Voorbije activiteiten:
Maandelijkse wandeling: woe 17 april
Met 9 wandelaars vertrokken ze voor een mooie
wandeling die onder andere door het Natuurgebied
Scheps: een openluchtmuseum voor de natuur. Hier
vind je nog ongerepte stukjes natuur van onschatbare waarde in een authentiek Kempens landschap
waar je niet gestoord wordt door verkeer of ander
lawaai. Niet toevallig werd de Schepswandeling in
2012 uitgeroepen tot ‘wandeling van het jaar’. Zin
om deze wandeling met vrienden of familie te wandelen? Je kan alle info vinden via:

Kwb Achterbos
Mei 2019
http://www.kwbachterbos.be
info@kwbachterbos.be
BE38 9795 4059 7472

https://www.balen.be/product/463/natuurgebied-scheps
Na de wandeling werd een frisse pint gedronken en kon de spectaculaire wedstrijd Manchester CityTottenham gevolgd worden in het café…! Een mooie afsluiter. Dank aan Guido Frederickx voor de
organisatie!

Etentje helpers papierslag - za 20 april
Met 23 personen (helpers en sommige partners) aten we Chinees bij Oriëntal op de Turnhoutsebaan.
Ieder kon naar hartenlust kiezen van de verschillende schotels die voorzien waren voor onze groep.

Kaart– en spelletjesavond - vrij 26 april - PZ
Acht kwb-ers hebben zich uitstekend geamuseerd deze avond!

Bestuursuitstap - woe 1 mei
Onze uitstap ging richting Lommel. Uiteraard met de fiets! Onderweg was er een stop voorzien bij Silbelco waar we van Wim Hooyberghs heel wat info kregen over het winnen van het witte goud uit onze
bodem. Tussendoor werden de vochtreserves aangevuld. Na een bezoek aan het Glazen Huis werden de magen gevuld in ‘t Onderwerp! Een geslaagde dag. Met dank aan Alex en Stephan voor de
organisatie.

Als kwb hebben we een hart voor het Zuiden. Kwb-er Jef Van Hecken van Mol-Donk woonde verschillende jaren in Bangladesh en was in 2013 ter plaatse getuige van niet alleen de gevolgen van deze ramp in
Rana Plaza maar ook van de hulpverlening die door organisaties zoals gezondheidsorganisatie GK, partner van Wereldsolidariteit, werd georganiseerd.
Toch is er nog nood aan verandering: betere lonen, betere arbeidsomstandigheden, meer controle op
veiligheid en het productieproces bij het maken van onze kleding.

Bestel je tickets voor deze avond via www.kwb.be/lieve
Wil je meer info over de actie Schone Kleren? Wil je deze actie steunen? https://www.cleanekleren.be/nl/

Wandeling - woensdag 15 mei - 19u - PZ
Spijtig dat Alex de uitstap moest missen wegens ziekte! Maar Stephan heeft op zijn gezondheid gedronken!

Na onze geslaagde uitstap naar Balen in april zal deze maand de wandeling opnieuw in ons vertrouwde
Achterbos starten.
We komen samen om 18u55 zodat we om 19u kunnen starten voor een 10-tal kilometer wandelplezier.

Vormingsmoment voor begeleiders rijbewijs - woe 15 mei 19u - Dienstencentrum Ten Hove
Wil je je dochter of zoon leren rijden? Wil je iemand begeleiden om het rijbewijs te behalen? Dan moet je eerst een
Vormingsmoment (3 uren) volgen. Hierin krijg je praktische tips om het leer– en oefenproces van je leerling op
een veilige en juiste manier aan te pakken. Na afloop ontvang je een attest dat 10 jaar geldig is. De leerling moet zo
een attest voor elk van de begeleiders voorleggen bij de
aanvraag van het voorlopig rijbewijs.
Inschrijven: https://rijbewijs.kwbeensgezind.be/aanbod/
vormingsmomenten/antwerpen

Kwb Adventure-weekend 24-26/5/2019
De voorbereidingen van het kwb Adventure-weekend zijn ondertussen al voorbij. Slaapplaats en activiteiten zijn in orde maar blijven nog even geheim. Nieuw dit jaar is dat we onze eigen fiets meenemen.
Verzamel alvast cowboy-kledij want dit jaar is een thema.

Bloedgeven ma 27 mei 2019 - PZ - 17u - 20u30
Elke drie maanden kan je in Achterbos bloed geven. Op
maandag 27 mei kan je opnieuw terecht in onze parochiezaal. Kan je die dag niet komen? Geen probleem: je kan ook
terecht op volgende plaatsen in de buurt:
of 14/05/2019 (17:00 - 20:30) - Miloheem
of 15/05/2019 (17:30 - 20:30) - OC Hof van 't Rauw
of 23/05/2019 (17:30 - 20:30) - Basisschool G. Gezellestraat
Word je liever uitgenodigd naar een andere locatie? Mail naar donoradministratie@rodekruis.be. Vergeet niet je naam, voornaam en geboortedatum en de nieuwe locatie te vermelden.

Dienstbetoon belastingen 2019
Deze gratis dienstverlening wordt jaarlijks door vrijwilligers van Beweging.net
(het vroegere ACW) georganiseerd in samenwerking met ACV.

Als je toch even moet wachten, heb dan even geduld. Zij doen
hun best om iedereen zo snel mogelijk van dienst te zijn!

Er zijn nog enkele plaatsen open dus wil je nog mee stuur je een sms/whatsapp/email naar Wim Hooyberghs (0495/99.78.12 of wim.hooyberghs80@telenet.be). Ook vragen we je om een voorschot van €
50 te storten op BE71 7333 2924 1369.

parochie

plaats

datum

Alvast tot in….

Gompel

Parochiecentrum

dinsdag

11 juni

Papierslag: za 15 juni

Mol Centrum

ACV dienstencentrum

donderdag

13 juni

Wezel

Parochiecentrum

maandag

17 juni

Rauw

Hof van ‘t Rauw

dinsdag

18 juni

Helpers melden zich aan bij Stephan Sannen, sannenvanhoof@gmail.com, 0498 495 484

Millegem

Miloheem

donderdag

20juni

Kwb sluit het werkjaar af met ‘n zomerse BBQ! - za 15 juni

Mol Centrum

ACV dienstencentrum

dinsdag

27 juni

Postel

Ivo Keusters, Steenovens 41

woensdag

12 juni

Zaterdagmorgen 15 juni vanaf 9u gaat de tweede papierslag van dit jaar door. Graag je papier en karton goed verpakt aan de straatkant voor 9u!

Deelnemen kan voor € 12 pp, € 6 voor kinderen van 6 tot 12 jaar, kinderen onder de 6 jaar gratis.
We starten in de parochiezaal om 15u 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. Tussendoor spelen we gezelschapsspelen voor zowel kinderen als volwassenen.
Inschrijven kan via 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 10
juni.

Noteer alvast deze datum in je
agenda!

Voor deze dienstverlening kan je telkens terecht
van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Aangifte met belastingformulier? Breng mee:
- ingevulde belastingbrief en het aanslagbiljet van de belastingdienst van vorig jaar 2018 (inkomsten
2017), 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, onderhoudsgelden, kinderopvang, giften, …

Waar mogelijk zal de aangifte met Tax on web worden gedaan.
Niet vergeten!!! Identiteitskaarten van jezelf en je partner en je codenummers!

