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Wat geweest is
Toneel “Hoctuz Boktuz”
Proficiat aan de regisseurs en vele acteurs. Vele repetities en vijf voorstellingen zijn achter de rug, met een
toevloed aan toeschouwers. De reacties
van het publiek waren zeer verschillend
maar nooit negatief. Het ging van
“speciaal, gedurfd, uniek, prachtig, mooi
opgebouwd, prachtig decor” tot
“geweldige regie en techniek,
schitterende acteurs, tof concept met de
kinderen.” En vooral door met onze
school samen te werken, lijken onze
regisseurs hun doel te bereiken. Ze
ontdekten weer enkele jonge talentjes,
waarvan we hopen dat de zin om te
acteren in hun bloed gekropen is.
“Toekomst verzekerd” hoorden we
verschillende toeschouwers zeggen.
Met dit fantasierijk verhaal, waar
moeilijk een toneelgenre aan toe te
kennen was, bewijst onze toneelgroep
weer dat ze alle mogelijke
toneelconcepten aankunnen. Voor de
acteurs is het nu weer even afkicken. Maar de regisseurs hebben hun zinnen voor volgend jaar al gezet op
geweldige billenkletser.
We willen niet nalaten alle mensen, die op welke wijze ook, hun bijdrage hebben verleend aan deze
organisatie, van harte te bedanken voor de getoonde inzet. Het was tof samenwerken.

Paasklokken

Zondagochtend 1 april 2018
Het leek een sombere dag te worden, die
1e april. Niet alleen vanwege het grijze
wolkendek maar ook “Rauwse Klap”
kondigde ’s morgens al aan dat de Kerk
zou afgebroken worden om plaats te
maken voor parking voor koning auto.
Maar in de kerk zorgde Pastoor Albert en
de catechisten ervoor dat de kinderviering
kleur en vreugde brachten. De aprilgrap
van Rauwse Klap had duidelijk geen vat
op het jonge volkje. En tegen het einde
van de mis, klaarde de hemel ook buiten
op. Vanop de gewelven boven in de kerk
bracht KWB alles in gereedheid om de
KWB-paasklok, gevuld met kilo’s lekkers,
een mooie vlucht te garanderen tot op het

vernieuwde kerkplein. Maar eenmaal geland, moet natuurlijk de lading gelost worden. De kinderen staan
dan immers te trappelen van ongeduld. En dan horen we meermaals zeggen: “een kinderhand is snel
gevuld.” Een kwartiertje later ligt het kerkplein er weer verlaten bij. De paashazen genieten dan in de
Cubana nog even na van enkele hardgekookte eitjes en een boke.

En wat komen gaat
Te voet naar Scherpenheuvel
Wie gaat er mee naar Scherpenheuvel, langs prachtige wandelwegen, mooie natuur en unieke
stopplaatsen… op Zaterdag 5 mei. Ge zult niet alleen zijn: zie foto.
De praktische kant : Wie wil deelnemen aan deze tocht, verwittigt Eric Melis op 0494/56.12.17 of
liever nog via email op eric.lj.melis@gmail.com, met opgave van de namen van de deelnemers,
een bereikbaarheidstelefoonnummer en vermelding dat iemand de deelnemers “al of niet” kan
komen ophalen in Scherpenheuvel omstreeks 11 à 12 uur. Het vertrek is voorzien bij Eric Melis,
Heistraat 103A, om 3 uur ‘s morgens. Je hoeft zelf niet met een rugzak te sleuren. Een
volgwagen brengt deze mee naar de rustplaatsen. Uiteraard moet je zelf inschatten hoeveel
energieboterhammetjes of ander lekkers aan eten en drinken je nodig hebt. KWB zorgt enkel voor
wat kleine zoetigheden en “een Duvel” (of iets anders) onderweg en in Scherpenheuvel.

Voor de deelnemers van het mannenweekend:

Misschien vragen zij zich af: “Hoe ver staat het ermee?” Wees gerust. De vluchten naar en van
Budapest zijn geregeld. Slapen en ontbijten doen we in een hotel in het centrum van de stad. Stap
voor stap werken we nu een programma uit om er een onvergetelijke vierdaagse van te maken.
Vergeet vooral niet te sparen. Een aantal deelnemers moeten ook nog hun identiteitskaart
vernieuwen (en een kopie van voor- en achterzijde aan Johan Geuens bezorgen.) Hou ook 5
augustus vrij om te helpen in de Bosbar (Ecocentrum) en alzo een zakcentje extra te verdienen
voor het mannenweekend.
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