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KWB Kaffee - Waardig Werk: vrijdag 27 maart - 19u30
Onze klassieke ledenbijeenkomst van het jaar
Het KWB Kaffee!
Na een onthaal met een pint of iets fris komen, om 20u
stipt, de jumbo - mosselen met friet op tafel!
Hij of zij die met honger van tafel gaat zal dit aan zichzelf te wijten hebben!
Dit jaar staat het KWB Kaffee in het teken van de
campagne ‘Waardig Werk’. Met de recente golf van ontslagen in de regio is dit thema actueler dan ooit. Zij die
nog werk hebben zien hun arbeidsvoorwaarden onder
druk staan. Ook in het Zuiden staan werknemers die
zich engageren in vakbonden onder druk.
Jacqui Ossenblok ging met Wereldsolidariteit naar de Dominicaanse Republiek en komt ons gedurende een half uur wat
meer vertellen over dit land en zijn mensen dat bij ons vooral
gekend is van zon, zee en strand...
Na het meer ernstige deel komt dan Joost Van Hyfte op het
podium! Hij was één van de smaakmakers van de laatste Comedy Casino Cup. Lachen geblazen dus!
Tot 01u is er dan nog ruimschoots tijd om één en ander bij te praten bij een goede pint.
Kostprijs:

€ 12,5 bij inschrijving én contante betaling aan één van de bestuursleden vóór 23 maart.
Inschrijving na 22 maart: € 15
Inschrijvingen worden verzameld bij:
•
Guido Frederickx, H. Consciencestraat 19 en
•
Toon De Ceuster, Achterbos 190.

Investeringsavond dakisolatie: woensdag 4 maart - 20u
Jeugdhuis Tydeeh
Met ongeveer 160 belangstellenden in de parochiezaal was onze bewonersavond een groot succes.
Alle aanwezigen weten nu dat de meest efficiënte investering op vlak van energiebesparing in je
woning de investering in dakisolatie is.
Bovendien wordt deze investering stevig gesubsidieerd:
•
€ 2 per m² door Eandis indien je de werken zelf uitvoert, € 4 indien je het laat doen door een
erkend aannemer
•
tot € 500 via het kabinet van Vlaams Minister Hilde Crevits (tot max. het bedrag van je factuur)

Zo moet eigenlijk niemand het voor de prijs nog laten.
Daarom biedt KWB Achterbos, samen met de andere KWB - afdelingen in Mol,
u de kans om samen voordeliger dakisolatie aan te kopen.
De deelnemers aan onze bewonersavond hebben nu de kans gehad om thuis op te meten en
eventueel een prijsvergelijking te maken.
Zij die met KWB willen deelnemen aan de samenaankoop worden uitgenodigd op onze
“Investeringsavond". Tijdens deze avond zal de firma waarmee we samenwerken toelichtingen
geven over het plaatsen van het materiaal en de levering.
Er is mogelijkheid om nog bijkomende vragen te stellen en de leden van KWB kunnen een bestelling
plaatsen.
Deze avond zal doorgaan in het Jeugdhuis Tydeeh, Rivierstraat 8 te Mol op woensdag 4 maart om
20u. (In de buurt van de sporthal)
Levering gebeurt gratis aan huis door de firma enkele weken na bestelling.
Meer info kan je verkrijgen bij :
• Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28, Tel 014 32 08 03, na 18u. e-mail: dirkmannaerts@gmail.com
• Jef Vanhoof, Puttestraat 17, Tel 0479 27 57 02, na 18u. e-mail: jef_vanhoof@hotmail.com

Papierslag: zaterdag 7 maart – 9u
Op zaterdag 7 maart komen we je oud papier nog eens ophalen.
Zet allemaal tijdig je papier buiten en kom vlug even helpen aan het gidsenlokaal.
Iedere helper is verzekerd én wordt getrakteerd op een 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.
De start wordt gegeven om 9 uur.
Tot dan!

Infoavond ivm vaccins: 11 maart - 20u - Ecocentrum
KWB, KAV, Ziekenzorg en CM nodigen u hartelijk uit voor een infoavond rond vaccinaties.
Zich laten inenten hoe belangrijk is dit voor de gezondheid van onze kinderen? En voor volwassenen? Zijn er ook risico’s? Kom luisteren en stel uw vragen.
In ons land worden kinderen uitgebreid gevaccineerd tegen infectieziekten. Ook voor volwassenen
zijn er een aantal vaccins ter beschikking. Er komen ook regelmatig nieuwe vaccins op de markt. En
die zijn soms erg duur. Vaccineren is een complex onderwerp. Daarom stelt u zich misschien wel
eens vragen
Komen die ziekten waartegen gevaccineerd wordt, eigenlijk nog wel voor? Is het zinvol om kinderen
steeds meer vaccinaties toe te dienen? Zijn er ook nadelen aan verbonden? Bij welke dienst laat
men zijn kinderen best vaccineren en tegen wat? Welke meisjes krijgen nu eigenlijk terugbetaling
voor het vaccin tegen baarmoederhalskanker? Moet men als volwassene best bepaalde inentingen
herhalen? Wie laat zich best inenten tegen de griep? En kan dat griepvaccin niet wat goedkoper?
Hoe kom ik te weten welke reisvaccinaties ik nodig heb voor welk land?
De inkom is gratis maar men moet wel vooraf inschrijven. Dit kan via www.cm.be of via
CM Corbiestraat 5, 2400 Mol, tel 014 34 76 20

Parochiaal comité
De mensen van het parochiaal comité in Achterbos zijn nog steeds op zoek naar een voorzitter.
Ondertussen zijn de taken die de vorige voorzitter deed verdeeld onder andere mensen. Mensen die zich
geroepen voelen kunnen contact opnemen met interim voorzitter Slegers Lucien, tel 014 31 93 85

Figurentheater Sociale zekerheid: donderdag 12 maart
20u - CC ‘t Getouw
Vroeger organiseerden de KWB - afdelingen samen een film, nu is er theater!
De KWB afdelingen van Mol - Balen - Dessel nodigen u uit voor een avondje figurentheater "Koning
Edilbert, de Laatste".
Kaarten afhalen via de cultuurbalie van 't Getouw:
dinsdag tot en met vrijdag van 9-12u en 13.30-16u
donderdag van 17-19u en zaterdag van 10 tem 12u
of je kan telefonisch bestellen op het nummer: 014 33 08 88 (zie uren hierboven)
of je bestelling doormailen via cultuurbalie@gemeentemol.be en daarna je kaarten afhalen.
Prijs: € 3, te betalen bij het afhalen van de kaarten aan de balie
Heb je nog geen kaarten en wens je erbij te zijn, haal je kaarten dan zo snel mogelijk, want er zijn
maar 350 plaatsen.
Meer info: De Wit Stefaan, tel 014 31 97 17 – sdwit@sckcen.be of
http://www.vlinders.be/nl/koning_edilbert_de_laatste_kroniek_van_een_eeuwig_leven.html

Dag van de KWB: FEESTIVAL SOCIAL
donderdag 21 mei 2009
De dag van de KWB gaat dit jaar door op 21 mei 2009 in Antwerpen.
Het Feestival Social loopt van 10u tot 18u.
Voor het gedetailleerde programma neem je een kijkje op de website www.socialezekerheid.net
Een uniek aanbod naar aanleiding van het grote bewegingsfeest:
•
voor € 5 per persoon naar de Zoo (max. € 15 per gezin)
•
optredens van o.a. de Ketnetband en De Mens
•
Meeslepende animatie en spetterende acts
Inschrijven:
De plaatsen voor de Zoo zijn beperkt, dus we raden aan om zo snel mogelijk in te schrijven.
Dit kan vanaf 2 maart via www.socialezekerheid.net .
Opgelet: inschrijvingen op naam van de deelnemers!

Praktisch:
Met uitzondering van de Zoo is deelname aan alle activiteiten gratis.
Er kan wel een solidariteitsbijdrage gegeven worden.
Vervoer: (apart te betalen)
Met de trein met een weekend biljet
Vanuit Mol kost dat € 8,6 per persoon (kinderen onder 12 j reizen gratis).
Met de trein via ACW nationaal (speciaal voor Feestival Social)
Vanuit Mol kost dat € 8 per persoon (kinderen onder 12j reizen gratis).
Deze tickets moet men zelf bestellen via www.socialezekerheid.net of via het ACW secretariaat (014 40 31 51). De kaarten worden dan opgestuurd naar U thuis.
We stellen voor om met KWB Achterbos de trein te nemen van 8u47 in Mol.
Iedereen moet zelf voor zijn tickets zorgen!
Mensen die liever later vertrekken kunnen dat natuurlijk ook.
KWB wenst U alvast een pracht van een dag toe.

Voorbije activiteiten...
Bewonersavond dakisolatie: donderdag 5 februari
De parochiezaal van Achterbos zat stampvol. Een 80-tal stoelen hadden we klaargezet voor de belangstellenden. Een 80-tal moesten we extra aanhalen om iedereen een zitje te geven.
Onze inleider gaf een boeiende uiteenzetting over energiebesparing, verschillen tussen materialen
waarmee kan geïsoleerd worden, praktische tips ivm plaatsing,  .
Alle aanwezigen kregen van KWB nog een handige folder mee, alsook een prijslijst van de
materialen die tijdens de investeringsavond op 4 maart kunnen besteld worden.

Kaartavond: vrijdag 27 februari
Verslagje volgt volgende maand op de folder.

Data om niet te vergeten:
27 maart : KWB Kaffee
21 mei:
Dag van de KWB in Antwerpen
Meer info: www.socialezekerheid.net

Inschrijvingsstrookje:
KWB KAFFEE WAARDIG WERK: vrijdag 27 maart, 20u
Naam + voornaam

€ 12,5/p voor 23/3

1.
2.
3.
Totaal:

Inschrijving én contante betaling aan één van de bestuursleden vóór 23 maart.
Inschrijvingen worden verzameld bij:
•
Guido Frederickx, H. Consciencestraat 19 en
•
Toon De Ceuster, Achterbos 190

€ 15/p na 22/3

