De namiddag werd gevuld met een lichte wandeling of
een escaperoom die al in 49 minuten opgelost werd.

‟s Avonds werden we aan Utrechtse grachten rondgeleid
door gids Hans, die ons de mooie binnenstad liet ontdekken. Een hapje eten, een pintje drinken: wederom
een geslaagde avond.
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BE38 9795 4059 7472

Afsluiting kwb werkjaar - za 16 juni - paella - feest!
Met paella sluiten we het werkjaar af. € 10 pp voor vol
wassenen, € 5 voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.
Gratis voor kinderen jonger dan 6 jaar. Te betalen
voor 11 juni op rekening van kwb.
Na enkele jaren bbq te serveren gooien we het op een
meer zuiderse boeg: er wordt ter plaatse paella ge
maakt !
Iedereen welkom vanaf 16u. Eten kan je vanaf 17u.
Inschrijven: alex.van.decraen@telenet.be met vermelding van aantal volwassenen en aantal kinderen + 6 jaar en - 6 jaar.
Moe maar voldaan werd zondag de terugreis aangevat.
Iedereen veilig de thuishaven bereikt na dit wederom fantastische weekend.
Allen bedankt en tot de volgende editie!

Papierslag - za 16 juni
Vanaf 9u komt kwb al je oud papier en karton aan huis ophalen. Zet alles tijdig buiten dwz. voor 9u ‟s
morgens! Zorg ook voor een goede verpakking in gesloten kartonnen dozen zodat er geen papier
rondslingert in je straat!
Stapelen van stevige kartonnen dozen maakt het werk voor ons ook makkelijker!

Ook kwb wil Schone Kleren…
Op 24 april 2013 stortte het Rana Plaza-complex in Dhaka (Bangladesh) in. Hierbij kwamen 1.129 kledingarbeidsters om het leven.
Een jaar later maakt Wereldsolidariteit de balans op. De organisatie blijft aandacht vragen voor schone, eerlijke
kleren. 115 modemerken en kledingketens ondertekenden een Veiligheidsakkoord, voor een transparant en veilig
productieproces. Wereldsolidariteit grijpt dit momentum aan om dit voorjaar massaal actie te voeren en Belgische
kledingketens te mobiliseren om „schone kleren‟ in de rekken te hangen.

Alvast bedankt voor je medewerking!

Begin_van_de_zomer_wandeling - woe 20 juni - 19u PZ
De wandeling zal in het teken staan van Graspop. We vertrekken aan de PZ van Achterbos en wandelen richting Dessel. Een tussenstop wordt voorzien.

Vissersprijskamp kwb - zo 8 juli - 9u30 - 17u30

Wat is ‘schoon’?
“Voor Wereldsolidariteit en de Schone Kleren Campagne is het belangrijk dat bedrijven een goede gedragscode
hebben en naleven. Ze garanderen hiermee dat ze alleen kleding verkopen die gemaakt is in correcte omstandigheden: leefbare lonen, het recht op organisatie,
geen gedwongen overwerk, geen discriminatie,
veilige en gezonde werkomstandigheden, geen
dwangarbeid en geen kinderarbeid. Deze basisvoorwaarden stemmen overeen met internationaal erkende arbeidsnormen.
Bedrijven moeten ook meewerken aan een onafhankelijke controle op de naleving van deze
voorwaarden.”
Meer info?
www.wijwillenschonekleren.be

Het concept en de plaats blijft hetzelfde als de vorige editie. Dit betekent dus een koppelwedstrijd op
de vijver “Het Sprotje” in de Smissestraat te Meerhout (over de Neet, een groene poort).
Nuttige info:
* Korrel is beschikbaar ter plaatse voor € 1
* Deeg, brood en patat zijn niet toegelaten

* Karper moet in een apart leefnet, dus breng er zeker 2 mee. In een leefnet mag maximum 25
kg zitten.
Er kunnen maximum 17 koppels deelnemen, dus best zo snel mogelijk inschrijven. Leden van kwbAchterbos hebben voorrang. Inschrijven voor 1 juli 2018 bij Frederick Vaes, f.vaes81@gmail.com of
0473/92 70 84 .
Deelname kost € 5 voor leden kwb-Achterbos en € 7 niet-leden. In deze prijs is er ‟s middags frit
stoofvlees/videe/curryworst inbegrepen. Gelieve dit te melden bij je inschrijving.

Bij het krieken van de dag en na een ontspannen ontbijt
met spek met ei, hebben we ons verdiept in de lokale
sportieve activiteit fierljeppen. Voor de leken onder jullie:
met een soort polsstok zo ver mogelijk over een beek
springen.

De wedstrijd start om 10u, gelieve omstreeks 9u30 aanwezig te zijn. Pauze nemen we van 12u tot
13u om onze frietjes te consumeren. Nadien vissen we verder tot 17u. Daarna volgt er nog een prijsuitreiking.

Dienstbetoon belastingen
Ook in 2018 zijn er weer vrijwilligers van Beweging.net (het vroegere ACW) beschikbaar om je te helpen met het invullen van je belastingsaangifte. In Mol kan je terecht op volgende plaatsen en uren:
Gompel: dinsdag 12 juni van 19u tot 21u in de parochiezaal
Postel: woensdag 13 juni van 19u tot 21u in het parochiecentrum
Mol Centrum: donderdag 14 en dinsdag 26 juni van 19u tot 21u in het ACV-dienstencentrum
Wezel: maandag 18 juni van 19u tot 21u in het parochiecentrum
Rauw: dinsdag 19 juni van 19u tot 21u in Hof van „t Rauw
Millegem: donderdag 21 juni van 19u tot 21u in het Miloheem

Voorbije activiteiten:
Meiwandeling - woe 16 mei - 19u PZ

De professionele uitleg werd gedaan door voormalig nederlandse nr 1 Floris van Elzakker. Eerst de opwarming en
training op het droge, nadien het echte werk.

18 wandelaars genoten van een 10kmlange wandeling langs Miramar naar Sluis. In Taverne Sluyshof
was er een tussenstop. De avond werd afgesloten in „t Kafeeke in Achterbos.

Sommigen waagden zich zelfs aan de verste sprong. Al kwamen ze hierbij telkens in het water, mede doordat
de stok niet de lengte had om volledig over het water te geraken.

Bloedgevers op post - ma 14 mei - PZ 17u - 20u30
Het was een drukke avond in de parochiezaal. Vele nieuwe gezichten (niet noodzakelijk via kwb). Maar broodnodig om te kunnen blijven voldoen aan de nood aan bloed!

Jongeren (avonturen-) weekend: 25 - 27 mei
Met 14 vertrokken we op vrijdag 25 mei naar het idyllische Snelrewaard, een gehucht van Oudewater te Utrecht.
Daar werden we vriendelijk ontvangen door gastvrouw Ria. Na een stevige lunch op een terras in Oudewater
werden de inkopen gedaan. De avond werd gevuld met Kubb, vissen, BBQ, een fris pintje, een kampvuur,… en
nog zoveel meer.

