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Achterbos spiegelt - Kaart- en spelletjesavond - vrijdag
13 mei – 19u30-23u30 – spiegeltent J. Calasanzstraat
Het weekend van 13-15 mei 2016 komt er weer een heuse spiegeltent te staan op de parking in de
Jozef Calasanzstraat – een organisatie van ‘Achterbos In Actie’ – de opvolgers van het cultureel ambassadeurschap van 2008erbos.
Op vrijdagavond organiseert Kwb samen met Femma en KVLV een kaart- en spelletjesavond in de
spiegeltent. Wiezen, zetten, pokeren, kolonisten van catan, risk, … zijn maar enkele van de spelletjes
die er kunnen gespeeld worden. Uiteraard kan je ook gewoon gezellig mee een pintje komen drinken
die avond. Meer info over de rest van het programma: http://www.gemeentemol.be .
Voor de Kwb-ers hebben we ook een speciaal ledenvoordeel: alle Kwb-ers die zich inschrijven voor
11 mei 2016 krijgen als extra een kleine versnapering van de Kwb.
Inschrijven kan bij Lisette Gastmans ( lisettegastmans@telenet.be , of telefonisch (014)71 55 89 ) of
bij Wim Caeyers (wim_caeyers@yahoo.com of 0473/86.21.43).

EHBO - vrijdag 20 mei - 19u - 22u - Sporthal Achterbos
EHBO kan altijd van pas komen. Ook bij het sporten, in competitie of in recreatief verband. En als je
weet dat de meeste ongelukjes thuis gebeuren weet je dat ook thuis deze kennis van pas komt.
Kwb wil daarom, samen met Voach, hieraan aandacht besteden.
Deze avond zal doorgaan in de sporthal van Achterbos.
Heb je zin om deel te nemen? Inschrijvingen kan bij Guido Frederickx, lid van Kwb en actief bij
Voach: guido.frederickx@skynet.be of via 0473/771613 .

Kwb Adventure weekend naar Destination X - Part III Vrijdag 27 mei - zondag 29 mei
Exact een dozijn ‘jonge’ Kwb-ers zakken af naar de Ardennen tijdens het laatste weekend van mei.
Na de 2 edities die op dezelfde locatie doorgingen gaan we nu op zoek naar avontuur op een nieuwe, nog geheime bestemming, op een 150 km van Mol, ergens in de Ardennen.

Papierslag zaterdag 11 juni - 9u
Heeft u zin om op 11 april mee te helpen? Geef een seintje aan Stephan Sannen, Achterbos 198 of
via sannenvanhoof@gmail.com of aan één van de bestuursleden van Kwb.
Of kom gewoon zaterdag 11 april iets voor 9u naar Zelm, terreinen gidsenlokaal!

18 juni: BBQ Kwb: noteer alvast de datum!
Dienstbetoon belastingen: maandagavond 20 juni - PZ
Dit dienstbetoon wordt georganiseerd door Beweging.net Mol. Zij doen hiervoor beroep op vrijwilligers die je met raad en daad willen bijstaan bij het invullen van uw aangifte. Na het invullen maakt
men 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 2015 (inkomsten 2014, vooral nodig wanneer er een lening is
- aanslag Kadastraal Inkomen(s) (grondlasten)
- alle fiches van lonen, werkloosheid, ziekenkas, pensioen, renten, … in 2015
- 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.
De medewerkers doen hun best om je zo snel mogelijk van dienst te zijn.

Voorbije activiteiten:
Bestuursuitstap 1 mei
De bestuursleden en partners gingen op 1 mei op jaarlijkse bestuursuitstap. Om 13u vertrokken we
met de fiets naar De Maat. Daar werd een wandeling van een 10-tal km gemaakt met schitterend
lenteweer! Afsluitend werd er een glas gedronken en een hapje gegeten. Met dank aan Alex voor
de organisatie!

Paaskinderbingo - kwis - kubbactiviteit - zo 10 april
We begonnen de kinderkwis-kubb-bingo
met een spannend kwisje. Het ploegje 'de
Achterbossenaren' trokken uiteindelijk aan
het langste eind. Ook de bingo was super
spannend. Natan Moons kaapte de eerste

prijs weg. Alle kindjes hadden een mooie prijs: een
bonnetje voor een lekker ijsje van Ijs Anita.

Nadien speelden we nog een leuk spelletje kubb.
De plezante voormiddag werd afgesloten met lekkere smoutebollen, gemaakt door Lisette en Agnes.

Kaart - en spelletjesavond - vrijdag 15 april
Er waren die avond slechts 7 deelnemers opgedaagd. Zo werd er één kaarttafel gevormd en de
anderen hebben gemoffeld/patience gespeeld.

