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Ledenverslag oktober 2017
Wat voorbij is
Zettersprijskamp
vrijdag 29 september
Dit jaar kwamen 48 kaarters opdagen,
goed voor 12 zetterstafels. Na de
uiteenzetting van het reglement werden
er weer heel wat boompjes opgezet.
Aan sommige tafels werd er misschien
ook wel eentje afgezaagd. 4 bomen
lang, zoals men in zetterstermen zegt,
werden de kaarten letterlijk geschud, tot
er een winnaar bekend was. Een strijd,
zo bleek, want 4 bomen uitspelen met
12 tafels neemt heel wat tijd in beslag.
Om 23.55u werd de uitslag
bekendgemaakt.
Toch blijft onze formule uniek, want zeg
eens eerlijk: iedereen prijs,… dat zie je
toch niet veel. En de prijzen werden
gesmaakt. Letterlijk en figuurlijk want
menig prijs heeft zelfs de deur niet
gehaald. Althans niet meer in de originele verpakking. Alleen de 2 mooie hespen worden als een
trofee naar huis gedragen.
Komende activiteiten
26e Mannenweekend naar Porto
zaterdag 14 tot dinsdag 17 oktober
22 mannen zijn nu stilaan aan het nadenken wat ze in hun handbagage kunnen en mogen steken
voor hun trip naar Porto. Zaterdagochtend 14 oktober moeten ze al om 3.30u klaar staan aan Hof van
’t Rauw voor een taxirit naar Zaventem.
Om 7u vertrekt hun vlucht met
aankomst in Porto omstreeks 8.30u. Zo
hebben ze dan nog een volle dag om

de stad Porto te verkennen. Zondag
staan enkele uitstappen buiten de
stad op het programma. Maandag
wordt een portohuis bezocht met
degustatie en staan enkele
verassingsactiviteiten op de
agenda. Dinsdag is er nog tijd voor
een bezoek aan de haven. Rond
het middaguur is het dan alweer
inpakken en wegwezen richting
luchthaven Porto. Aankomst op ’t
Rauw terug voorzien omstreeks
20.30u.

Vormingsmoment voor begeleiders autorijlessen
zondag 22 oktober
Via een apart emailbericht hebben we onze leden (jullie) de kans gegeven om als eerste in te
schrijven voor het vormingsmoment voor begeleiders van autorijlessen. Hiermee kunnen de
begeleiders hun attest behalen dat sinds 1 oktober verplicht is. Verschillende leden waren er als de
hanen bij om in te schrijven. Wat ook nodig was, want het vormingsmoment is volgeboekt.
Waarschijnlijk herhalen we dit nog wel 1 of meerdere keren in 2018.
Kristalwandeling voor Ispahan
Velen onder u werden reeds aangesproken om een
handje te helpen. Maar gewoon deelnemen mag
natuurlijk ook. KWB Mol-Rauw organiseert op zondag
19 november weer een wandeldag voor een goed
doel. Deze keer zetten we de mooie initiatieven van
het Ispahan in de kijker. De opbrengst van onze
wandeling zal dan ook heel nuttig kunnen besteed
worden. De wandelafstanden zijn 8 km, 10 km, 15km
of 20 km. Dit alles in en rond de bossen en zandputten
van 't Rauw. Onderweg voorzien we een halte met
sanitaire stop en hier kan men zich innerlijk versterken
met o.a. heerlijke tomatensoep. Inschrijven in de zaal
Hof van 't Rauw tussen 9 en 15 uur.

zondag 19 november vanaf 9u

Rauwforlife voor Ispahan
zaterdag 9 december
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.
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”.
Het Sinterklaasgebeuren …
… komt ook weer zeer snel dichterbij. Kort na het mannenweekend wordt het sinterklaasbezoek
stilaan in schema gegoten. We rekenen op een ploeg van enkele jonge(re) leden om dit in goede
banen leiden. Alvast onze dank hiervoor. De sint komt enkel op bezoek bij leden met kinderen tot en
met 10 jaar. In uitzonderlijke gevallen brengen we ook buiten deze groep een bezoek. Ben je
bijvoorbeeld al grootvader en wens je dat de sint langskomt voor je kleinkind(eren), laat het dan ook
weten via kwbmolrauw@telenet.be vóór 20 oktober.

Ter informatie
Hernieuwing lidmaatschap
Een werkjaar is weer voorbij en bijgevolg staan we voor de hernieuwing van het lidmaatschap.
Het lidgeld voor 2018 bedraagt 30 euro per gezin. Betaal dus 30 euro aan je wijkmeester of je kan
ook betalen via de overschrijving (bij uw Raak gevoegd). Uiterste datum van betaling is 25 november,
maar liever 25 oktober. We hebben immers nog heel wat administratief werk om de ledenlijsten tijdig
en correct op het verbond te krijgen.
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