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Papierslag zaterdag 11 juni - 9u
Heeft u zin om op 11 juni 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 juni iets voor 9u naar Zelm, terreinen gidsenlokaal!
Bij regenweer: gelieve het papier niet te vroeg buiten te zetten! Denk aan de helpers aub.

18 juni: BBQ Kwb - Slotactiviteit - PZ - 16u30 tot 23u30
We sluiten het werkjaar opnieuw af met een zomerse BBQ! Dit jaar zijn er gezelschapsspelen voorzien: niet alleen voor de kinderen, ook voor de volwassenen. Ken je Mölkky al, het nieuwste gezelschapsspel? Ingevoerd vanuit Finland. Een nieuwe rage deze zomer?
Deelnemen kan je voor € 9 per persoon, € 4 voor kinderen van 6 tot 12 jaar, kinderen onder de 6
jaar gratis. We starten met een aperitief en sluiten af met een ijsje van Ijs Anita, eventueel overgoten met warme chocoladesaus om de laatste gaatjes te vullen!
Kip, saté, worst, spek en ribbekes, aangevuld met lekker verse groenten en sausen komt er op je
bord.
Dranken zijn verkrijgbaar aan democratische prijzen.
Inschrijven per mail bij Alex Van Decraen: alex.van.decraen@telenet.be .
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 op rekeningnummer :
IBAN BE38 9795 4059 7472 van Kwb Achterbos vóór maandag 13 juni.

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.

Aan alle leden: Adresverandering? Nieuw mailadres?
Geef voor 10 augustus 2016 de wijzigingen door aan Luc
Sannen: luc.sannen@scarlet.be ! Nieuwe lidkaarten worden gedrukt op basis van het ledenbestand op 15/08 !

Voorbije activiteiten:
Achterbos spiegelt - Kaart- en spelletjesavond
Op vrijdag 13 mei organiseerde Kwb samen met Femma en KVLV
een kaart- en spelletjesavond in de spiegeltent.
Een 60-tal personen hadden zich vooraf reeds ingeschreven en ook
op de avond zelf sloten nog heel wat geïnteresseerde kaart- en spelletjesspelers zich aan.
Het werd een gezellige avond met kaartklassiekers als wiezen, maar
eveneens heel wat andere spelletjes zoals rummikub, poker, om-terhoogste-kaart, 21’-en…
Meer foto’s van het ganse weekend op www.gemeentemol.be

EHBO i.s.m. Voach
Onder deskundige leiding van Lieve van het Vlaamse Kruis
hebben een 23-tal mensen van Voach en Kwb de EHBO cursus gevolgd. Het was natuurlijk zeer interessant maar hopelijk
hebben we het niet nodig. Toch zullen al deze deelnemers
kunnen helpen als er iemand in nood is.
Eerst was er wat theorie en dan veel praktijk: de hartmassage
met beademing en nadien ook nog de reanimatie met het
AED-toestel.
Dank aan al de deelnemers om deze cursus bij te wonen.

Kwb Adventure weekend naar Destination X - Part III
Vrijdag 27 mei vertrokken 12 dappere KWB-avonturiers naar de Ardennen, destination X werd bekend: Durbuy. Een fikse avondwandeling naar Barvaux-city stond die avond op het programma.
's Anderendaags waagden we ons aan een hoogteparcours en kajakken op de Ourthe. Supporteren voor de
Rode Duivels zorgde voor veel sfeer. Een lekkere BBQ sloot het gezellige weekend af.

