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Wat voorbij is

Repaircafé

zaterdag 17 februari 14-17u

Op zaterdag 17 februari organiseerde KWB in samenwerking met Transitie Mol-Balen een
Repaircafé. Er werden 50 zaken voor reparatie aangeboden. Dat ging van kledingstukken, computers
tot elektrische toestellen en meestal toch met een emotionele waarde. 15 toestellen werden effectief
gerepareerd en weer voor enkele jaren van de afvalhoop gehouden.
Komende activiteiten

1.Toneel “Hoktuz Boktuz”

9, 10, 16 en 17 maart 20u / 18 maart 14u

Ervaring en jong geweld zetten sprookjes op hun kop
De toneelgroep van de KWB-afdeling Rauw houdt van
uitdagingen. De ene keer zet ze de zotste klucht op de
planken, het jaar nadien ontroert ze haar publiek met een
Vlaamse klassieker. Dan weer verrast ze met een
theaterwandeling langs de zandpunt. “Maar dit jaar wordt het
echt leuk”, gniffelen de regisseurs Guy Joos en Mil Kinnaer.
“We vonden in onze archieven een schoolmusical uit 1999.
Toen veroverden de kinderen met de “Sprookjeshutsepot” de
harten van de toeschouwers. We hebben het script helemaal
herwerkt en verdelen de rollen onder onze vaste volwassen
acteurs en kinderen van de dorpsschool De Zandloper”.
Het verhaal is even leuk als absurd. Drie boze heksen zetten
de sprookjeswereld op stelten wat leidt tot zoveel plezante en
bizarre situaties. “Alles is om zeep”, triomferen de heksen.
Komt dit nog goed?
De kinderen en de acteurs van KWB Rauw geven het antwoord
tijdens een wervelend spektakel met knotsgekke scènes,
overrompelend licht en geluid, muziek en zang.
De opvoeringen zijn op vijdag 9, zaterdag 10, vrijdag 16 en
zaterdag 17 maart om 20 uur, zondag 18 maart is er een
namiddagvoorstelling om 14 u.
Het toneelstuk is uiteraard geschikt voor alle dappere grote en
kranige kleine mensen!
Hoktuz Boktuz, een opvoering van Toneelafdeling KWB-Rauw & GBS De Zandloper Rauw.
Hoktuz Boktuz, een sprookje dat helemaal om zeep is.
Kaarten (7 euro) te koop in Hof van ’t Rauw, kiezelweg 181, Mol of bij Lou Vos, Emsenslaan 17,

Mol: 014-811057. De toneelavonden gaan door onder de vorm van een theatercafé (zonder
nummering van de zitplaatsen). De deuren gaan open 1 uur voor aanvang.
Elk lid van onze KWB kan 1 toegangskaart “op naam” gratis krijgen. Je moet ze wel vooraf
bestellen bij Lou Vos, Emsenslaan 17, 014-811057 tussen 18 en 21u of mail:
lou.vos260153@gmail.com .
Het toneelgebeuren is een hele organisatie en aangezien we dit niet alleen kunnen
verwerken met ons beperkt bestuur, deden we een oproep bij jullie, leden. Mooi op tijd zijn de
helperslijsten netjes ingevuld, op een kleine uitzondering na. Alvast onze dank hiervoor. Nu
maar hopen dat de griep uit het land verdwenen is tegen 9 maart.

2. Afbraak decor toneel

dinsdag 20 maart vanaf 19.00u.

Het decor ontmantelen is meestal op een dik uur geklaard als we met een goei ploegske zijn. Kan je dat uurtje
tijd vrijmaken in je agenda, voorzie dan nog een uurtje om een pintje te drinken achteraf.

3. De Paasklokken worden weer geladen ….

Zondag 1 april 10.30u.

De paashaas legt eieren. Echt waar!!! En hij dropt ze in de paasklok van de KWB.
Bij Pasen hoort een mooie kinderviering om
10.30u. Binnen in de kerk doen Pastoor
Albert en de catechisten daarvoor speciaal
hun best. En uiteraard verwachten zij heel
wat kinderen in de kerk. Vanop de
gewelven boven in de kerk brengt KWB
alles in gereedheid om de KWB-paasklok,
gevuld met kilo’s lekkers, een mooie vlucht
te garanderen tot op het kerkplein. Onze
klok vliegt letterlijk door de lucht en hierbij
komt toch wel wat techniek kijken. De
bediening gebeurt vanuit de toren. Maar
eenmaal geland, moet natuurlijk de lading
gelost worden. De kinderen staan dan
immers te trappelen van ongeduld. Wie kan
hier mee voor zorgen? Hou er dan rekening
mee dat we achteraf een licht paasontbijtje
aangeboden krijgen in de Cubana.
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