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Simpelweg buitengewoon 
Wat als we nu eens 

simpelweg 
geloven in mensen 

 
In wat ze kunnen 

wat ze willen 
waarvan ze dromen 

 
En vooral ook geloven 

in jezelf 
in je eigen mogelijkheden 

 
Wat kan ik doen? 
Wat wil ik doen? 

Om de dromen van anderen waar te maken. 
 

Simpelweg geloven … 
 

Dat gewone mensen 
Hand in hand 

Schouder aan schouder 
Buitengewone dingen doen. 

 
Vrij naar Barack Obama – uit “Inspirerende teksten WZZ 2016” 

 
 
 



Agenda 

Zaterdag 6 mei Lentewandeling 

Dinsdag 16 mei Van Brussel tot Bagdad 

Zaterdag 3 juni Bultencross 

Zaterdag 24 juni Garageverkoop 

Zondag 25 juni Petanq+ 

Zaterdag 1 juli Busreis: uitwaaien in Oostende 

Zaterdag 22 april: Gezinsactiviteit. We do Wii 
 
Op zaterdag 22 april organiseerde KWB-Bazel in samenwerking met de  
ouderraad ‘de Teerling’ en kleuterschool ’t Krinkelding een We do WII  
namiddag. Na reeds enkele jaren bouwen met LEGO-blokjes vonden we het 
tijd om eens iets nieuws uit te proberen. En zo kwamen we samen op het idee  
van een WII namiddag.  

 

In alle klaslokalen werden 
WII-consoles geplaatst. 
Daar konden de kinderen 
én de volwassene het tegen 
elkaar opnemen. Er werd 
geracet, gehoelahoept,  
gebowld, gezongen,  
gedanst en nog zoveel 
meer … De polyvalente 
zaal werd ingericht tot  
gezellige cafetaria waar 
iedereen kon genieten van 
een drankje. En natuurlijk 
konden ook dit jaar de  
lekkere pannenkoeken niet 
ontbreken !  
 

Ook werd er aan de jongsten gedacht: er werd voor hen LUMOPLAY voor-
zien. Lumoplay is een interactieve projectie op de grond. Daarmee kunnen 
hele leuke spelletjes worden gespeeld. Heel leuk om te zien hoe zij direct 
doorhebben wat de bedoeling is!  Ook het springkasteel was weer van de par-
tij, maar de grote publiekstrekker was het schansspringen op de Wii, hier-
boven zie je moeder en dochter aan de gang - op gegeven momenten was het 
aanschuiven geblazen voor deze leuke en (bij ons toch) ongevaarlijke sport. 



De samenwerking verliep zoals andere jaren vlot 
en iedereen was tevreden. Misschien was er een 
iets mindere opkomst ten opzichte van de vorige 
jaren maar alle aanwezigen waren tevreden.  
 
Wat we volgend jaar doen zien we nog wel; voor 
de kleintjes biedt LumoPlay nog veel mogelijk-
heden. Voor de groteren is Wii zeker nog een 
optie,  
mogelijk met wat andere keuzes van spelletjes.  
 

 
 
 
 
 
 

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. 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! Deelname voor KWB leden is gratis!  
Hoog tijd om in te schrijven, want het ziet er voorlopig nog mooi weer uit 
ook. Vertrekken zoals afgesproken aan de kerk van Bazel (kostendelend  
samen rijden) om 09:00u; rond 17:00u zijn we terug in Bazel. Inschrijven kan 
nog bij Ernst Plaetinck (ernst.plaetinck@skynet.be) of bij Geert Moens 
(moens.g@skynet.be)  

 
Dinsdag 16 mei: Van Brussel tot Bagdag 
 
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 islamitische  
gemeenschap ineen? In zijn uiteenzetting gaat 
Jonas Slaats dieper in op dit soort vragen en the-
ma'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 –  
betalen ter plaatse.  
 
 

Donderdag 25 mei - Rerum Novarum -  
 
Viering Eugeen Vergauwen, vrijwilliger van 
het eerste uur … op donderdag 25 mei 2017 
ter gelegenheid van Rerum Novarum zetten 
wij Eugeen in de bloemetjes. 
Eugeen wordt in augustus 90 jaar en  
gedurende meer dan 70 jaar zet hij zich in 
voor de christelijke arbeidersbeweging.  
Begonnen als kajotter, mede-stichter KWB, 
wijkmeester KWB, oprichter van de Bazelse 
KWB volleybalcompetitie, voorzitter KWB, voorzitter OKRA, ... 
 

IEDEREEN IS WELKOM OP DEZE DAG. 



Programma: 
• 11u00 Misviering in de St Petruskerk Bazel, opgeluisterd door de Konin-

klijke Harmonie “Al Vloeiende Groeiende” 
• 12u15 Hulde aan het Cardijnbeeld gevolgd door receptie aangeboden door 

het gemeentebestuur en verzorgd door de mandatarissen van Beweging.net. 
• 13u30 Feestbuffet in het Gildenhuis:  

Koud buffet bestaande uit: gepocheerde zalm, tomaat met garnaal, gerook-
te zalm, gerookte forelfilet, varkensgebraad, rosbief, meloen met boeren-
ham, gebraden kippenboutjes, asperge-hamrolletjes, aardappelsalade, rijst-
salade, gevulde eitjes en kaasbuffet, saladebar, sausen, broodjes en boter-
tjes. Dranken zijn NIET inbegrepen. 

 

Iedereen kan deelnemen aan dit feestbuffet mits storting van € 25 voor 15 
mei 2017 op rekening BE84 7835 5034 0459 met vermelding “Feestbuffet 
Eugeen”. 
 

Inschrijven kan via Luc Van Elsen, 0472 400 144 of via  
luc.van.elsen@telenet.be 

 
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 zondag; 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-
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.  
Als je het nog niet gedaan heb haal dan vlug je loopschoenen van  
onder het stof en verbaas jezelf, je familie en je vrienden met een knal-
prestatie op de 5 of de 10 kilometer van de Bultencross. Of laat je 
(klein-) kind van minder dan 12 de 1 kilometer meelopen.  
 

Startplaats: Sporthal Dulpop, Beekdam, Bazel, 9150 Bazel  
 



Starturen: 
• 1 km: 14:30u (kinderen tot 12 jaar)  
• 5 km en 10 km starten samen om 15:00u 
 

Deelnameprijs inclusief verzekering 
• 1 km (tot 12 jaar): 1,50 Euro 
• 5 en 10 km: 5,- Euro of voor KWB-/CM-leden: 4,- Euro (op ver-

toon lidkaart of gele klever)  

 
Garageverkoop – zaterdag 24 juni 
 

Na de wisselende successen van vorige jaren doen we hier dit jaar ook weer 
aan mee. Het goede doel dit jaar is BEDNET; dit is een Vlaamse vzw die 
sinds 2007 synchroon internetonderwijs organiseert. Hierbij kunnen leer-
lingen, die wegens ziekte tijdelijk of langdurig afwezig zijn, via internet de 
lessen op school volgen. Hierdoor wordt gepoogd de leerachterstand beperkt 
te houden en te voorkomen dat de leerling in een isolement komt. 
 

Wie als verkoper wil deelnemen vult de flyer in die massaal gebust wordt in 
de buurt en ook her en der voor het grijpen ligt. Geen flyer gekregen of  
gevonden? Mail naar info@kwbbazel.be en we sturen je de gegevens op.  
En daarna begin je aan de grote voorjaarsschoonmaak en gooi je alle oude 
spullen buiten.  
 

Voor de kopers is er wel wat veranderd tegenover vorige jaren. Enkel in Ru-
pelmonde en Kruibeke zullen er punten zijn waar de plannetjes en lijsten uit-
gedeeld worden van de deelnemende verkopers. Dat is respectievelijk in De 
Valk en in Ons Huis. De verkoop loopt van 9:00u tot 16:00u.  
 
 

Petanque-PLUS – zondag 25 juni 
 

We hopen op mooi weer en een leuke opkomst voor een al even leuke zondag 
namiddag. Wie ooit al heeft deelgenomen weet dat dit een niet-te-missen na-
middag is die zachtjesaan het einde van ons KWB-seizoen aankondigt. Er is 
natuurlijk het goeie ouwe petanquen, maar we zorgen zeker ook voor een 
Kubb-spel en bekijken nog of we ook niet aan dat nieuwe, Kubb-achtige spel 
"Mülkky" kunnen geraken. Voor elk wat wils, dus. Last van een tenniselle-
boog of gewoon geen zin in zo'n spelletje? Zet dan evengoed die 25ste juni in 
je agenda, want na afloop doen we weer een lekkere, zomerse barbecue. 
Details in de Kijker van volgende maand, maar nu al die zondag reserveren 
lijkt ons een super idee. 
 
 



Rekening nummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661 
BIC: GKCCBEBB 
p.a. Geert Moens  

Parklaan 121, 9150 Bazel 

KWB waait uit aan zee – zaterdag 1 juli 
 

Op zaterdag 1 juli trekken we er samen op uit naar ’t zeeke – richting Oosten-
de. We vertrekken om 7.45u stip met de bus thv de KBC bank in Bazel – 
richting Kruibeke.  
Na een koffietje bij aankomst voorzien we vanaf 10.00u een gegidste wande-
ling “In het spoor van de Zeebonk”. Het oude Oostendse schipperskwartier 
vertelt een rijke episode visserijgeschiedenis. De gids loopt in het voetspoor 
van één van de vele zeebonken die ooit de wijk bevolkten. De grote armoede, 
het leve op de kade en de nabije vismijn, de vele cafeetjes, het bijgeloof en de 
lapnamen, de grote exodus tijdens de twee wereldoorlogen, de Ijslandvaart, 
Paster Pype, … Een boeiende tocht naar de ziel van de Oostendse visser. 
We komen tijdens de middag terug op krachten bij een middagmaal in het 
vernieuwde buffetrestaurant Vayamundo (verplaatsing met de bus). De lunch 
biedt soep, saladebuffet, keuze uit twee hoofdschotels, dessertbuffet en dran-
kenbuffet (water, frisdrank, pils, witte en rode wijn). Alles is à volonté! 
Vanaf 14.30u wandelen we via de duinen richting Atlantikwall die we bezoe-
ken met een audiogids. Het openluchtmuseum toont een deel van de Duitse 
verdedigingsgordel tijdens de tweede wereldoorlog. Diegenen die het graag 
rustiger aan doen kunnen de verplaatsing doen met de bus.   
Tegen 17.00u ronden we onze daguitstap af. 
Deelname aan deze prachtige uitstap kost 45€ voor KWB leden (50€ voor 
niet leden). Kinderen tussen 6-11j gaan mee voor 40€ (45€ niet KWB leden).  
Inschrijven kan alvast bij info@kwbbazel.be voor 9 juni.  
Wees er snel bij, het aantal plaatsen is beperkt! 

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 Vr 05/05/17  Data   Data  

 Finale Za 17/06/17  Finale Za 10/06/17    

Kooklessen - de data 


