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Wat voorbij is

Nieuwjaarsdrink

vrijdag 26 januari

Een echte mannenactiviteit. Ongeveer éénderde van de leden kwam hier het KWB-jaar
stevig inzetten. De andere leden hadden waarschijnlijk een goede reden om er niet te zijn.
Buiten een korte verwelkoming door de voorzitter en het startsein van Jaak voor het
mannenweekend 2018, volgden nog wat stevige verhalen tussen pot en pint of een ander fris
drankje. Hier en daar werd gekaart alsof het leven ervan af hing. Er wordt ook heel wat
afgelachen bij de fotoreportage van het mannenweekend van 2017 in Porto. De bokes met
kaas of kipkap en een goei kwak mosterd gingen ook vlotjes binnen. Een nieuw KWBwerkjaar is daarmee gestart. De laatste pint werd getapt om 2.02u. Het heeft dan toch nog
een kwartiertje geduurd vooraleer deze uitgedronken waren en dan werden de laatste leden
de nacht ingestuurd. De 2 overgebleven bestuursleden fatsoeneerden nog even de toog,
ruimden tafels en stoelen op en borstelden de zaal uit. Zeverden nog wat onder elkaar. Nog
een beetje afwas, het leeggoed sorteren, alles afsluiten en om 2.45 uur ook het beddeke in.
Komende activiteiten

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.

Het toneelgebeuren is een hele organisatie en aangezien we dit niet alleen
kunnen verwerken met ons beperkt bestuur, willen we ook aan jullie een
oproep doen. Zie je een kans om op één van bovenstaande data een
handje toe te steken (in de keuken, aan de toog of garçon) laat het dan
ook weten aan Alois (0499 27 57 78) of aan je wijkmeester. Of stuur een
mailtje: geubbelmansalois@hotmail.com. We zullen dit ten zeerste
appreciëren.
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.

Mannenweekend “Budapest”

donderdag 11 t/m zondag 14 oktober

Na het mannenweekend in Porto is gebleken dat onze deelnemers toch blijven kiezen voor

een hotelformule en een (verlengd) weekend in een goedkopere Europese grootstad. Met dit
gegeven en de vergelijking van enkele mogelijkheden, viel de keuze op Budapest voor 2018.
KWB Mol-Rauw maakt er weer een vierdaagse van en zal van donderdag 11 tot en met
zondag 14 oktober op Hongaars grondgebied vertoeven. We vliegen (waarschijnlijk) met
Wizzair vanuit Eindhoven vertrek 9u10, aankomst 11u05. De terugvlucht vertrekt om 14u55
en de landing is om 17u00. We zullen verblijven in een hotel, formule “kamers met ontbijt”. Er
wordt een programma uitgewerkt om de stad te bezoeken, leuke activiteiten te doen,
aangenaam te eten en regelmatig gezellig iets te drinken. Een annulatieverzekering kan
genomen worden en kost ongeveer 5% van hogergenoemde reissom. We streven naar een
totaalkost van het weekend van 500 euro per deelnemer. Voorlopig schreven al enkele
deelnemers in. Maar uiteraard krijgen al onze leden de kans om in te schrijven. Volgende
voorwaarden moeten wel stipt nageleefd worden:

Stappenplan voor deelname
1.Naam opgeven bij Johan Geuens: mondeling, telefonisch op 0477 37 63 65,
via mail: kwbmolrauw@telenet.be EN aangeven of je een annulatieverzekering
wil.
2.Duidelijke kopie of scan van voor- en achterzijde identiteitskaart bezorgen aan
Johan Geuens TEN LAATSTE 18 FEBRUARI. (Deelnemers van 2017 hoeven
dit niet te doen, tenzij ze recent een nieuwe identiteitskaart hebben.)
3.Sluitstuk van de inschrijving: 150€ voorschot MOET bij Johan Geuens,
Heistraat 100, of op de KWB-rekening BE96 7330 2042 5705 zijn TEN
LAATSTE 18 FEBRUARI.
4.Voer via Online Bankieren een bestendige opdracht in of geef de opdracht
snel aan je bank. 50€ telkens 15e van de maanden maart tot en met september
op de KWB-rekening BE96 7330 2042 5705 met als mededeling “spaarplan
mannenweekend 2018”.
OPGELET: STAPPENPLAN STIPT NA TE LEVEN. REAGEREN NA 18/02 IS
TE LAAT!!!

Ter info: wijziging activiteit “Te voet naar Scherpenheuvel”
Deze activiteit gaat door op zaterdagochtend 5 mei in plaats van 12 mei. Meer info volgt in
het verslag van maart.

