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Kijker nr 405– Mei 2018
Eind april, we zien de natuur nu écht wel ontwaken. De bladeren aan
de bomen in de dreef kleuren bijna fluo groen als de zon schijnt. Onze
potpolder lokt een massa wandelaars en fietsers naar buiten. De terrassen aan de kerk zitten overvol en het is echt genieten van al het mooie
dat Bazel en omgeving ons te bieden heeft.
En de komende maanden wil KWB Bazel maximaal “buiten” zijn: op
zaterdag 5 mei is er de jaarlijkse lentewandeling. Bestemming onbekend maar reken maar dat het de moeite waard zal zijn. Zondag 27
mei, petanque+ aan de Dulpop. Zaterdag 2 juni, Bazel Verbaast met in
de voormiddag onze vermaarde Bultencross. Zaterdag 23 juni de garageverkoop. Redenen genoeg om eens buiten te komen en te genieten
van elkaars gezelschap in ons dorp en daarbuiten.
We leven hier in een mooie gemeente maar dat wil niet zeggen dat we
onze horizonten niet eens mogen verleggen. Vandaar dat we voor de
jaarlijkse daguitstap – na vele jaren - nog eens de grens oversteken.
We trekken op zaterdag 30 juni naar Rotterdam. Noteer dit alvast in je
kalender want je zal versteld staan van wat deze wereldstad je te bieden heeft.
Veel meer over deze activiteiten verder in dit Kijkertje. Veel leesplezier en we hopen elkaar snel weer te zien op één van deze activiteiten.
Maak er een mooie lente van – KWB Bazel doet alvast zijn best je
daarbij te helpen.
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Agenda
Za 05 mei

Bloesemwandeling

Zo 27 mei

Petanque PLUS

Za 2 juni

Bultencross

Za 23 juni

Garageverkoop

Za 30 juni

Busuitstap naar Rotterdam

Familienieuws.
Op 12 april is Frans Van Royen overleden.
Wij wensen de familie veel sterke bij het verlies.
Proficiat aan alle communicanten en familie.
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Gezinsactiviteit - Zaterdag 28 april We do Wii
Bedankt aan iedereen die aanwezig was!
Het was een namiddag vol fun en plezier!
De pannenkoeken werden gesmaakt! De conditie werd verbeterd bij het dansen en er werden enkele records verbroken bij het schansspringen.
De lumoplay viel in de smaak bij de jongste kinderen.
Gelukkig waren de weersomstandigheden ideaal om ook buiten te vertoeven.
Springen op het springkasteel, rijden met de fietsen en spelen in de speeltuin!
Op naar de volgende editie!
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Lentewandeling - Zaterdag 5 mei
Ook al zo'n klassieker, onze lentewandeling. Freddy Otten en Mariette hebben al een locatie en parcours uitgestippeld maar willen nog helemaal niks
verklappen. Zelfs geen tip kan er van af, want het Internet staat zodanig vol
info dat ze geen risico willen nemen; het moet een verrassing blijven voor de
deelnemers. Dat het in een natuurgebied is mochten we wel al verklappen,
maar wat zou je anders verwachten voor een lentewandeling …
Hierbij dus enkel de voornaamste, praktische gegevens. We proberen zo veel
mogelijk samen te rijden en komen daarvoor samen aan de kerk van Bazel
om 9u00. Wie inschrijft (via info@kwbbazel.be) graag even vermelden of hij
zelf rijdt en eventueel passagiers kan meenemen. De tocht bestaat uit 2 delen
van 6, respectievelijk 7 kilometer. Daartussenin eten we onze meegebrachte
boterhammen op. Drank meenemen hoeft niet, we kunnen op onze stopplaats
en onderweg iets kopen. Deelnemen is geheel gratis voor KWB-leden, voor
niet-leden vragen we 2 Euro (let op: niet-leden zijn niet door KWB verzekerd).
We zijn terug in het dorp tussen 17 en 18 uur en - we mogen het al een traditie noemen - misschien gaan we dan wel samen nog een hapje eten ...

Petanque-PLUS – Zondag 27 mei
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 namiddag is . 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 27ste mei in je agenda, want na afloop doen we weer een lekkere,
zomerse barbecue. Maar nu al die zondag reserveren lijkt ons een super
idee.

6

Zaterdag 2 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 concurrentie zijn slaan ze de handen in elkaar en maken samen promotie voor
hun activiteiten en voor de mooie gemeente waar we wonen. Verschillende
activiteiten voor jong en oud op en rond het kerkplein van Bazel, lange gaanweg en de polder
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 Bultencross. 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 .
Graag rekenen we ook op de toffe vrijwilligers om de bultencross weer vlotjes te laten verlopen , zij krijgen een van deze dagen een mailtje in de mailbox.

Zaterdag 30 juni – daguitstap Rotterdam.
Rotterdam, de op één na grootste stad van Nederland, is de grootste havenstad van Europa en behoort tot de vijf grootste ter wereld - na drie Chinese
havens en Singapore. Vandaag wordt Rotterdam de Europese hoofdstad van
de architectuur of ook het nieuwe Berlijn genoemd. De stad ligt op amper
1,5u rijden van Antwerpen en is de bestemming van onze daguitstap.
Dit jaar organiseren we onze daguitstap zelf en onze werkgroep is al op verkenning geweest. We vertrekken omstreeks 8.00u vanuit onze gemeente en
gaan bij aankomst eerst een koffietje drinken – meteen al op een historische
plaats. Daarna wandelen we naar het vertrekpunt voor een havenrondvaart.
Gedurende 75minuten krijgen we een indruk van wat het betekent de grootste
havenstad van Europa te zijn.
We lunchen in een hippe bar/restaurant in het hartje van de stad waarna we de
stad verder te voet verkennen. Om het betaalbaar te houden doen we geen
beroep op een stadsgids maar geven een aantal KWBers toelichting bij wat
we onderweg allemaal tegenkomen. We houden ook voldoende tijd en ruimte
om bvb de stadshal te verkennen en om de dorstigen te laven.
Gedurende de ganse dag leggen we ongeveer 10 km te voet af. Aangepast
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schoeisel is dus aan te raden.
De werkgroep bereidt de laatste details voor en een meer uitgebreid programma vind je in onze volgende Kijker.
Kostprijs van deze aanrader is 55€ pp voor leden en 60€ voor niet leden.
Koffie en koek bij ontvangst, boottrip en lunch inbegrepen.
Graag inschrijven voor 22 juni bij Luc op info@KWBbazel.be
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Kooklessen - de data
De kooklessen zitten er al bijna op, dit seizoen. Zeer vroeg dit jaar!
De ploeg van Jeanine / Dirk heeft nog een les te goed, namelijk op 18 april,
en ook nog hun finale (op 2 juni). De ploeg van Heidi / Luc houden op 10
mei hun finale … tenzij tegenberichten, natuurlijk.
In de ploeg van Heidi / Erik zijn er tijdens de finale al datums vastgelegd
voor het volgende seizoen. Al begin oktober beginnen we met de eerste les,
en de laatste les plus de finale vallen in maart. De grote spreiding van datums
biedt ons extra mogelijkheden voor wat betreft de keuze van de ingrediënten.
Wie interesse heeft om mee te doen, neemt contact met erik@deroeck.me wacht niet te lang, het aantal plaatsen in een kookgroep is beperkt!






Maandag 1 oktober
Vrijdag 30 november
Vrijdag 15 februari
Maandag 18 maart
Finale op 24 maart

In de ploeg van Heidi / Luc zijn er tijdens de laatste kookles al datums vastgelegd voor het volgende seizoen :






Vrijdag 21 september
Maandag 15 oktober
Maandag 3 december
Vrijdag 11 januari
Finale zaterdag 26 januari
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