor
onze activiteiten en nu heeft ij volmondig toegestemd om wijkmeester te
worden! Welkom Wim … op 18 juni is er de planningsvergadering voor het
volgende seizoen en kan je al volop mee “denken en doen”.

28 mei openlucht cinema - poging 2
We wilden dat absoluut nog eens proberen met die cinema. Dit keer een wat
zachtere film gekozen als vorig jaar en dit keer een goed doel gezocht in de
hoop wat meer bijval te vinden. Niet gelukt, dus. Zelfs met verschrikkelijk
mooi weer hadden we slechts een kleine 20 bezoekers. Iets om niet echt vrolijk van te worden. Maar goed, we hebben het geprobeerd en wie weet komen
we volgend jaar met iets nieuws op de proppen, waarvoor de verleiding écht
te groot zal zijn.

Onze Bultencross op 4 juni
Afgelopen weekend was er onze bultencross. De voorbereidingen kwamen
wat aarzelend opgang, onze verwachtingen naar het aantal deelnemers waren
niet al te hoog, het weer zag er ook al niet te schitterend uit … En zie: uiteindelijk werd het een groot succes met een 160- tal lopers waarbij een 20-tal
lopertjes minder dan 12 jaar. Er was veel volk, een leuke sfeer, en zoals we
dat gewoon zijn waren alle trouwe medewerkers op post. Samen dingen doen
werkt wel degelijk want als onderdeel van “Bazelverbaast” was er aan de
Dulpop op zaterdag 4 juni naast de Bultencross de zomerbar Saint Tropez
van oud-chiroleiding INTERVORAN, en werd er door de notabelen van de
provincie en het gemeentebestuur een spiksplinternieuw afgepijld jogging

parcours ingehuldigd. Zelfs het waterzonnetje veranderde na een tijdje in een
terraszonnetje wat maakte dat er na de geleverde inspanningen vlot drankjes
geconsumeerd werden.

Door het gezamenlijke project rond het weekend, met
Proeven van de Polders, met
open kerkendagen en met
alle andere evenementen in
het centrum van Bazel waren
de reporters van TV Oost
zelfs van stal gehaald en is er
zowaar een stukje uitgezonden waarin onze jogging een
hoofdrol mocht spelen.
Gemist? Ga dan naar www.tvoost.be, klik op het vergrootglaasje, type
"Bazel" en je hebt het filmpje meteen gevonden. Leuk om onze collega's
KWB-ers zo eens aan de slag te zien.
Een speciale vermelding voor de Start to Run deelnemers van Rupelmonde
die als afsluiting van hun programma bij ons in Bazel hun eindexamen van de
5 km kwamen afleggen. En ze hebben het allemaal gehaald, waarvoor een
dikke proficiat!
Het succes van onze jogging deed deugd en heeft ons een boost gegeven om
al uit te kijken naar de editie van 2017.

"Beginnende" joggers van KWB Rupelmonde met de glimlach over de meet na hun examen.

25 juni: onze derde garageverkoop
Die komt er binnenkort inderdaad ook aan. De garageverkoop is in Bazel iets
minder populair dan in Kruibeke en Rupelmonde, maar we werken er toch
nog graag aan mee; het is tenslotte positief om te zien hoe voorwerpen een
tweede leven kunnen krijgen. Of het nu een verzamelaar is die iets specifieks
zoekt of is het speelgoed dat een ander kind blij gaat maken, het maakt niet
uit; het is altijd beter dan weggooien. Meedoen als verkoper kost 5 Euro en
die Eurootjes worden integraal doorgestort naar een goed doel. Heb je nog
oude spullen waar je niets meer mee doet, maar die je toch nog te goed vindt
om weg te gooien, schrijf je dan in met de strook verder in deze Kijker
(achterste pagina).
Je kan die afgeven bij Anaja Smet, Plezantstraat 2, Bazel. Inschrijven via
mail kan ook: stuur alle gegevens naar garageverkoop@kwbbazel.be en stort
de 5 Euro op BE08 6528 3461 9913.
Je krijgt dan een pakket van ons waardoor
je als verkoper zal opvallen in de straat en
zo hopelijk nog wat geld maakt van "ouwe
rommel".
Wie zelf op zoek is naar bepaalde spullen of
gewoon eens wil rondrijden om te zien of er
ergens iets te koop staat dat hij eigenlijk
best wel leuk vind kan van 9:00u tot 15:00u
een plattegrond en lijst met de deelnemers
halen bij "Oan De Kaarek" (Koningin Astridplein). Veel plezier!

26 juni: Petanque en Kubb en …
Naar jaarlijkse gewoonte sluiten we het KWB jaar af met een petanque en/of
kubbspel met aansluitend een familiebarbecue voor klein en groot.
Wie niet kan spelen, kan wel aanschuiven voor de barbecue ’s avonds.
Door omstandigheden kunnen we dit jaar geen "grote" competitie doen (een
pak vaste deelnemers zit elders), maar wie wilspelen kan ter plaatse komen
tegen 14:00u en een paar leuke matchkes spelen. Tussendoor kan er gezellig
bijgepraat worden met een drankje naar keuze. Wij zorgen er wel voor dat de
petanque-ballen van de gemeente ter beschikking zijn. Omdat er niet echt een
afgelijnde competitie is kan iedereen langskomen volgens eigen mogelijkheden en aanpikken waar mogelijk.
Om 18:00u begint dan de barbecue. Hierop is natuurlijk iedereen welkom,
ook iemand die niet meegespeeld heeft! Het wordt weer een familiebarbecue
aan een heerlijk gezinsprijsje van 18,- Euro per persoon en dit voor :
• een heerlijk gemarineerde brochette
• lekkere kippenbilletjes
• mals gemarineerd steak
• een palet van groentjes met 4 sauzen naar keuze.
Kinderen tot 12 jaar betalen slechts € 10,- Euro. Voor een lekkere worst en
een gemarineerde saté.
Inschrijven voor de barbecue kan per mail (info@kwbbazel.be) of door storting op de KWB rekening BE62 7835 5034 0661 met vermelding van naam
en aantal personen. Inschrijven ten laatste op 20/06/16 ajb! Indien niet-leden
willen komen mee-eten op onze barbecue kan dat ook, echter zij betalen respectievelijk 21,- en 13,- Euro

De KWB Busreis van 2016!!! 2 juli 2016.
We herhalen nog één maal de opzet van deze busreis, want over een kleine
maand reizen we naar Gent!
In 2016 is het namelijk 500 jaar geleden dat het echtpaar Van PottelsbergheVan Steelant naar Bazel kwam. Zij speelden een belangrijke rol in de geschiedenis van "ons" kasteel van Wissekerke. Zij lieten in de jaren dat zij hier
verbleven het kasteel grondig verbouwen en legden hiermee de basis van het
kasteel zoals wij het nu kennen. Onze busreis staat dit jaar in het licht van die
herdenking: we bezoeken de stad Gent met de nadruk op de geschiedenis en
leefomgeving van dit echtpaar en gaan zelfs hun portretten ophalen om ze
officieel naar Bazel over te brengen! Een bus brengt ons naar het Museum
van Schone Kunsten waar we de schilderijen van Livinus en Livina in ontvangst nemen. Daar bekijken we ook

de restauratie van "De aanbidding van Het Lam Gods" - begonnen in 2012
voor een duurtijd van 5 jaar. Daarna bezoek aan het huis waar de Van Pottelsberghen woonden, aan hun parochiekerk, de Sint-Michielskerk en aan het
Huis van Alijn. Na de lunch trekken we door het pittoreske "Patershol" met
het Caermersklooster of kan er vrij Gent bezocht worden (soldenperiode in
de Veldstraat? Druppelkot? Tierentyn?). Na wat vrije tijd en een drankje vertrekken we rond 17:00u terug naar Bazel. Daar brengen wij het koppel naar
het kasteel, waar 's anderendaags een officiële ontvangst met receptie is
voorzien. Zoals je ziet een uit de kluiten gewassen busreis met nog een extraatje erbij op zondag. Dit allemaal dankzij onder andere Dirk Gorrebeeck
en Jeroen Van Vaerenbergh die ons gaan begeleiden.
Er is intussen al een tweede bus gereserveerd omdat de eerste al direct was
volgeboekt. Dus nog plaats genoeg voor wie nog mee wil … Inschrijven kan
dmv een mail naar busreis.gent@kwbbazel.be of via telefoon op 0488 22 99
78. We hebben de prijs intussen definitief kunnen vastleggen op 40,- Euro
voor niet KWB leden of 30,- Euro voor leden van KWB-Bazel. Dat is een
mooie geste van de vereniging, toch?
Om je inschrijving te bevestigen is het nu tijd om het verschuldigde bedrag
over te schrijven op ons rekeningnummer BE62 7835 5034 0661.

Inschrijvingsstrook voor de garageverkoop
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