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Papierslag: zaterdag 6 juni – 9u
Op zaterdag 6 juni 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 e-mailadres doorgeven aan:
Dirk Mannaerts, Akkerstraat 28, tel 014 32 08 03, of via e-mail: dirkmannaerts@gmail.com
Met voldoende helpers is iedereen om twaalf uur weer thuis. Daar streven we naar.
De start wordt gegeven om 9 uur.
Tot dan!

ACW Dienstbetoon belastingen
Iedereen heeft ondertussen zijn beruchte bruine envelop thuis toegestuurd gekregen. De documenten die je nodig hebt om de nodige gegevens in te vullen krijg je deze weken mondjesmaat in de brievenbus
gestoken door je postbode.
Het ACW heeft zich goed voorbereid om iedereen van dienst te zijn
en te ondersteunen in het invullen en berekenen van zijn of haar belastingen. Zo kom je volgend jaar niet voor verrassingen te staan én
heb je een middel om te controleren of de medewerkers van de belastingen niet te veel in het voordeel van vadertje staat gerekend hebben!
Wat mee te brengen:
- ingevulde belastingbrief en het aanslagbiljet van vorig jaar 2008 (inkomsten 2007), vooral
nodig wanneer er een lening is
- aanslag Kadastraal Inkomen(s) (grondlasten)
- alle fichen van lonen, werkloosheid, ziekenkas, pensioen, renten, …
- fichen verlofgeld, fonds van bestaanszekerheid, premies, …
- pensioensparen, levensverzekeringen, hypothecaire lening, PWA-cheques,dienstencheques,
energiepremies, ...
- onderhoudsgelden, kinderopvang, giften, …
parochie
Wezel
Gompel
Donk
Millegem
Postel
Mol Centrum
Rauw
Heidehuizen
Mol Centrum

plaats
Parochiecentrum
Parochiecentrum
School Mol Donk
Miloheem
Parochiecentrum
ACV dienstencentrum
Hof van ‘t Rauw
Spellenburg
ACV dienstencentrum

datum
dinsdag 9 juni
woensdag 10 juni
donderdag 11 juni
maandag 15 juni
woensdag 17juni
donderdag 18 juni
dinsdag 23 juni
woensdag 24 juni
donderdag 25 juni

Voor deze dienstverlening kan je telkens terecht van 19u tot 21u
En als je even moet wachten: denk eraan dat alle medewerkers aan dit dienstbetoon
dit vrijwillig en gratis doen voor jou en alle anderen!

Voorbije activiteiten!
Fietsuitstap naar Scherpenheuvel: zondag 24 mei - 9u30
De zon was van de partij om naar Scherpenheuvel te fietsen en wij stonden aan de
zaal te wachten op een hopelijk grote groep
fietstoeristen.
De opkomst was ondermaats: vier 50plussers van de bestuursleden, én hun
wederhelft, vonden de 80 km zeker niet te
ver. En dan te bedenken dat wij vroeger TE
VOET naar Scherpenheuvel gingen!
De jeugd is ook niks meer gewend!
Nochtans niet getreurd, het weer was schitterend om er een mooie dag van te maken.
Via landelijke wegen en knooppuntenroutes
fietsten we zonder problemen naar de basiliek van Scherpenheuvel.
Onderweg stopten we regelmatig op een terras om de dorstigen te laven. Een vlaggetje hebben
we niet gekocht maar Agnes heeft wel plastieken bloemetjes gevonden in lievevrouwtjes-blauw
om het kapelleke van de Zelm mee te versieren.
Wij vonden het voor herhaling vatbaar..

Dag van de kwb: FEESTIVAL SOCIAL - Antwerpen
donderdag 21 mei 2009
Een ware overrompeling was het in Antwerpen. Enkele verklaringen:
•
er was veel volk uitgenodigd om te komen,
•
het was prima weer voor een uitstap: niet te warm, niet te koud,
•
er was net een baby-olifant geboren, en dankzij de goeie marketing van de
Antwerpse Zoo wilde iedereen er blijkbaar zo snel mogelijk eens gaan kijken
•
het programma stak goed in mekaar met een gevarieerd aanbod waarin iedereen zijn goesting vond!
•
maar ook het inhoudelijke programma kreeg heel wat aandacht! Dat de sociale
zekerheid onder druk staat, nu nog meer met de economische crisis, maakt
dat heel wat meer mensen plots beseffen dat we moeten vechten om deze
sociale zekerheid te kunnen behouden. Het is namelijk onze beste garantie
om armoede tegen te gaan. Als het van Open VLD en andere liberale partijen
afhangt zullen werkloosheidsvergoedingen in de toekomst beperkt worden in tijd en snel herleid worden
tot een zeer beperkt bedrag. Zogenaamd om de werklozen te stimuleren om werk te zoeken. Maar
waarschijnlijk is het eerder om werklozen te dwingen slecht betaalde jobs aan te nemen om aan de pure
armoede te ontsnappen, waardoor werkgevers lagere loonkosten hebben...

Je merkt het: als werknemersbeweging moeten we waakzaam blijven: ook met kwb.
En dat doen we best met velen, zoals die donderdag in Antwerpen!
Omdat iedereen recht heeft op een mooie oude dag6
Omdat ieder kind evenveel kansen verdient6
Omdat iedereen steun verdient op zoek naar een job6
Omdat alles begint bij een goeie gezondheid6
Omdat iedereen de nodige steun verdient als het echt tegenzit...

