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Activiteiten tijdens de laatste weken van dit werkjaar...
Natuurwandeling Buitengoor - zaterdag 10 juni
In september 2005 hebben we al een wandeling gemaakt in het Buitengoor. Met de zomer in aantocht willen we daar nog eens gaan
wandelen. Elk seizoen heeft namelijk zijn eigen charmes.
Om 8.40u verzamelen we met de fiets aan het parochiecentrum te
Achterbos.
Om 9u stipt vertrekken we met de wandelaars aan het Ecocentrum,
waar François Michiels ons door het reservaat zal gidsen. Laarzen
zijn een noodzaak!
Deelnameprijs: € 1. Leden van Natuurpunt: brengen hun lidkaart
mee! Zij mogen gratis deelnemen.

Barbecue + volkspelen! - vrijdag 16 juni
Hopelijk zal het weer snel beteren, zodat we op vrijdag 16 juni onze niet te missen barbecue buiten
kunnen organiseren. De volksspelen zijn gereserveerd om tussendoor de benen even te strekken en
je krachten of je behendigheid te meten met andere deelnemers.
Het hele gebeuren gaat door op het plein achter de parochiezaal.
We beginnen eraan om 19.00u met een aperitief.
Wie wenst deel te nemen betaalt 15 euro per persoon.
In deze prijs zijn begrepen: aperitief, eten en drinken. Je kan het bedrag storten op de rekening van
KWB Achterbos met vermelding van je naam en het aantal deelnemers. Je inschrijvingsstrook breng
je binnen bij een wijkmeester of mail je door aan info@kwbachterbos.be
Vooraf inschrijven is verplicht!
Wie na de vooropgestelde inschrijvingsdatum nog wenst in te schrijven betaalt 2,5 euro pp extra.
Inschrijven: vóór 9 juni bij je wijkmeester of
vóór 11 juni bij Theo Drooghmans, Achterbos 115, tel: 014 31 43 62

Snoeiles evaluatie - zondag 18 juni
Op zondag 18 juni gaat het vervolg van onze snoeiles van 5 maart door.
Het is de bedoeling de resultaten van de snoeiles te bekijken terwijl de bomen in volle groei zijn.
Tevens kunnen tips gegeven worden over wat je tijdens de zomer kan doen aan de fruitbomen.
We verzamelen om 9.30u bij Nand Vreys, Peperstraat 55.
Tot dan!

Familiereis - zondag 25 juni
Zondag 25 juni bezoeken we dierenpark Monde Sauvage in Aywaille, 20 km voorbij Luik.
www.mondesauvage.be
Het programma van deze dag kon je uitvoerig lezen op onze folder van vorige maand. Ook op de
website kan je dit nog eens nalezen. Ben je nog niet ingeschreven: snel doen!
Vertrek : om 8.30u aan de parochiezaal met de bus.
Het park is open tot 18u. Om ten volle van het park te kunnen genieten vertrekken we dan ook pas
om 18u terug naar Achterbos.
Prijs: - tot 3 jaar: gratis
- kinderen van 3 tot 12 jaar: 6 euro
- ouder dan 12 jaar: 9 euro
Inbegrepen: busreis, inkom en verzekering.
Je kan het bedrag storten op de rekening van KWB Achterbos
met vermelding van je naam en het aantal deelnemers.
Je inschrijvingsstrook breng je vóór 18 juni binnen bij Guido
Frederickx of Mark Caeyers of mail je door aan
info@kwbachterbos.be .

Foto: verwonderd kijken, vorig jaar in Beekse Bergen

ACW Dienstbetoon belastingen: juni - juli 2006
Zoals elk jaar zal ACW dit jaar het dienstbetoon belastingen organiseren in het Gildenhuis en een
aantal parochies van Mol. Het is niet mogelijk om nog in iedere parochie een avond te voorzien voor
het invullen van de brieven. De te korte periode voor het invullen en een te kleine werkgroep zijn wel
de belangrijkste. Enkele parochies zullen zich dus moeten aansluiten bij een naburige.
Het is wel de bedoeling om deze avonden zeer vlot te laten verlopen.
We gaan proberen iedere avond zoveel mogelijk medewerkers in te zetten, zodat de wachttijden zeker niet langer worden dan in het verleden.
Deze zitdagen voor het invullen en berekenen van belastingbrieven zijn voor iedereen toegankelijk
en zijn volledig gratis. Dit dienstbetoon is enkel mogelijk door de inzet van de vele bereidwillige
medewerkers die dit alles op vrijwillige basis voor u doen. Indien er problemen zijn met uw aangifte
of aanslag kan u elke 3de dinsdag van de maand, van 19.00 tot 20.00 uur, bij ACW terecht op de
2de verdieping in het Gildenhuis (niet in juli en augustus).
Er is ook nog een infoavond voorzien voor de medewerkers op donderdag 8 juni om 19.30 uur in
het Gildenhuis. Geïnteresseerde kunnen er terecht.

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de coördinatoren van dit dienstbetoon:
Ivo Verwimp, tel (014)31 63 74 en Staf Vangenechten, tel (014)31 83 82
Overzicht geplande zitdagen:

parochie

plaats

datum

uur

Donk

Parochiecentrum

donderdag

15 juni

19.00 – 21.00

Mol Centrum

Gildenhuis

donderdag

22 juni

19.00 – 21.00

Millegem

Miloheem

maandag

26 juni

19.00 – 21.00

Rauw

Hof van ‘t Rauw

dinsdag

27 juni

19.00 – 21.00

Heidehuizen

Spellenburg

woensdag

28 juni

19.00 – 21.00

Ginderbuiten

Parochiecentrum

donderdag

29 juni

19.00 – 21.00

Wezel

Parochiecentrum

dinsdag

4 juli

19.00 – 21.00

Mol Centrum

Gildenhuis

donderdag

6 juli

19.00 – 21.00

Postel

Parochiecentrum

woensdag

21 juni

19.00 – 20.00

Rijlessen via vrije begeleiding - september 2006
Op vrijdag 8, 15, 22 en 29 september, 6 en 13 oktober 2006 kunnen jongeren die een rijbewijs willen
halen weer terecht tijdens onze lessenreeks rijbewijs. Ook de begeleiders die de jongeren nadien de
praktische kneepjes van het autorijden willen aanleren zijn van harte welkom. Voor hen is een opfrissing van het theoretisch gedeelte ook zeer nuttig.
Deze lessen gaan door in de parochiezaal van Achterbos: vergaderlokaal 1 bovenaan
Inschrijven kan bij Drooghmans Theo, Achterbos 115, tel (014)31 43 62, of via e-mail :
theo.drooghmans@telenet.be
Verdere info volgt op de folder van juli 2006

Voorbije activiteiten…
Papierslag - zaterdag 3 juni
Op het moment dat je deze folder te lezen krijgt is de papierslag weer voorbij.
In september is er een volgende!

Belangrijke KWB - data 2006
zaterdag

3 juni

papierslag

Zaterdag

10 juni

Wandeling Buitengoor

vrijdag

16 juni

Barbecue + volksspelen

Zondag

18 juni

Snoeiles evaluatie

zondag

25 juni

Familiale reis

Vrijdag tot zondag

29 september 1 oktober 2006

Weekend jongeren in Deinze

Vrijdag tot zondag

29 september 1 oktober 2006

Wandelweekend Houffalize

Inschrijvingsformulier barbecue met volksspelen - vrijdag 16 juni
Inschrijven: vóór 9 juni bij je wijkmeester of via mail
vóór 11 juni bij Theo Drooghmans, Achterbos 115, tel: 014 31 43 62
Naam:

Handtekening:

Prijs voor 11 juni (*)

Prijs na 11 juni (*)

Te betalen

€ 15

€ 17,5

€

€ 15

€ 17,5

€

€ 15

€ 17,5

€

Totaal bedrag:

€

(*) doorhalen wat niet van toepassing is

Inschrijvingsformulier familiale reis - zondag 25 juni
Je inschrijvingsstrook breng je vóór 18 juni binnen bij Guido Frederickx of Mark Caeyers of je mailt ze
door aan info@kwbachterbos.be .
Naam:

Prijs –3 jaar: gratis Prijs 3 tot 12 jaar: € 6

Prijs + 12 jaar: € 9

Te betalen
€
€
€
€
€

Handtekening:

Totaal bedrag:

€

