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Kijker nr 396 – Juni 2017
Het mensdom lijkt wel in verval. Blond geföhnde wereldleiders die het
licht van de zon ontkennen en terug steenkool willen gaan ontginnen
en dan de mensen wijs maken dat dit geen invloed heeft op de klimaatverandering van onze blauwe planeet. Terroristische aanslagen in
Manchester, London en Kaboel waardoor onschuldige levens kapot
gemaakt worden en de terreur van de angst overheerst. Dichter bij ons
onthullingen over grensoverschrijdend gedrag in de sport, onverzadigbare graaicultuur bij sommige politici…een mens zou er moedeloos
van worden.
Gelukkig zijn er in ons mooie dorp verenigingen zoals ons KWBclubje waar er leuke dingen georganiseerd worden en we de eigen
miserie en de miserie van de grote wereld wat kunnen opzij zetten. De
qua weer heel mooie afgelopen meimaand hadden we een paar leuke
activiteiten. Het was niet met de grote massa maar de lentewandeling
in de zon naar de Markvallei en het Raspaillebos in Galmaarden was
een deugddoende ervaring en een feest van ontluikende fauna en flora
(zie verder in Kijkertje). Van Brussel tot Bagdad (16/05 in Melsele),
was afgaande op de getuigenissen van een paar aanwezigen een
boeiend verhaal over religie, zingeving en verdraagzaamheid gebracht
door een zeer verstandige spreker.
Met de grote vakantie in het vooruitzicht is het in juni toch nog een
drukke KWB maand. Er is de jogging (3juni), de garageverkoop (24
juni), de petanque-Plus (zondag 25 juni) en op 1 juli gaan we met de
bus naar Oostende. In 2 kookploegen is er in juni ook nog een
afsluitend hoogtepunt, namelijk een kookfinale waar de heren de
dames uitnodigen om hun aangeleerde culinaire talenten proefondervindelijk te laten vaststellen. We wensen iedereen een fantastische, deugddoende vakantie en we hopen jullie allen te mogen
ontmoeten op de feesteditie van Bazel Parkt op ZATERDAG 26
augustus.
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Agenda
Zaterdag 24 juni

Garageverkoop

Zondag 25 juni

Petanq+

Zaterdag 1 juli

Busreis: uitwaaien in Oostende

Zaterdag 26 augustus

Bazel Parkt

Familienieuws
Proficiat aan alle communicanten en hun familie.
Bij de stichters van onze Bazelse KWB-afdeling is er goed, maar jammer
genoeg ook slecht nieuws. Zo is recent een van de oprichters, Richard Gorrebeeck, overleden. "Charke" - zo noemden we hem - was in Bazel een graag
geziene man en trouwens ook nog oom van enkele van onze leden. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte bij het verlies.
Op 25 mei werd een andere oprichter van onze KWB dan weer gevierd. Eugeen Vergauwen wordt binnenkort 90 jaar en ter gelegenheid daarvan werd
hij uitgebreid in de bloemetjes gezet. We mogen hopen dat Eugeen nog lang
kan nagenieten van de misviering, receptie en uitgebreide feestmaaltijd.

Zaterdag 6 mei: Lentewandeling
Naar jaarlijkse traditie was het op 6 mei weer zover : de lentewandeling van
KWB Bazel.
Vaste afspreekplaats, aan de kerk, om 9 uur. We reden naar Geraardsbergen.
Na een periode van koude, grijze en miezerige dagen waren de weergoden
ons vandaag welgezind.
Vol goeie moed begonnen we aan onze tocht van 12 km. Deze keer geen
bloesemwandeling maar een tocht door een glooiend landschap.
Voor wie er niet bij kon zijn en de tocht wil afleggen : de start ligt in
Galmaarden, deelgemeente van Geraardsbergen, bovenaan de Bosberg.
Dus ja, je raadt het al, onderdeel van het Mekka van de wielertoerist.
Om op te warmen begonnen we op een zonovergoten terras met een goeie tas
koffie, om dan een eerste lus te gaan afleggen.
Rond de middag waren we terug aan het vertrekpunt, tijd voor onze bokes.
Na een korte siesta trokken we een lus in een andere richting, dwars door een
bos vol o.a. daslook (te herkennen aan de witte bloemetjes en lookgeur).
We eindigden de tocht met een korte beklimming van een pad naast de Bosberg. Dat mocht beloond worden met een frisse pint of een ander drankje.
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Het was een fijne dag, vol zon
en schoonheid, en in goed gezelschap. En... zoals de traditie het
ondertussen ook wil, afgesloten
met een etentje in een van de
horecazaken van GrootKruibeke.

Dinsdag 16 mei: Van Brussel tot Bagdag
Dinsdag 16 mei – een zonnige avond – afspraak in Melsele in cultureel centrum Boerenpoort. Vanavond staat een iets minder vanzelfsprekend onderwerp
op het programma wat blijkt uit de beperkte interesse die er is. Met vijf deelnemers trekken we naar Melsele voor een gespreksavond rond de Islam. Doordat we de activiteit samen organiseren met drie KWB afdelingen, zijn er in het
totaal toch 21 geïnteresseerden.
De spreker van de avond – Jonas Slaats – is een uiterst gedreven en vlotte verteller met een ware passie voor religie en de belevenis ervan, de islam in het
bijzonder. De rode draad doorheen de avond zijn een aantal vragen die aan de
deelnemers gesteld worden met telkens een aantal mogelijke antwoorden.
Door middel van een elektronisch telsysteem, speelt de spreker in op de uitslag van de antwoorden.
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De Islam is het op één na grootste geloof na het christendom dat op nummer
1 staat en heeft in tegenstelling tot het christendom, geen centrale kerk en
evenmin één kerkleider. De islam telt vijf zaken die een moslim in zijn leven
moet uitvoeren als hij daartoe in staat is – dit worden de vijf zuilen van de
islam genoemd en zorgen voor stabiliteit. Als je een zuil weghaalt, ben je niet
meer in evenwicht. De vijf zuilen zijn: geloofsbelijdenis, het dagelijks gebed,
de gaven aan de armen, vasten tijdens de ramadan en de bedevaart naar Mekka.
Daarnaast komt ook de Islam in België aan bod. België telt 7% moslims. Een
pak minder dan wat werd ingeschat door de deelnemers. Dit is maar één
voorbeeld van de vaak verkeerde perceptie we hebben over de islam.
Wat vooral bijblijft na de avond is de vaststelling dat we een heleboel gedeelde waarden hebben. Getuige daarvan onderstaande adviezen van Mevlana
Rubi:
Word als stromend water in vrijgevigheid en hulpvaardigheid
Word als de zon in compassie en mededogen
Word als de nacht in het bedekken van andermans tekortkomingen
Word als een overledene in woede en fanatisme.
Word als de aarde in bescheidenheid en nederigheid
Word als de zee in verdraagzaamheid
Word zoals je jezelf voordoet of doe je voor zoals je bent
Kortom een uiterst leerzame en boeiende avond met een bewogen verteller.
Diep onder de indruk kunnen we natuurlijk niet anders dan de avond gepast
afsluiten met een biertje op een terras in de schaduw van de kerk van Bazel.

Zaterdag 3 juni: Bultencross
Gelukkig was het heel wat koeler dan de voorafgaande dagen waardoor het
zeer aangenaam was om een sportieve prestatie te verrichten. Hoewel het er
af en toe op leek dat de hemelsluizen het gingen begeven zijn alle lopers
droog aan de eindstreep kunnen komen. Enfin droog ...
Onze jongste sportievelingen zijn dit jaar gestart met 10 deelnemers om een
afstand van 1 km te lopen. De “kids-run” ging van start aan de Dulpop tot
halverwege de Beekdam en terug. Om onze jongste telgen te feliciteren was
er dit jaar een kleine attentie voorzien. Wij wensen hen nogmaals een DIKKE
PROFICIAT en hopen hen volgend jaar terug te zien deelnemen !!!!!
Voor de 5 km en de 10 km hadden we 90 deelnemers, een heel pak minder
dan vorig jaar, maar daarom zeker niet minder ambitieus, niet minder gezellig en zeker niet minder leuk. Alhoewel het concept niet echt competitiegericht is, hebben we toch kunnen waarnemen dat onze snelste lopers meer
dan 15 km/uur liepen. Chapeau !!!!!!
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Wij willen heel graag onze trouwe medewerkers bedanken. Dank u wel om
de hekkens en de infoborden te plaatsen, om de tent te mogen gebruiken, om
de inschrijvingen in orde te brengen. Dank u wel aan al onze seingevers, aan
het Rode Kruis en aan de begeleiders op de fiets. Dank u wel om voor de
appels te zorgen en om onze sportievelingen bij aankomst van water te
voorzien.
Op naar onze Bultencross versie 2018 !!!!!!!

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 leerlingen, 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. Het
volledige inschrijvingsgeld van de verkopers zal worden overgemaakt aan
BEDNET nog eens verhoogd met de giften van vrijgevige kopers.
Voor de kopers is er zoals vorige maand vermeld wat veranderd tegenover
vorige jaren. Enkel in Rupelmonde en Kruibeke zullen er punten zijn waar de
plannetjes en lijsten uitgedeeld worden van de deelnemende verkopers. Dat is
respectievelijk in De Valk en in Ons Huis. De verkoop loopt van 9:00u tot
16:00u.
Wie als verkoper wil deelnemen vult de flyer in die je achteraan deze Kijker
vindt. Geef die af samen met 5 Euro bij Anja Smet (Plezantstraat 2) en ja kan
beginnen aan de grote schoonmaak.
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Petanque-PLUS – zondag 25 juni
Wie ooit al heeft deelgenomen weet dat dit een niet-te-missen namiddag 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 tenniselleboog 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.
Deze begint om 18:00u en 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 3 lekkere stukjes
vlees met lekker veel groenten en een ruime keuze aan sausjes.
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
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KWB waait uit aan zee – zaterdag 1 juli
Hiervoor is het super-hoog-tijd om in te schrijven … als het al niet te laat is,
want wij moeten op 9 juni het aantal reizigers kunnen doorgeven.
Het programma kon je in de vorige Kijkers al lezen. Wel nog even de
praktische zaken : we vertrekken om 7:45u stipt met de bus thv de KBC bank
in Bazel – richting Kruibeke. Rond 17:00u is onze daguitstap afgerond en
rijden we terug richting Bazel.
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.

Niet meer treuzelen indien je mee wil! It's high time!

Kooklessen - de data
Hiervoor blijven enkel nog 2 overblijvende finales: de groep van Erik De
Roeck "finaliseert op zaterdag 10 juni en de groep van Luc Fret geeft er nog
een lap op, op zaterdag 17 juni.

Rekening nummer KWB Bazel: IBAN: BE62 7835 5034 0661
BIC: GKCCBEBB
p.a. Geert Moens
Parklaan 121, 9150 Bazel

