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Kijker nr 407– September 2018 
 
Eind Juni – precies een eeuwigheid geleden – sloten we het KWB 
voorjaar af met een fantastische daguitstap. Er was grote belangstelling 
voor ons bezoek aan Rotterdam. Met 49 deelnemers een echt succes! 
Onze missie was om kennis te maken met een hippe stad die zijn gelij-
ke niet kent in Belgie. Is Berlijn dé stad voor de cultuur- en kunstmin-
nende medemens, dan is Rotterdam het nieuwe Berlijn volgens de 
bloggers, vloggers en andere influencers. Een jonge wereldstad met 
iconische hoogbouw en een prachtige skyline. Met aandacht voor fiet-
sers, voetgangers en levensgenieters. Je vindt verderop een rijke foto-
collage van deze uitstap en enkele reacties die we ontvingen aan het 
einde van een mooie, warme dag. Blokkeer alvast zaterdag 29 juni 
2019 in je agenda voor de volgende daguitstap. Bestemming onbekend 
maar we proberen er weer iets bijzonders van te maken. 
 

Inmiddels heeft iedereen hopelijk van een deugddoende vakantie geno-
ten en van een fantastische Bazel Parkt editie! Want hoewel we er even 
tussenuit knijpen, blijven er een heleboel KWBers (meer dan) aktief in 
de voorbereiding en afronding van dit uitgelezen festival. 
  

We zijn de zomer niet ingegaan zonder ons programma voor het vol-
gende werkjaar voor te bereiden. Als alles goed gaat, zit er tussen de 
plooien van dit Kijkertje, het vertrouwde flyerke met de plannen voor 
het komende jaar. Prik het aan het bord, blokkeer de dagen in je agen-
da en zorg dat je geen enkele activiteit moet missen.  
 

Hopelijk zien we elkaar snel op één van onze volgende activiteiten, 
maar toch nog even dit …  
 

Broeder Guido was niet echt lid van onze KWB, maar hij had toch 
wel wat banden met ons. Getuige zijn jaarlijkse aanwezigheid bij het 
opstellen van onze kerststal (zonder uitzondering!) die steevast  
strandde in de horeca alwaar onze vriend Broeder Guido samen met de 
kerststalbouwers de strijd met het gerstenat aangingen. En verloren … 
er zijn vermoedens dat Broeder Guido het bier in wat straffers kon  
veranderen, naar analogie met de bruiloft van Kana. De waarheid zal 
wel altijd verborgen blijven, maar één ding is zeker: op zondag 23  
september wordt hij hier in Bazel gevierd, vanaf 11u00, in de kerk. 
Wie bedankingen en bedenkingen voor Broeder Guido wil nalaten kan 
die bezorgen op brguido@hetisweerfeeest.be ofwel een kaartje  
droppen in de bus van St-Petrusschool, Rupelmondestraat 42 te Bazel.  
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Agenda 

Woe 12 september Startvergadering Kooklessen 

Don 4 oktober Typisch Tieners 

Vrij 5 oktober Dropping 

Zat 10 november Vredesconcert 

Zon 11 november Nieuwe vredesboom 

Zat 17 november Ledenfeest 

Zat 22 december Kersthappening 

 Familienieuws. 

 
Net voor de zomervakantie is ons lid Wilfried De Gendt, echtgenoot van 
Annie Toté, overleden. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte.  
 
Zaterdag 30 juni – daguitstap Rotterdam. 
 

Als verslag hadden we deze keer een bijzonder idee: we vragen aan iedereen 
die mee is geweest in één of twee korte zinnen op te schrijven wat ze ervan 
vonden. Hieronder vind je het resultaat, samen met enkele foto's  
 
 Zalig weer, leuk gezelschap, goede organisatie en dus prima! 
 Het was super! Een toffe bende, goed geregeld en voor herhaling vatbaar. 

Het ontbijt en de lunch was heel lekker in een heel gezellig eethuis.  
 Voldaan zijn we nog afgezakt naar ons vertrouwde café bij Nancy. Het 

was een zonnige gezellige dag! 
 Dankuwel dat ik mee mocht. Dankuwel voor de goede uitleg. Ik ben weer 

wat slimmer geworden. Groetjes, Lotte 
 We zijn geen citytrippers maar deze stad was raak. Leuke boottocht en 

veel verscheidenheid in gebouwen. Ook ons buikje stond rond en is zeker 
niet vergeten. Bedankt KWB. Spijtig dat er geen overnachting bij was. 
Volgende keer twee dagen … 

 Proficiat aan de initiatiefnemers. Een echt geslaagde dag. Wij hebben 
veel gezien en er echt van genoten. 

 De gidsen mogen solliciteren bij de barbiergidsen. Ze worden aangeno-
men. Voor de rest iets te goed weer, maar geweldig goed gezelschap.  

 We zijn er hopelijk volgend jaar terug bij! 
 Lekker leuke dag in Rotterdam. Onverwachte ontdekkingen, moeten  
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zeker nog eens terug. Dat  
verdient een bloemetje voor de 
organisatie. 

 Wat een geweldige dag. Vlot  
verkeer, lekker ontbijt geweldige 
boottocht, perfect middagmaal en 
een fikse stadswandeling. Kort-
om: we hebben ten volle genoten 
van de uitstap en van het  
gezelschap. 

 Dank u voor de gezellige dag, het 
lekkere eten, de verrassende  
architectuur. Voor ons  
persoonlijk mag de uitleg nog  
wat uitgebreider. 

 Leuk, leerrijk, knap  
georganiseerd en lekker. 

 Voor ons was het een prachtige 
reis! Fantastische organisatie! 
Leuke info en sympathiek  
publiek. Een aanrader. Volgend 
jaar zijn we terug van de partij… 
als we mogen en kunnen. 

 Gisteren ne fantastische daguit-
stap, goei organisatie. Goei 
compagnie en goed weer. Wat 
wil een mens nog meer. 

 En geslaagde mooie daguitstap 
met leuke gidsen – héél wat 
opgestoken vandaag. Ook hele 
toffe locaties voor ontbijt en 
lunch. Jammer dat de dag zo 
snel voorbij is gegaan. Daarom 
dat we zeker nog eens terug-
gaan.. TOP dag. Bedankt! 

 Ik miste alleen een bak bier in 
de bus… 
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Zaterdag 25 augustus – Bazel Parkt  
 
Bazel Parkt 2018 moet de geschiedenis ingaan als de editie met de aller 
slechtste weersvoorspelling ooit maar waar het uiteindelijk allemaal nog on-
gelooflijk goed is meegevallen. De zondvloed die voorspeld was is uiteinde-
lijk gereduceerd tot een buitje in de nacht van vrijdag op zaterdag en een - 
weliswaar lastige - bui tijdens het event zelf rond 22 uur. Al bij al viel het dus 
mee en de opkomst liegt er niet om: met meer dan 3.000 bezoekers evenaren 
we natuurlijk niet de 4.000 mensen van vorig jaar, we mogen heel tevreden 
zijn dat er zoveel mensen zijn langs geweest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De reacties zijn intussen zeer positief tot nog positiever en dat doet de organi-
satoren natuurlijk deugd. Het straattheater in de namiddag is in dit tweede 
jaar precies al bekend als een "klassieker" en op dat elan wil de organisatie 
verder. Een halve dag animatie en rond 18 of 19 uur de switch naar de vroe-
gere formule, de muziek. Volgend jaar is Bazel Parkt er weer en weer op een 
zaterdag, namelijk 24 augustus. Zet dat dus maar al in de agenda's. 
Een bestuur heb je nodig om een en ander uit te stippelen, de gemeente, 
Vlaanderen en een heel pak sponsors zijn onmisbaar om de centen bij elkaar 
te krijgen, maar op de dag zelf (en die daarvoor en daarna) heb je veel handen 
nodig om het allemaal te kunnen 
waarmaken.  
 

Aan alle KWB-leden die zich weer 
mee hebben ingezet bij de organisa-
tie en de uitvoering van dit event  
een hele dikke merci.  
Hopelijk tot volgend jaar … noteer 
maar al 24 augustus 2019 in de 
agenda en bid, samen met ons, voor 
mooi weer op die dag. 
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Woensdag 12 september - startvergadering kook-
lessen 
 
Bij twee van de drie ploegen liggen de datums tot en met de finales al vast 
(zie laatste blad), wat uitzonderlijk is. Toch is het van belang om allemaal 
nog even samen af te spreken en af te stemmen, dus probeer zeker langs te 
komen op 12 september om 20u00 in de zaal "De La Salle" in de Pastoor 
Pungsstraat.  
 
 

Belangrijk! NIEUW! Nu ook kooklessen voor 
vrouwen? 
 
Dit idee is gerezen tijdens onze laatste planningsvergadering … in tegenstel-
ling tot al onze andere activiteiten zouden we de kooklessen gescheiden hou-
den voor mannen en vrouwen. Goed idee? Geen goed idee? Het is een nog 
wat embryonaal idee, maar misschien vinden we genoeg gegadigden en kun-
nen we er mee van start. Interesse? Laat het dan weten aan ons enige vrouwe-
lijke bestuurslid via cindy@kwbbazel.be.  
 
 

Donderdag 4 oktober - Typisch Tieners 
 

In samenwerking met de Gezinsbond, Femma Bazel, CM, Ouderraad St-Joris 
en Davidsfonds nodigen we jullie uit voor: 
 

Typisch Tieners … 
Door Sarah Van Gysegem 

 

Draaiende ogen, slaande deuren en verschillende keren de eerste keer. Tie-
ners zijn vermoeiend. Hun hormonen slaan op hol en hun hersenen gaan 
door een overgangsperiode. Vele ouders maken zich zorgen over hoe hun 
zonen en dochters omgaan met sociale media, alcohol, uitgaan, privacy, ver-
liefdheid, foute vrienden, veilig vrijen, school, ...  
Inderdaad, de puberteit van je kroost is een bijzonder pittige periode. Eén 
waarbij er in een recordtijd zó veel op je af komt, dat je misschien af en toe 
het noorden kwijtraakt. Daarom deze voordracht.  
Sarah Van Gysegem is werkzaam bij de Gezinsbond als journalist en als re-
dacteur van het tijdschrift BOTsing, en is zelf mama van drie, waaronder 
twee volbloed pubers. Ze zal ons eenvoudige tips geven om het samenleven 
met tieners vlot te laten verlopen, maar snapt perfect dat het niet altijd evi-
dent is om die tips toe te passen. Sarah is ook auteur van het praktisch hand-
boek 'Typisch Tieners' (Borgerhoff en Lamberigts, 2006).  
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Deze lezing gaat door op donderdag 4 oktober om 20u00 in het St-
Jorisinstituut, Kruibekestraat 55a te Bazel. Toegangsprijs €5, drankje inbe-
grepen, te betalen op de avond zelf. Inschrijven tijdens de schooluren op het 
secretariaat van Sint-Jorisinstituut (03 740 03 30).  
 
 

Vrijdag 5 oktober - Dropping  
 
Een frisse pint, een beetje wedstrijd, een pakje friet (hopelijk), een stevige 
wandeling (maar ook niet te ver), even verkeerd lopen, toch maar google 
maps op die smartphone aanzetten, nog een frisse pint, iets bijleren, een 
streek ontdekken, nieuwe mensen leren kennen in je groepje, ne cervela en 
een duvelke, een beetje cultuur, even doorstappen om voor die andere groep 
te zijn, verdorie we vinden het niet,  ah eindelijk “daar ist”, moe maar vol-
daan de bus terug op… Kortom de dropping. Nog nooit meegedaan?  Dan is 
het nu de moment. Toch ooit  al meegedaan, dan weet je wat je mist als je 
niet meegaat. Noteer alvast vrijdag 5 oktober in je agenda. Vertrek om 19uur 
aan de kerk van Bazel. 
 

Ah ja, we veranderen iets belangrijk ten opzichte van andere jaren.  We zeg-
gen nu al waar de dropping naar toe gaat.  Dit jaar gaan we naar…… nu ben 
ik dat toch wel vergeten zeker, geen nood, we zetten dat in de volgende kij-
ker. 
 

NOTEER DAN NU DIE DATUM IN JE AGENDA en SCHRIJF IN!!!!!   
 

Oh ja : 10 euro per persoon (niet KWB leden 12 euro), je kan deze al over-
schrijven op de gebruikelijke rekening, even nog een mailtje naar 
moens.g@skynet.be et voila. 
 
 

Dinsdag 16 oktober - Infoavond Lourdesbede-
vaart  
 
Volgende zomer trekt kwb Oost-Vlaanderen naar Lourdes. De gezinsvereni-
ging gaat er ontspannen en bezinnen. Zowel voor jong als oud is een gevari-
eerd programma uitgewerkt. Wie graag mee wil, kan zich vanaf nu inschrij-
ven. 
 
Lourdes is al tientallen jaren wereldbekend als bedevaartsoord. Ook kwb 
trekt er, samen met Femma, al decennialang heen. Elk jaar nemen er velen  
deel aan de georganiseerde Lourdesbedevaarten. Maar de reis is meer dan een 
klassieke bedevaart. “Een reis naar Lourdes is tot rust komen”; In een schitte-
rend berglandschap heb je alle mogelijkheden om te ontspannen. Wij bieden 
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een evenwichtig programma aan, met Nederlandstalige begeleiding, maar wie 
meegaat, is vrij om te doen wat ze willen.” 
 

Er zijn verschillende manieren om mee op vakantie naar Lourdes te gaan. “Er 
zijn treinbedevaarten, maar ook vliegtuigreizen. Je kunt ook met de eigen 
wagen naar Lourdes, en zelfs met de fiets.” 
Kwb Kruibeke - Bazel - Rupelmonde gaat met de TGV tussen 15en 20 juli 
2019 naar Lourdes. Iedere geïnteresseerde uit de parochie Kruibeke/Temse 
kan aansluiten bij onze bedevaart. 
Op dinsdag 16 oktober om 20 uur  is er een infoavond over onze bedevaart 
2019. Deze avond gaat door in "Ons Huis" O.L.Vrouwplein 8, Kruibeke  
 

Contactgegevens voor info 
Pierre Van Wolvelaer            Greta Van Osselaer            Jan Van Raemdonck 
03.774.26.29                           0474 65 18 05                   0498 76 65 09 
 
 

Kooklessen - de data 
 

Let op … de kooklessen beginnen dit jaar in twee ploegen extra vroeg!  
Noteer dus zo snel mogelijk onderstaande data in de agenda's. 
Heb je interesse om mee te doen? Eén adres: info@kwbbazel.be 

 
 

Groep 1 Groep 2 

Verantw Luc Fret Verantw Erik De Roeck 

Chefkok Heidi Fransens  Chefkok Heidi Fransens  

Data Vr 21/09/18 Data Ma 01/10/18 

  Ma 15/10/18   Vr 30/11/18 

  Ma 3/12/18   Vr 15/02/19 

  Vr 11/01/19   Ma 18/03/19 

    

Finale: Za 26 januari 2019 Finale: Zo 24 maart 2019 


