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Voorbije activiteit:
Bestuursuitstap
Om de bestuursleden te belonen staat er elk jaar een etentje gepland met
een kleine activiteit.
Dit jaar werd er voor gekozen om het Torenmuseum in Mol te bezoeken.

Daarna reden we richting Fusion Wok voor een
overheerlijke maaltijd en enkele gezellige babbels bij een
goed pintje.

Ik wil alle bestuursleden bedanken voor hun inzet
van het afgelopen jaar. Hopelijk kan ik ook weer
op jullie (en op enkele nieuwe bestuursleden?)
rekenen voor het volgend jaar.
Guido Frederickx
Voorzitter KWB Achterbos

Papierslag zaterdag 7 juni 2008-05-30
Zet allemaal tijdig je papier buiten en kom vlug even helpen aan het gidsenlokaal.
Iedere helper wordt verzekerd én getrakteerd op een pintje, frisdrank of koffie én een koffiekoek!
De helpers met vervoer (aanhangwagen of tractor) krijgen een vergoeding.
Kandidaat - helpers mogen hun naam, telefoon en eventueel mailadres doorgeven aan
Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28, tel (014)32 08 03, of via e-mail: dirkmannaerts@skynet.be
Met voldoende helpers is iedereen om twaalf uur weer thuis, daar streven we naar.
Tot dan!

Zomerfeesten - zaterdag 21 juni
Op zaterdag 21 juni zal Achterbos feesten! Aan de parochiezaal zal er die dag beweging zijn! Kinderplein en springkastelen vanaf 13.30u;
kunst– en multiculturele markt van 14.00u tot 18.00u;
terrassen, eet– en drinkstanden vanaf 13.30u!
Van 14u tot 18u kan je ook een tentoonstelling over Achterbos bezoeken in de parochiezaal!
Optredens kunnen natuurlijk ook niet ontbreken!
13.30u: Feestelijke opening met Harmonie van Achterbos
15.00u: Afrikaanse muziek
16.30u: De Molse Guitaarschool olv Alain Verset (zanger van Coco Spirit)
19.00u: M*A*S*H
21.30u: Nuts (covergroep - vroegere ‘Tush’)
Allen daarheen!
Meer info: www.2008erbos.be

ACW - Dienstbetoon belastingen
Mol Donk:
Centrum:
Gompel:
Millegem:
Wezel:
Postel:
Rauw:
Heidehuizen:
Centrum:

donderdag 5 juni van 19u.- 21u. : school Mol Donk
dinsdag 10 juni van 19u. – 21u.: ACV dienstencentrum
donderdag 12 juni van 19u. – 21u.: Parochiecentrum
maandag 16 juni van 19u. tot 21u.: Miloheem
dinsdag 17 juni van 19u. tot 21u.: parochiecentrum
woensdag 18 juni van 19u. tot 20u.: Parochiecentrum
dinsdag 24 juni van 19u. tot 21u.: het Hof van Rauw
woensdag 25 juni van 19u. tot 21u.: Spellenburg
donderdag 26 juni van 19u. – 21u.: ACV dienstencentrum

In Achterbos zelf zal er dus geen zitdag doorgaan. Net als in Sluis, Ezaart en Ginderbuiten. Dit
heeft te maken gebrek aan voldoende vrijwillige medewerkers.
Maar uiteraard kan iedereen terecht op één van de andere locaties.
Mensen die belangstelling hebben om mee te werken aan deze belangrijke gratis dienstverlening,
mogen altijd contact nemen met Jef Vanhoof, Puttestraat 17, 2400 Mol. Tel 0479 27 57 02

Belangrijke data
Zomerfeesten Zaterdag 21 juni 2008
Avondwandeling zaterdag 15 november 2008
Fotozoektocht in ’t donker vrijdag 19 december 2008
Quiz zaterdag 27 december 2008
Zangavond - cantus vrijdag 30 januari 2009

