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Ledenverslag Juni 2016
Wat voorbij is
Scherpenheuvel

Zaterdag 13 mei

Een verslag uit het dagboek van de organisator Eric Melis:

Onze jaarlijkse tocht naar Scherpenheuvel was ook dit jaar een voltreffer.
We vertrokken om 3:05h in de ochtend in de Heistraat met 18 bedevaarders voor een wandeling van ruim
40km.
5 minuten te laat maar we waren toch om 5:45h op de Markt in Meerhout omdat het tempo de eerst 15 km
behoorlijk hoog lag. Jaak en Hans zijn stevige stappers.
Op die Markt is het altijd een blij weerzien met Treza, die met veel zorg en liefde onze boterhammekes en
drankjes heeft opgehaald en naar Meerhout gebracht.
Van daar gaat het verder, de groep is nu voltallig:
Hans, Jos, Mil en zijn vriendelijk
kwispelstaartende hond hebben ons vervoegd.
De anciens onder ons kennen het parcours
ondertussen. Het tempo blijft stevig maar niemand
komt in de problemen. We bereiken de O-L-Vgrot in Schoot en danken Maria dat we droog en
wel onze koffiekoeken kunnen opeten. We
klinken er ook op het “Pateeke van het Jaar”: Cois
Cools wordt voor zijn talrijke deelnames aan onze
bedevaart gefeliciteerd en bedankt.
De jaarlijkse groepsfoto wordt gemaakt: zie
bijlage.
We gaan weer door, wandelen door een
stiltegebied maar daar is niet veel van te merken. Niet moeilijk: 8 van de 21 deelnemers zijn vrouwen. ☺
Lieve mensen, allemaal een dikke proficiat, we hebben het weer allemaal gehaald met bravoure. De
drankjes op het terras smaakten
heerlijk, de sfeer was hartelijk en
het weer prima.
Volgend jaar komen we terug naar
Scherpenheuvel, waar de Hemel de
aarde raakt.
Sportieve groeten,
Eric
Ps:
Dank aan Treza, Johan,
Christel, Gilbert en Renild. Zonder
hen waren we niet terug thuis
geraakt.
Voor meer foto's kan je naar de
KWB-website: www.kwbrauw.be

Komende activiteiten:
In juni staan er geen ledenactiviteiten op het programma. Maar omdat we in juli en augustus toch wat
extra in petto hebben, zullen de deelnemers aan het mannenweekend de koppen bij elkaar steken om
nog 2 KWB-momenten in elkaar te steken.
Uitbating BOSBAR Ecocentrum: zondag 23 juli van 11 tot 18u.
De deelnemers aan het
mannenweekend gaan voor een
dagje het Ecocentrum uitbaten.
Het is de ideale uitvalsbasis
voor fiets- en wandeltochtjes.
Maar ter plaatse valt er ook heel
wat te beleven. Vanaf 11u
kunnen kinderen nestkastjes en
voederhuisjes timmeren en om
14u kunnen ze de eerste
stappen zetten om circusartiest
te worden. In een workshop
circusinitiatie worden de
kinderen getraind om diverse
circusacts onder de knie of
elleboog te krijgen. En natuurlijk
is de Bosbar dan voor iedereen
open. Schol!!!

Uitbating OPZ (Oude Parochiezaal): zaterdag 19 augustus.
Mil Kinnaer en Guy Joos rijden op zaterdagnamiddag 19 augustus met een Oldtimer-feestbus door het
Rauw. Samen met hun toneelgroep gaan ze weer een specialleke uit hun hoed toveren. Wat het precies
gaat worden, verneem je nog wel via mail, KWB-verslag en diverse kanalen die het feestcomité van ’t
Rauw hanteert om er ruchtbaarheid aan te geven, zoals Rauwse Klap, Affiches, flyers en Radio Atlantis.
Tijdens die bewuste zaterdagnamiddag baat de toneelgroep de “Oude Parochiezaal” uit.
Vanaf ongeveer 18u neemt de ploeg van het mannenweekend de uitbating van de nostalgische Oude
Parochiezaal over. Ook zij broeden nog op een bijzondere activiteit. Je hoort er nog van.
Maar het zou uiteraard tof zijn dat je ook eens langskomt om te genieten van deze activiteiten en de
gezelligheid aan den toog. Santé!!!

Actief met KWB!
WWW.kwbrauw.be

