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Geen nieuwe activiteiten... 
 
Deze maand zijn geen nieuwe activiteiten gepland. Kinderen zitten in examenperiode, er is 
veel werk in de tuin, vakantie komt stilaan in zicht, … . 
 
Ons KWB - werkjaar was druk met allerlei activiteiten voor verschillende doelgroepen. Een 
aantal van deze initiatieven werden druk bijgewoond, anderen trokken iets minder de belang-
stelling. 
 
Op 8 juni gaan een aantal bestuursleden van KWB Achterbos naar Malle (provinciaal vor-
mingscentrum) om van het KWB - provinciaal secretariaat te vernemen welke de nieuwe 
programma - mogelijkheden zijn voor volgend werkjaar. Het plaatselijk bestuur van KWB zal, 
mede op basis hiervan, zijn programma maken voor volgend werkjaar. 
Suggesties van leden zijn natuurlijk steeds welkom! 
 
Het spreekt ook voor zich dat de klassiekers onder onze initiatieven zeker verder zullen ge-
programmeerd worden. 
 
Heb je belangstelling om mee te werken aan het programma voor volgend 
werkjaar? Laat dit dan weten aan een van onze bestuursleden! 
 
 
KWB Achterbos en minderbedeelden in deze wereld... 
 
Zoals elk jaar schenkt KWB Achterbos een deel van zijn jaarlijkse inkomsten aan goede doe-
len. Dit jaar zal 690 euro evenredig worden verdeeld aan drie goede doelen: 
• Aktie MIN, waarmee we de kansarmen in onze eigen regio steunen; 
• Peter Geys, enige missionaris uit Achterbos, die in Venezuela verblijft; 
• Wereldsolidariteit, NGO van de christelijke arbeidersbeweging, via dewelke we sociale 

organisaties in het Zuiden steunen. Wereldsolidariteit heeft trouwens een vernieuwde 
website, die zeker de moeite waard is om even te bezoeken:    
 www.wereldsolidariteit.be  

 
Noteer nu reeds: papierslag zaterdag 25 augustus! 
 
 
ACW - Dienstbetoon belastingen 
 
Zoals elk jaar zullen vrijwilligers het dienstbetoon belastingen van ACW verzorgen. Op de 
ommezijde van deze folder kan je zien waar je terecht kan met je bruine briefomslag! 



Sinds vorig jaar is de dienstverlening aangepast. 
Met minder invulavonden, maar met meer medewerkers op die avonden. 
Na evaluatie blijkt dit goed te functioneren. 
De wachttijden zijn zeker niet langer, integendeel zelfs.  
Enkele parochies zullen zich moeten aansluiten bij een naburige, zo ook Achterbos! 
Ook voor Mol Centrum komt er een verandering. Wegens plaatsgebrek in het Gildenhuis 
verhuizen we naar het ACV dienstencentrum. 
  
Er is een informatie - avond doorgegaan voor al de medewerkers op woensdag 30 mei in 
het Gildenhuis. Zij kunnen er dus tegenaan! 
 

 
Ivo Verwimp en Staf Vangenechten blijven, zoals sinds jaren, de drijvende motor achter dit 
dienstbetoon. 
 
 
 
 
ACW Mol opnieuw uit de startblokken? 
 
Sinds januari zijn er drie bijeenkomsten geweest van ACW Mol. Dit is nieuws, aangezien de 
werking de laatste jaren een beetje aan de slappe kant was. Vooral het dienstbetoon belas-
tingen was de belangrijkste activiteit de voorbije jaren. 
 
Tijdens de bijeenkomst in maart is afgesproken om met drie werkgroepen van start te gaan. 
Veiligheid en mobiliteit, betaalbaar wonen en lokale tewerkstelling. 
 
Wie belangstelling heeft om aan één van deze werkgroepen mee te werken, of deel uit te 
maken van ACW Mol, kan contact nemen met KWB - bestuursleden Dirk Mannaerts, Guy 
Vreys, Wim Caeyers en Jef Vanhoof, die allen deel uitmaken van dit nieuwe ACW. 

 

Parochie Plaats datum uur 
Donk Parochiecentrum Donderdag 14 juni 19.00 - 21.00 
Ginderbuiten Parochiecentrum Maandag 18 juni 19.00 - 21.00 
Wezel Parochiecentrum Dinsdag 19 juni 19.00 - 21.00 
Postel Parochiecentrum Woensdag 20 juni 19.00 - 21.00 
Mol Centrum ACV Dienstencentrum Donderdag 21 juni 19.00 - 21.00 
Millegem Miloheem Maandag 25 juni 19.00 - 21.00 
Rauw Hof van ‘t Rauw Dinsdag 26 juni 19.00 - 21.00 
Heidehuizen Spellenburg Woensdag 27 juni 19.00 - 21.00 
Mol Centrum ACV Dienstencentrum Donderdag 28 juni 19.00 - 21.00 


