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Al een paar dagen word ik ’s morgens wakker door het geroffel van 
een bonte specht die op een boomstam aan het kloppen is achter in 
mijn tuin. Een zalig geluid en een duidelijk teken dat de lente nu echt 
wel in het land is. April is ook de maand van de Vlaamse wieler-
klassiekers en afgelopen weekend passeerde het gigantische “Ronde 
Van Vlaanderen Circus” in Kruibeke, een heel leuke bedoening maar 
ja, het had toch mooier geweest wanneer de Ronde over de Barbier-
beek zou zijn gekomen om ons mooi dorpje Bazel aan Vlaanderen te 
laten zien … Na een ongelofelijk drukke KWB maand maart schakelen 
we in april een versnellingske lager en beperken we ons tot één  
activiteit voornamelijk gericht op de gezinnen (verder in dit boekje 
meer uitleg) en dit op zaterdag 22 april. In maart was er in samenwer-
king met Sint-Joris het Startpakket voor vrije begeleiders die hun 
kroost willen opleiden tot veilige chauffeurs. Op zaterdag 11 maart 
was er de achtste editie van onze culinaire quiz en een week later was 
het weer vollen bak aan de slag met ons Ontbijt Aan Bed. 
 

Het was als medewerker toch weeral een fijne ervaring om mee te  
mogen ondervinden dat wij als vereniging er toch telkens weer in  
slagen om van die activiteiten in teamwork iets leuk te maken. Naast 
medewerkers, hebben wij ook nood aan deelnemers van activiteiten: 
bij deze is iedereen uitgenodigd op 22 april in ’t Krinkelding.  
 

En voor wie er nog aan twijfelt: 
 

Gooi de ramen open 
Laat de wereld binnen 
De winter geeft zich over 
De lente kan beginnen 
(Stef Bos) 



Agenda 

Zaterdag 22 april  Gezinsactiviteit met Krinkelding 

Zaterdag 6 mei Lentewandeling 

Dinsdag 16 mei Van Brussel tot Bagdad 

Zaterdag 3 juni Bultencross 

Zaterdag 24 juni Garageverkoop 

Zondag 25 juni Petanque + 

Zaterdag 1 juli Busreis: uitwaaien in Oostende. 

Nieuws uit de vereniging. 
 

Leden brengen leden aan, dat is zeker, zo hoort dat. Zo zijn zonet de buren 
van Erik en Sofie Kwanten lid geworden. Welkom aan Michael Goyvaerts 
en zijn partner Catherine De Block en hun twee kinderen. We hopen ze  
binnenkort tegen te komen op een activiteit. 

 
Donderdag 9 en 16 maart: 
Startpakket voor vrije begeleiders rijbewijs 
 
Vanaf 1 juni gelden er nieuwe regels voor de rijopleiding en het rijexamen. 
Het is dan ook een stormloop op de examencentra geweest de laatste maan-
den en op de dag van de eerste sessie - begin maart - was het reeds onmoge-
lijk om nog voor 1 juni een praktisch examen af te leggen.  
Daarom kozen een twaalftal aanwezigen het zekere voor het onzekere en 
woonden de twee begeleidingssessies bij om alvast voorbereid te zijn op wat 
komen gaat. Het was misschien ook de laatste kans om via KWB de gratis 
opleiding te volgen. Mogelijk kan zo'n voorbereiding in de toekomst enkel 
nog in de rijschool gevolgd worden, maar tussen onder andere KWB en de 
politiek wordt nog gediscussieerd hierover.  
Wat er verandert vanaf 1 juni 2017 hebben we al opgesomd in onze Kijker 
van februari. 
 

Wil je je kennis van het reglement nog eens testen, ga dan naar de onder-
staande link en laat zien wat je waard bent.  
 

http://proefexamen.vabrijschool.be/rijbewijsB/exam/index/feedback/module/
exam … Succes!  



Zaterdag 11 maart: Culinaire Kwis 
 

Na de nodige uren van voorbereidende vergaderingen, het opmaken van  
planningen en het zoeken van geschikte vragen was het eindelijk D-day voor 
onze quiz. De inschrijvingsplaatsen (25 tafels) waren, zoals we dat de laatste 
jaren gewoon zijn, in een wip uitverkocht. Aangezien het lang geleden was  
dat we in de refter van Sint-Joris nog eens te gast waren was het een beetje  
zoeken om de zaal deftig te schikken en om de bar te organiseren, maar het 
resultaat mocht gezien worden al zeggen we het zelf. Als je een “thuisspeler” 
in de ploeg hebt (Wim D. M. is kind aan huis in Sint-Joris) scheelt het al vlug 
een slok op een borrel en is er voor elk organisatorisch probleem wel een 
praktische oplossing te vinden.  
 

Na het aperitief begonnen we aan het eerste gedeelte van onze quiz. Eén  
slimme ploeg wist al na de eerst tip het antwoord op de rode draad: Jean  
Baptist “Toots” Thielemans, nen Brusseleir die dankzij zijn mondharmonica 
wereldberoemd geworden is en dit zowel in de USA als in de rest van de  
wereld.  

Quizzen is altijd een beetje een kwestie van timen en zeker als je kiest voor 
een formule zoals de onze. Eten en drank serveren, afruimen, bonnetjes  
verkopen, tappen afwassen…er moet tussen het stellen van de vragen door 
heel wat werk op korte tijd gepresteerd worden. Dikke merci aan alle helpers 
en vooral ook aan onze nieuwe helpers die allen hard gewerkt hebben. Dat het 
een gezellig boeltje was (zowel voor als achter de bar) is te zien op de foto’s 
op de volgende bladzijde.  
 



Na een spannende laatste ronde was er een eindwinnaar, namelijk de ploeg 
met de originele naam Jean Baptist De Veganist. Dat onze quiz zo stilaan 
nationale uitstraling begint te krijgen bleek uit de woonplaats van de  
winnaars. Zij zijn afkomstig van Sint-Maria-Lierde een dorpje in de buurt 
van Geraardsbergen… Na de prijsuitreiking (dank aan de lokale middenstand 
voor de prijsjes) bleven er heel wat “plakkers” hangen, wat toch wil zegen 
dat het gezellig was.  
 

Met een mooi team opruimers was de zaal redelijk snel aan de kant en  
konden we in beste KWB-traditie genieten van een plechtig “D”-moment om 
een mooie avond af te sluiten. 

 
Zondag 19 maart: Ontbijt aan Bed 
 
Zondag 19 maart – vaderdag – met de geur van verse pistolekes en koeken 
van de warme bakker wakker worden zonder jezelf te hoeven verplaatsen. 
Het kan alvast minstens één maal per jaar met een Ontbijt aan Bed van KWB 
Bazel. Dit jaar met extra bubbels voor de liefhebbers!  
Je had ongelijk wanneer je niet bij de 352 gelukkigen was die een ontbijt  
besteld hebben. Nergens anders vind je die heerlijke gewoonte om op zondag 
met verse pistolekes en een uitgebreid aanbod van beleg te ontbijten!  
Dank aan de werkgroep die de voorbereiding en bestellingen in goede banen 
leidde. Dank aan de helpers van zaterdag en zondag om alles mee klaar te 
zetten. Dank aan jullie die onze ontbijten besteld hebben. Je hebt er onze 
KWB kas veel plezier mee gedaan zodat we doorheen het jaar telkens wat 
ledenkorting kunnen aanbieden op onze activiteiten.  
 

En volgend jaar terug naar de 400! Een beetje uitdaging moet er zijn, niet-
waar? Op volgende bladzijde nog een foto van het werkvolk. "Bandwerk" 
zou een leuke ondertitel kunnen zijn.  



 
 

Zaterdag 22 april: Gezinsactiviteit. We do Wii 
 
Zeker niet vergeten langskomen in het Krinkelding in de Kerkwegels op 22 
april! We kunnen daar aan de slag met wat Wii-spelletjes (en nog iets anders 
… een verrassing). Sportief, behendig, muzikaal, … we zorgen voor een  
leuke mengeling. Kom vanaf 14:00u naar deze activiteit en breng iedereen 
van de familie mee: van achterkleinkind tot overgrootvader. Lol voor  
iedereen, al was het maar door te kijken naar de proefkonijnen. Intussen kan 
je gezellig iets drinken of zelfs een pannenkoek eten. 
 

Zaterdag 6 mei: Lentewandeling 
 

Ook dit jaar hebben we weeral een heel mooie wandeling uitgezocht. Dit keer 
in een uithoek van het zuiden van Oost-Vlaanderen in de buurt van Geraards-
bergen. We gaan wandelen naar de Markvallei en het Raspaillebos, in  
Galmaarden. Op de flanken van de Bosberg, geprangd tussen de valleien van 
de Dender en de Mark, ligt het Raspaillebos. Het landschap combineert de 
steile trekken van de Vlaamse Ardennen met de zachte glooiingen van het 
Pajottenland. De talrijke paden, soms slingerend tussen dichte bossen of in 
brede, bloemenrijke dreven, dan weer in het open landschap, nodigen je het 
hele jaar door uit om te genieten van de kleurrijke bosomgeving. 
In de Markvallei kan je genieten van het Kluysbos met zijn mooie voorjaars-



flora en wandelen langs oude turfputten met waterviolier. Wielerkenners  
kennen ongetwijfeld wel deze buurt, het is namelijk een wandeling langs de 
flanken van de legendarische Bosberg, een wielermonument dat jammer  
genoeg niet meer opgenomen is in het huidige parcours van de Ronde Van 
Vlaanderen. Hou deze datum vrij, want het wordt weer genieten van een 
stukje prachtig stukje natuurschoon in de Vlaamse Ardennen. Vertrekken 
doen we samen aan de kerk van Bazel (kosten delend samen rijden) rond 
09:00u en we zullen terug in Bazel zijn rond 17:00u. Deelname voor KWB 
leden is gratis! Inschrijven kan bij Ernst Plaetinck 
(ernst.plaetinck@skynet.be) of bij Geert Moens (moens.g@skynet.be) en dit 
ten laatste tegen 03/05/2017. We voorzien een wandeling van +/- 12 km. Er is 
een tussenstop voor een drankje (eentje gratis van de kas!) of een hapje, maar 
voor alle zekerheid is het toch best om een lunchpakket mee te nemen!  
 

Dinsdag 16 mei: Van Brussel tot Bagdad 
 
Deze activiteit doen we in samenwerking met KWB 
Melsele. Een uitstapje naar Melsele dus. Jonas Slaats 
brengt een avond rond de Islam en onze beeldvorming 
hierover. Is de islam gewelddadig? Hoe zit de islamiti-
sche gemeenschap ineen? In zijn uiteenzetting gaat Jonas 
Slaats dieper in op dit soort vragen en thema's. Ze zetten 
kanttekeningen bij ons huidige wereldbeeld en plaatst de 
discussies over islam in een breder perspectief. 

 

Als schrijver en sociaal activist beweegt Jonas Slaats (Gent, 1980) zich steeds 
op de snijlijn van mystiek en maatschappijkritiek. Spiritueel wortelt hij zich 
in de christelijke traditie, maar hij verdiepte zich ook steeds in verschillende 
Oosterse religies. Als theoloog en schrijver richt hij zich vooral op vergelij-
kende religiestudies, spirituele ethiek en de zoektocht naar God-gericht leven 
Vertrekken doen we aan de kerk van Bazel om 19.00u zodat we gezamenlijk 
naar Melsele kunnen rijden. Inschrijven kan via info@KWBBazel.be – beta-
len ter plaatse.  
  

Zaterdag 3 juni: Bultencross  
 
Het eerste weekend van juni is in Bazel uitgegroeid tot het fenomeen "Bazel 
Verbaast". Mooi gevonden, want in plaats van dat verenigingen elkaars con-
currentie zijn slaan ze de handen in elkaar en maken samen promotie voor 
hun activiteiten en voor de mooie gemeente waar we wonen. Er is Openker-
kendag op zaterdag (Nocturne) én zonda; dat moet je zeker gaan bekijken, 
want dat wordt in elkaar gebokst door 3 van onze leden! De barbiergidsen 
doen mee (ook weer met enkele KWB-leden) en 's zondags is Groen is Leuk 
een trekplijster met alle mogelijke ecologische voer- en vaartuigen. De Sneu-
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keltocht van de boeren pikt vanaf dit jaar ook aan, in het kasteel is er een spe-
ciale tentoonstelling "Ikebana" en alle horeca doet mee en sponsort mee de 
muzikale omlijsting. Volg binnenkort het programma op 
www.bazelverbaast.be, de website die Wim De Maeyer (alweer een KWB-
lid) onderhoudt.  
Onze deelname aan het project bestaat uit een klassieker, namelijk de Bulten-
cross. De deelnemers lopen waar vanaf de sporthal één of twee toertjes van 5 
kilometer in onze nieuwe, mooie polder. Voor de kinderen is er eerst nog een 
kilometerloop. Alles start om 14:30u - meer info in de volgende Kijker. 

 
KWB waait uit aan zee – zaterdag 1 juli 
 

April, stilaan tijd om vooruit te kijken naar onze jaarlijkse daguitstap. Op za-
terdag 1 juli trekken we er samen op uit naar ’t zeeke – richting Oostende. 
 

Na een koffietje bij aankomst voorzien we in de voormiddag een gegidste 
wandeling “In het spoor van de Zeebonk”. We komen tijdens de middag te-
rug op krachten bij een middagmaal in Vayamundo. Via de duinen wandelen 
we nadien richting Atlantikwall die we bezoeken met een audiogids. Diege-
nen die het graag rustiger aan doen kunnen de verplaatsing doen met de bus. 
Tegen 17.00u ronden we onze daguitstap af. 
 

Deelname is 45€ voor KWB leden – 50€ voor niet leden.  
 

Inschrijven kan alvast bij info@kwbbazel.be voor 9 juni. In een van de vol-
gende Kijkers meer details!  

Groep 1 Groep 2 Groep 3 

Verantw Luc Fret Verantw Erik De Roeck Verantw Dirk Lijssens 

Chefkok Heidi Fransens  Chefkok Heidi Fransens  Chefkok Jeanine Brijs 

dekeersmaekerchris@ 
gmail.com 

dekeersmaekerchris@ 
gmail.com 

hendriksmet@skynet.be 

GSM 0471 47 97 48 GSM 0471 47 97 48 GSM 0472 58 99 78 

 Data Ma 5/05/2017  Data Vr 21/04/17  Data Wo 19/04/17 

Kooklessen - de data. Datum Groep 1 aangepast ! 


