RAUW
RAUW

Website: www.kwbrauw.be
Wijkmeestervergadering
30 november 2017

Ledenverslag december 2017
Wat voorbij is
Kristalwandeling

zondag 19 november
Een geslaagde editie. Je moest al heel voeg op pad
zijn om nog in het hondenweer terecht te komen.
Want vanaf 9u kenden we een schitterende
wandeldag. Ongeveer 1100 wandelaars kwamen de
verschillende parcours verkennen. En we kregen
niks dan lovende woorden over de prachtige
parcours, de vlotte catering en drankvoorziening.

Stilaan geraken alle rekeningen betaald en kunnen
we de eindbalans opmaken voor onze gift aan
“Ispahan” via de Warmste Week van Studio Brussel.
Bedankt Helpers, bedankt wandelaars.

Sinterklaasronde
20 – 27 november
Zie de wind waait door de bomen. De Sint en Piet
hadden het dit jaar niet gemakkelijk op de daken.
Maar ze hebben de klus weer geklaard. In de
schoentjes vonden ze heel wat wensenbrieven.
Het is opvallens hoeveel er deze dagen geknipt,
geplakt en geschreven wordt. Zijn ze alle dagen
zo ijverig en flink? Deze vraag kregen de meeste
mama’s en papa’s voorgeschoteld. En tijdens het
huisbezoek werd het dikwijls duidelijk wat nu het
meest gewenste speelgoedje is. Mooie
tekeningen werden meegegeven en deze hangen
nu boven het bed van de Sint. De kinderen
kregen nog een uitnodiging voor het
verjaardagsfeest van de Sint, wat snoep en een
lekkere speculaas. En dit jaar gaf de Sint ook al
een cadeautje. (De vorige jaren gebeurde dit pas
op het sinterklaasfeest.) En dan verdwenen de Sint en Piet weer in de donkere nacht. Tot op het
Sinterklaasfeest…

Sinterklaasfeest
1 december
Dit jaar werd het sinterklaasfeest georganiseerd in samenwerking met de Chiro en KVV Rauw. De
KWB-traditie om eerst een grappig verhaal te brengen, ontbrak niet.
Het verhaal: Sinterklaas zit met de
handen in het haar. De sleutel van de
snoepkluis van de Sint is gestolen. De
verjaardag van de Sint komt steeds
dichterbij. Hoe kunnen ze de boeven op
heterdaad betrappen? De Sint doet een
beroep op het wereldvermaarde ROXteam. Met de nodige fantasie slagen zij
erin de boeven te vatten en de
snoepkluis terug te openen. Eind goed,
al goed.
Na dit verhaal werden alle kinderen in
de zaal uitgenodigd om bij de Sint op
het podium een goedgevulde snoepzak
af te halen. (Foto’s komen terecht op
onze website: www.kwbrauw.be)
Het KWB-bestuur dankt de
jongerenploeg, Chiro en KVV Rauw voor hun hulp en de prachtige organisatie van dit
sinterklaasgebeuren.
Uitslag Sinterklaastombola KWB 2017: resterende prijzen
Winnaars kunnen hun prijs afhalen bij Johan Geuens, Heistraat 100, tot 30 december 2017.
De winnende nummers zijn:
1678873
1678651
1678005
1678841

1678902
1678603

1678072
1678860

1678671
1678866

1678666

Komende activiteiten
9 december 8.30u
Op 9 december plaatsen we weer de Kerststal aan de kerk. We zoeken enkele
vrijwilligers om deze mee te plaatsen. Een handje meer maakt uiteraard het werk heel wat
lichter en de plaatsing gebeurt sneller, zodat er tussendoor wat tijd is voor een versnapering in
droge en vochtige vorm. Diegenen die er vorig jaar bijwaren, weten dat het er plezant aan toe
gaat. Wie komt ons een handje helpen? Rond de middag trachten we het werk geklaard
te hebben, zodat we kunnen afronden met een pintje of een
tas koffie.
. RauwForLife: Rockavond voor Ispahan
KWB Rauw wil dit jaar ook aanwezig zijn in de “warmste week” van
Studio Brussel met een concert in Hof van ‘t Rauw.
'Jellyface' en 'Ongesteld' treden op voor Music For Life – Music for
Ispahan op zaterdag 9 december.
Ongesteld brengt het betere Vlaamse lied met een hoek af.
Jellyface staat garant voor meer dan twee uur stomende rock- en
popnummers van vroeger tot nu. Deep Purple, Lenny Kravitz,
Aerosmith, Rod Stewart, U2, Queen, Peter Frampton ... noem maar
op, ze passeren allemaal de revue. Van begin tot einde rockt
Jellyface als de beesten en laten we het publiek genieten van een
superavond. De opbrengst van deze ambiance-avond gaat volledig
naar de vzw Ispahan (palliatieve zorgen Kempen). Meer info via de
facebook-pagina https://www.facebook.com/Rauwforlife
Kaarten in voorverkoop zijn verkrijgbaar in “Hof van ’t Rauw”.

. KWB schenkt “Straffe Thee” tijdens het WINTERFEEST
zondag 17 december
Tijdens het Winterfeest van het Feestcomité van ’t Rauw zal KWB naast de kerststal “Straffe Thee
van de KWB” schenken. Straf is het zeker, Thee is zeer relatief. Al komt het kruidige karakter er wel in
voor, het vurige in de keel komt zeker niet van het hete water, maar van de geestrijke drank. Dit jaar
bieden we 3 verschillende dranken aan. Kom er zeker eens eentje proeven.

Het KBW-bestuur wenst u
alvast een Vrolijke Kerst
en
een voorspoedig 2018.

