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Bestuursuitstap - 1 mei 
 

De bestuursleden van Kwb krijgen jaarlijks 
een uitstap aangeboden. Dit jaar ging deze 
naar Kasterlee. Uiteraard gingen we met de 
fiets.  

 

Samen een natuurwandeling maken, samen 
iets eten en drinken:  

meer moet dat niet zijn.  

 

 
 

Papierslag - zaterdag 13 juni 
 

Noteer alvast deze datum in je agenda om je papier buiten te plaatsen. Helpers zijn altijd welkom. 

Wie een handje komt toesteken kan rekenen op onze waardering: zie BBQ - slotactiviteit! 
 

Via de gemeente krijgen we voor al het opgehaalde papier een mooie vergoeding zodat we onze acti-
viteiten aan zeer lage prijzen kunnen aanbieden aan onze leden! 
 

Mannenweekend Kwb 
 

Binnenkort vertrekken dappere KWB-avonturiers op een heus adventure weekend in de Ardennen. 
Hopelijk zijn de weergoden ons goedgezind … 

Verslag van het weekend in juni.  
 

BBQ - slotactiviteit van onze Kwb - 20 juni 
 

We sluiten het werkjaar weer af met een heuse ‘nog net geen’ ZOMER-BBQ op zaterdag 20 juni aan 
de parochiezaal vanaf 17u30. Het einde is voorzien om 24u. 
 

De BBQ kost 8 euro per persoon vanaf 12 jaar, 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 mail of bij 
Lisette thuis. Uiteraard is er ook een ruime keuze aan verse groentjes. Drank is verkrijgbaar aan de-
mocratische 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 rekeningnummer : 

IBAN BE38 9795 4059 7472 van Kwb Achterbos vóór dinsdag 16 juni. 
 

Helpers van de papierslag mogen gratis deelnemen aan de jaarlijkse BBQ. Iedere helper die 
minstens 2 papierslagen heeft geholpen in 2014 mag ook zijn partner meebrengen. OPGELET: 
je moet wel laten weten dat je komt (met of zonder partner + welke keuze van vlees!) 

mailto:liesgastmans@hotmail.com


Dienstbetoon belastingen: ma 22 juni in Achterbos 
 

Zie laatste blz van deze folder 

 

Verslag voorbije activiteiten: 
 

Kidsactiviteit – DOM – Clown Charel 
 

De Charel verraste  op woensdag 15 
april een  30-tal kinderen met een heel 
leuke show. Het bleek duidelijk dat de 
Charel toch niet zo dom was … 
Hij kon zelfs helemaal in een ballon 
kruipen!  
 

Na het pizza-bakken, de legonamiddag 
en het bowling was dit de 4de en laatste 
kinderactiviteit van het werkjaar. 
Op alle activiteiten hadden we een heel 
goede opkomst, volgend jaar plannen 

we dus weer een aantal kinderac-
tiviteiten in het jaarprogramma. 
 
Suggesties voor activiteiten 
voor het volgende werkjaar mo-
gen alvast gemaild worden aan 
wim_caeyers@ocmwmol.be 
  
 
 

 
 
Kwb Daguitstap Sint-Truiden – za 18 april 2015 
 

Met 13 leden vertrokken we met de auto 
aan de Pz richting St-Truiden. De organi-
sator, Herman Vreys, moest op de val-
reep verstek laten , maar hij had alles 

netjes gere-
geld zodat 
alles vlotjes 
verliep. 
Om 10 u 
bezochten 
we een heel 
modern fruit-
bedrijf met 
een voortref-
felijke gids. 
Er werkten zo’n 12 mensen permanent, maar tijdens de oogst kan dit 
oplopen tot 80, veelal buitenlanders. Ondanks de perenboycot voor 
Rusland, wist deze fruitteler zijn fruit toch kwijt te raken, al vertelde men 
wel niet hoe dat precies gegaan is… 
Met een pakketje appels en een heel lekker appelsapje mochten we 
verder. 
’s Middags kregen we goed op tijd een warme maaltijd met 2 stukken 
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kipfilet en frietjes: dat gaat er altijd binnen. 
In de vroege namiddag was het aangenaam wandelen op de vesten 
rond de stad. Dan werd het hoogtijd voor de rondleiding in brouwerij 
Wilderen, waar de oude stookketels getuigden van ons rijk cultureel 
erfgoed. De 
huidige brouwe-
rij is echter op 
en top modern. 
Na een proef-
sessie van de 
Kanunnik en de 
Cuvée Clarisse 
op het grote 
zonnige terras, 
mochten we in 
de imposante 
grote gerestau-
reerde schuur 
plaatsnemen voor een soepmaal en nog enkele na-proevertjes. Als je 
eens in de buurt komt: zeker eens binnenwippen! Al is het allemaal wel 
commercieel opgevat.  
 

Heb je een voorstel voor de uitstap voor 2016? Laat weten. 
 

 

Tijd voor vrije tijd - Socio-culturele verenigingen 
 

Op zondag 19 april organiseerden heel wat socio-culturele verenigingen heel wat activiteiten in en rond 
CC ’t Getouw. Mede dankzij hulp van onze KWB-afdeling (4-tal helpers) kunnen we van een geslaagde 
activiteit spreken.    

Viering 200 jaar 15 kapellekens - 26 april  
 

Het was even heel spannend, maar de weergoden wa-
ren ons gelukkig goedgezind. De 200ste verjaardag van 
onze kapellekens is dan ook een mooi feest geworden. 
Een mooie optocht - opgeluisterd door de harmonie en 
omkaderd met mooie toneelstukjes – werd door vele 
Achterbossenaars gevolgd.  
 
Aan de 15 Kapellekens heeft pastoor Vandeursen de 
historiek nog eens toegelicht. Ook pastoor Mermans 

was hierbij aanwezig – hij heeft er 
zelf voor gezorgd dat panelen van 
de huidige kruisweg in Achterbos in 
de jaren ’80 gemaakt is.  

 

Wij hebben met onze KWB-afdeling 
ook onze mouwen in onze handen 
gestoken en voor de catering gezorgd aan de 15 Kapellekens.  

 



 

      beweging.net MOL  

    dienstverlening  
    belastingbrieven 2015  

 
 
 

 Dit zijn de dagen voor dienstverlening belastingbrieven in Mol. 
 Wij proberen steeds de wachttijden tot het minimum te beperken.  
 Hiervoor doen  we beroep op het max. aantal vrijwilligers die je 
 met raad en daad willen bijstaan bij het invullen van uw aangifte. 
 Na het invullen maken we direct een berekening zodat je dadelijk het eindresultaat 
 kan beoordelen. 

   
 
 
 

Wat mee te brengen: 
  - ingevulde belastingbrief en het aanslagbiljet van de belastingdienst 
    van vorig jaar 2014 (inkomsten 2013, vooral nodig wanneer er een lening is 
  - aanslag Kadastraal Inkomen(s) (grondlasten) 
  - alle fiches van lonen, werkloosheid, ziekenkas, pensioen, renten, … 
  - fiches verlofgeld, fonds van bestaanszekerheid, premies, … 
  - pensioensparen, levensverzekeringen, hypothecaire lening,  
    PWA-cheques,dienstencheques, energiepremies, ... 
  - onderhoudsgelden, kinderopvang, giften, … 

 
Als je toch even moet wachten, heb dan even geduld.  

Wij doen ons best om iedereen zo snel mogelijk van dienst te zijn. 

parochie plaats datum 

        

Gompel Parochiecentrum woensdag 03 juni 

Wezel Parochiecentrum dinsdag 09 juni 

Postel Parochiecentrum woensdag 10 juni 

Mol Centrum ACV dienstencentrum donderdag 11 juni 

Millegem Miloheem maandag 15 juni 

Rauw Hof van ‘t Rauw dinsdag 16 juni 

Heidehuizen Spellenburg woensdag 17 juni 

Mol Centrum ACV dienstencentrum donderdag 18 juni 

Achterbos Parochiecentrum maandag 22 juni 

  

Voor deze dienstverlening kan je telkens terecht 
van 19.00 uur tot 21.00 uur. 


