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Zettersprijskamp

AANDACHT voor de jonge gezinnen
Sinterklaas is nog redelijk ver af, maar om onze sinterklaasactiviteiten in goede banen te
leiden, moet er tijdig gestart worden. Van de ouders waar er gezinsuitbreiding was tussen 1
september 2016 en nu, willen we graag de naam, geslacht en geboortedatum van het kind
kennen. Mail dit voor 25 september door naar kwbmolrauw@telenet.be. Ouders die twijfelen of
de gegevens van hun kinderen wel correct in onze lijsten staan, mailen ook best die gegevens.

Mannenweekend Porto

Zaterdag 14 t/m Dinsdag 17 oktober

De organisatie van het verlengde weekend naar Porto is zo goed als rond. Bij het regelen van
vervoer, overnachtingen, eten en drinken kwam heel wat gepuzzel kijken. Nu is het tijd om met de 22
deelnemers de nodige afspraken te maken en het verloop van het weekend duidelijk te maken. We
verwachten de deelnemers dan ook op de briefing van dinsdag 19 september om 20u in het kleine
zaaltje van den Hof van ’t Rauw.

Kristalwandeling

Zondag 19 november

Aloïs Geubbelmans en Jaak Fierens hebben de krijtlijnen getrokken voor de nieuwe
(tweejaarlijkse) Kristalwandeling van onze KWB. Deze keer schenken we de opbrengst aan
Ispahan, een organisatie die actief palliatieve zorgen verleent aan kankerpatiënten. Omdat
we toch een 1000-tal wandelaars verwachten, zal elke hulp op zondag 19 november meer
dan welkom zijn. Volgende maand brengen we meer informatie via dit verslag.

Activiteiten van de voorbije maanden
Meestal liggen de KWB-activiteiten tijdens de vakantiemaanden volledig stil. Achter de schermen
wordt er nog wel nagedacht over de werking en de activiteiten van KWB. Deze zomer hebben met
KWB toch enkele prachtige activiteiten georganiseerd.

De BOSBAR in het Ecocentrum
Door de Bosbar uit te baten, konden de deelnemers van het mannenweekend een extra centje
verdienen om de kosten van hun Porto-weekend een beetje te verlagen. Door de extra activiteiten die
we daar ook aanboden, kwamen er heel wat gezinnen met kinderen naar het Ecocentrum. De
“circusinitiatie” was heel plezant voor de kinderen. Maar in de workshop “nestkastjes en
voederhuisjes timmeren” was het helemaal een overrompeling.
Doordat Fons Wuytens alle houtwerk netjes had voorgezaagd en -geboord, hebben we binnen ons
tijdsbestek alle kinderen (en ouders) kunnen content stellen. Fons: nogmaals, heel erg bedankt.

De Sjoetertoer tijdens de Barchoc-week van de Hoffeesten
Op 19 augustus reed een Oldtimerbus door ’t Rauw, met aan boord, per rit, telkens 50 toeschouwers
om te genieten van openluchtscènes over de geschiedenis en cafécultuur van ’t Rauw. Mil Kinnaer en
Guy Joos hebben er met hun acteurs weer een prachtig evenement van gemaakt. In de oude
parochiezaal werd het uur na uur (of rit na rit) drukker en drukker. De opbrengst van den tap van die
namiddag staan we af aan de toneelgroep. Het drankpotje tijdens hun repetities zal er nu iets langer
tegenkunnen.
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