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Ledenverslag januari 2018
Wat voorbij is

Opbouwen kerststal

9 december

Om 9u zijn we de dag gestart met het verhuizen
en monteren van de kerststalpanelen. Netjes in
het zicht van de Kiezelweg. Van al dat gehef,
geduw en gepuzzel krijg je al vlug dorst en
honger. Tussendoor moet er dan ook eens tijd
gemaakt worden voor een kom soep van de
KWB-kookploeg, een goeie borrel en een
lekkere koffiekoek. Als de basisconstructie er
staat, begint het gepuzzel van de dakpanelen.
Met wat duw- en trekwerk liggen die ook in een
mum van tijd op z’n plaats. Nog even de open
stroken met dakpannen dichtleggen en kindeke
Jezus kan weeral droog in z’n kribbe liggen.
Omdat we met zoveel helpers waren, stond de
stal in al z’n glorie al te pronken om 11.30u. Zo
lukte het om nog wat tijd te maken voor een tas koffie of een goei pint in de Cub. Aan de 14 helpers:
bedankt!!!

RauwforLife

9 december

Onze oprechte dank aan Eric Volders en z’n familie, die ervoor gezorgd hebben dat heel wat
Rauwenaren nog eens hebben kunnen genieten van een stevig Rockfeestje. Tegelijkertijd zorgden
deze rockers voor stevige inkomsten ten voordele van de “Warmste Week”. Onze opbrengst gaat
naar Ispahan (Palliatieve Zorgen Kempen). Het totale bedrag dat samengebracht werd via de
Kristalwandeling, RauwforLife, FrietenforLife en IOV (het wandelgroepje van Mil Kinnaer en Guy
Joos) bedraagt 7009,84 euro.
Komende activiteiten

Opruimen Kerststal

Zaterdag 13 januari 9.30u

Bij het opbouwen van onze kerststal kregen we hulp van verschillende leden. Dit deed ons enorm
veel deugd. Ook bij de afbraak rekenen we op wat steun van onze leden, want dat maakt het werk
voor iedereen wat aangenamer. Rond de middag moet de klus geklaard zijn. En tussendoor maken
we nog wat tijd voor een hapje en een drankje. Wie komt even helpen?

Toneeldecor bouwen

dinsdag 16 januari 19u

Ook bij de opbouw van het toneeldecor kunnen we nog wel wat knutselaars gebruiken. We beginnen
eraan op dinsdagavond 16 januari om 19u. We zoeken nog hulp om te timmeren en vooral helpers
met creatieve ideeën om op het podium een sprookjesdecor te bouwen. De afwerking zal meerdere
avonden in beslag nemen. Wil je wel eens helpen, laat dan iets weten zodat we de volgende
bouwdata kunnen laten weten. (kwbmolrauw@telenet.be)

Bedankfeestje Helpers Kristalwandeling en RauwforLife 21 januari 13.30u
Nog even ter herinnering. Alle helpers van de Kristalwandeling en RauwforLife zijn uitgenodigd op het
bedankfeest op zondag 21 januari om 13.30u in Hof van ’t Rauw. Ook partners en kinderen zijn
welkom. Aan partners die niet geholpen hebben vragen we een kleine bijdrage van 5 euro. Zorg wel
dat je zeker ingeschreven bent bij Alois Geubbelmans (geubbelmansalois@hotmail.com) voor 14
januari. Dit in het belang van de voorziene catering. Tijdens het bedankfeest overhandigen we ook de
cheque met de opbrengst van onze diverse activiteiten aan Ispahan.

Nieuwjaarsdrink

vrijdag 26 januari 20u

Omdat bij het begin van een nieuw jaar meestal nogal wat feestjes en
recepties af te werken vallen, kiezen wij er bij KWB voor om dit eventjes uit te
stellen. Op 26 januari zetten we de tapkranen open voor onze leden en
kandidaat-leden (want je mag gerust een vriend of buur meebrengen). Voor de
geïnteresseerden zal er ook een fotoreportage over het voorbije jaar gebracht
worden. Traditioneel is dit ook een avond vol kaartspel, pietjesbak of andere
spelletjes. Misschien heb jij ook nog wel een leuk spel thuis. Breng het dan
zeker mee. Zorg dat je erbij bent.
Einduur ten laatste om 2 uur.

Voorbereiding Mannenweekend 2018

11-12-13-14-15-16 oktober

WABLIEFT! ZES DAGEN! …….NEE, NEE, partners, wees gerust. Maar binnen deze zes dagen
trachten we wel een mannenweekend met 3 overnachtingen geregeld te krijgen. Omdat het
mannenweekend van de voorbije 2 jaar zo goed in de smaak viel van de deelnemers, kijken we volop
uit naar een gelijkaardig concept: met vliegtuig naar een stad in het buitenland met hotelformule. We
zoeken naar een formule die maximaal binnen hetzelfde budget van 500 euro valt. Voor de
geïnteresseerden is het toch al best de periode van 11 tot 16 oktober vrij te houden in je agenda. Op
de nieuwjaarsdrink hopen we een concreet voorstel te kunnen doen.

Repaircafé

zaterdag 17 februari 14-17u

Op zaterdag 17 februari organiseert KWB in samenwerking met Transitie Mol-Balen een Repaircafé.
Heb je iets liggen dat defect is en waarvan je vindt dat het nog te goed is om weg te gooien, maar te
duur om te laten repareren in de reguliere handel, kom er dan mee langs. Mogelijk kunnen de
handige Harry’s of Henriettes van het repaircafé het toch gefikst krijgen. Dat kan gaan van elektrische
toestellen, over een kledingstuk, tot meubilair. Ben je zelf een handige Harry of Henriette, dan is uw
goede raad en daad van harte welkom.

Ter info:
Bij de RAAK van januari vind je een voordelengidsje. Hopelijk vind je er kortingen in die je goed van
pas komen. De kortingen zijn de moeite waard.

De KWB-bestuursleden
wensen iedereen
een voorspoedig en gezond 2018.

