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Vissersprijskamp Kwb - zaterdag 15 juni 
 

Zaterdag 15 juni gaan we weer vissen op de vijver aan de Toe-
maathoek (zandpad indraaien direct na huisnr. 86, de nodige 
wegwijzers zullen voorzien worden). We beginnen om 10u en 
stoppen om 17u.   
’s Middags is er een lunchpauze voorzien van 12u tot 13u15. 
Kwb - leden kunnen dan een GRATIS hotdog eten. Je mag na-
tuurlijk ook je eigen lunch meenemen. 
 

We vissen met een vaste stok. Witte maden, maïs en wormen 
mogen als aas gebruikt worden (alle andere aas (bv. brood 
edm) is NIET toegelaten). Tijdens het vissen kan er bier en fris-
drank genuttigd worden aan de zeer democratische prijs van 
1,20 euro. 
Om 17u45 is de prijsuitreiking. De persoon die het meeste vis 
gevangen heeft ontvangt de hoofdprijs.  Voor de twee Kwb-leden met de grootste vangst wordt een 
prijs voorzien. 
 
Leden betalen € 3. Niet-leden € 5. 
Je dient je in te schrijven VÒÒR 7 juni bij: Bob Verkoyen (verkoyen.bob@skynet.be). Dit wil 
dus zeggen dat de inschrijvingsperiode verlengd is! 

Papierslag - zaterdag 22 juni 
 

Zaterdag 22 juni zal onze tweede papierslag van dit jaar doorgaan. Zoals iedereen wel weet is deze 
driemaandelijkse papierslag een goede bron van inkomsten voor onze kwb - afdeling. Hierdoor kun-
nen we vele activiteiten aan zeer democratische prijzen blijven organiseren voor onze leden. 
 

Helpers zijn steeds welkom tussen 9u en 12u! We verzamelen om 8u50 aan het gidsenlokaal. 
 

Ter info: de leden die in 2013 helpen bij minstens twee van de vier papierslagen kunnen in 2014 gratis 
mee uit eten gaan in een eetgelegenheid in de buurt. 
 
 

ZomerBBQ Kwb - zaterdag 22 juni 
 

We sluiten het werkjaar weer af met een heuse ZOMER-BBQ op zaterdag 22 juni aan het gidsenlo-
kaal in de Zelm vanaf 17u30. Einde is voorzien om 24u. 
 

De BBQ kost 8 euro per persoon vanaf 12jaar, kinderen van 6 tot 12 jaar betalen 4 euro en kinderen 
jonger dan 6 jaar mogen gratis deelnemen. Lekkere satés, BBQ-worsten, BBQ-spek en ribbekes 
staan op het menu. Maximaal 3 stukken vlees per persoon. Laat vooraf je keuze weten via de inschrij-
vingsstrook of via mail. Uiteraard is er ook een ruime keuze aan verse groentjes. Drank is verkrijgbaar 
aan democratische prijzen. 
 

Inschrijven per mail bij Lisette Gastmans: lisettegastmans@telenet.be of Bruggeske 48. 
Let op: je inschrijving is pas definitief na het storten van het bedrag met vermelding van het juiste 
aantal kinderen (- en + 6 jaar) en volwassenen + keuzes van vlees op rek nr  IBAN BE38 9795 4059 
7472 van Kwb Achterbos vóór dinsdag 18 juni. 



Familieuitstap Kwb - zondag 30 juni - Bobbejaanland 
 

Bobbejaanland, ‘t plezantste land… en dit aan de helft van de prijs! 
 

Om het werkjaar af te sluiten brengen we dit jaar op zondag 30 
juni een bezoekje aan pretpark Bobbejaanland. De Speedy 
Bob, Typhoon en Dreamcatcher zijn maar enkele attracties van 
dit leuke familiepark. We kunnen dit aanbieden tegen fors ge-
reduceerde prijzen. 

Iedereen die mee wenst te gaan, en die ouder is dan 3 jaar, 
betaalt 16 euro i.p.v. 32 euro normaal inkomtarief (of 27,50 eu-
ro van 1m tot 1,40 m). Kinderen onder de 3 jaar gaan volledig gratis. Voorwaarde: we moeten met minstens 20 
deelnemers zijn. 

Niet- leden kunnen ook inschrijven, zij betalen 21 euro per persoon. Vertrek met auto is voorzien om 9u30 aan 
de parochiezaal van Achterbos, zodat we in groep kunnen binnengaan. 

De inkomkaarten moeten vooraf door de Kwb besteld worden, daarom ben je enkel ingeschreven als je je in-
schrijvingsgeld stort op rek nr  IBAN BE38 9795 4059 7472 van Kwb Achterbos of bezorgt aan Wim Caeyers, 
Bruggeske 56, gsm 0473 86 21 43, vóór maandag 24 juni. 

 Maandag 24 juni - ACW dienstverlening belastingen 
Ook dit jaar kan je bij het ACW terecht voor het invullen en bereke-
nen van uw belastingaangifte. Hieronder het overzicht met de data 
en plaatsen van zitdagen. 
In Achterbos kan je terecht op maandag 24 juni van 19u tot 21u in de 
parochiezaal. 
 
Welke documenten moet je meebrengen? 
Aangifteformulier (en voorbereiding) en aanslagbiljet (berekening) 
van het vorige jaar; aanslagformulier kadastraal inkomen 
(grondlasten); alle belastingfiches van loon, werkloosheidsuitkerin-
gen, ziektevergoedingen, vergoedingen voor arbeidsongevallen, 
enz.; vakantiegeld (arbeiders); belastingfiche van de inhaalrustdagen 
(bouw); fiches pensioensparen, levensverzekering; fiche afbetaling 
hypothecaire lening, schuldsaldoverzekering; fiche ter staving kosten 
kinderopvang; fiche ter staving van aftrekbare giften en energiebe-

sparende maatregelen dienstencheques, onderhoudsgelden enz… 
Andere plaatsen waar je terecht kan: telkens van 19u tot 21u, tenzij anders vermeld: 
Gompel: woensdag 5 juni, Parochiecentrum 
Wezel: dinsdag 11 juni, Parochiecentrum 
Postel: woensdag 12 juni , parochiecentrum 
Centrum: donderdagen 13 en 20 juni, ACV dienstencentrum 
Millegem: maandag 17 juni, Miloheem 
Rauw: dinsdag 18 juni, Hof van ‘t Rauw 
Heidehuizen: woensdag 19 juni, Spellenburg 
ACV: woensdag 29 mei van 13 tot 16.30 uur,  ACV dienstencentrum (enkel voor ACV-leden) 
 
Nog ivm belastingen: 
Sommige groepen in onze samenleving vinden het betalen van belastingen een last. Kwb-ers en ACW-ers van 
Herent plaatsten op Youtube een zelfgemaakt filmpje naar aanleiding van ‘Tax-free-day’. Kijk zelf maar: 
‘Tax-free-day Herent’ 
http://www.youtube.com/watch?v=1cQuh1ruzg0&feature=share 
 
Inschrijvingsstrook BBQ 22 juni: binnen te brengen (Bruggeske 48) of mail te versturen VOOR 15 juni ! 
 
Naam, …………………………………, schrijft in voor …. personen van +12jaar, …. kinderen tussen 6 en 12 jaar 
 

 en ….. kinderen jonger dan 6 jaar. Hiervoor betalen we € …… op rek nr  IBAN BE38 9795 4059 7472. 
 
Wij eten samen: ….. X ribbekes, …..X BBQ-worst, ….. X BBQ-spek, …… X saté 


