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Papierslag: za 15 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!  

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

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

Deelnemen kan voor € 12 pp, € 6 voor kinderen van 6 tot 12 jaar, kin-

deren 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 chocola-

desaus om de laatste gaatjes te vullen! Kip, saté, worst, spek en ribbe-

kes, aangevuld met 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. 

 

Graspopwandeling - woensdag 19 juni - 19u - PZ 

Als laatste tocht van het werkjaar wandelen we terug naar Graspop. Deze keer een iets langere tocht. 

 

 

 

 

 

 

Zaterdagochtend na het ontbijt trok-

ken we met ons stalen ros richting 
Alpaca boerderij te Kaulille alwaar we 
een opleiding Alpaca-drijven kregen.  

Na de korte inleiding was het aan ons 
om te bewijzen hoe goed we dit wel 

niet zouden kunnen. 

 

 

Terechte winnaar van de voormiddag, Jef Hooyberghs. 

Proficiat!  

 

 

De namiddag brachten we in stijl door in de Western 

Saloon Pony Express. Met line-dance voorstellingen, 

optredens, oude woonwagens, Chevrolets, en natuurlijk 

cowboys en indianen. Gezelligheid troef! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was weer een fijn weekend en we hopen dat jullie 
er de volgende editie terug bij zijn! 

Wij beginnen alvast met een datum en verblijfsplaats te 
zoeken. 

mailto:alex.van.decraen@telenet.be


KWB Vissersprijskamp zondag 7 juli 2019 

De KWB Vissersprijskamp is wegens omstandighe-
den verplaatst van 24 juni naar 7 juli. Het concept en 
de plaats blijft hetzelfde als de vorige editie. Dit bete-
kent dus een koppelwedstrijd op de vijver “Het Sprot-
je” in de Smissestraat te Meerhout (over de neet, 
een groene poort). 

Enkele info: * Maden, witte mais en korrel is beschik-
baar ter plaatse voor € 1,00 * Deeg, brood en patat 
zijn niet toegelaten * Karper moet in een apart leef-
net, 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. KWB-Achterbos leden heb-
ben voorrang. Inschrijven voor 1 juli 2018 bij Frederick 
Vaes, f.vaes81@gmail.com of 0473/92.70.84. Deelna-
me kost € 5,00 voor KWB-Achterbos leden en € 7,00 
leden. In deze prijs is er ’s middags frit stoofvlees/videe/
curryworst inbegrepen. Gelieve dit te melden bij je in-
schrijving. 

De wedstrijd start om 10u, gelieve omstreeks 9u30 aan-

wezig te zijn. Pauze nemen we van 12u tot 13u om on-

ze frietjes te consumeren. Nadien vissen we verder tot 17u. Daarna volgt er nog een prijsuitreiking. 

Voorbije activiteiten: 

Maandelijkse wandeling: woe 15 mei 

Een minimaal aantal deelnemers, 4, deze keer. En toch met meer deelnemers aangekomen dan ver-
trokken. Via Millegem naar de molen van Ezaart en in “Iet Anders” een drankje genuttigd in afwachting 
van onze vijfde wandelaar. Na een 9-tal km kwamen we weer terug in Achterbos aan. 

Tot de volgende woensdag. 

 

Kwb Adventure-weekend 24-26/5/2019 

Vrijdagmiddag met de zon in de rug ver-
trokken we richting Kleine Brogel. 

De fietsers hielden nog een kleine tus-
senstop in café “De Kroon” te Lommel.  

Onze stek voor dit weekend was verblijf 
Heideven, huis Vennekens. Een verblijf 
voor paardenkampen, wat goed paste bij 
het thema van dit jaar, nl. cowboys. 

De vrijdagavond werd nog gevuld met 
een gezellige babbel, een fris pintje, 
cornhole en een lekkere BBQ, met dank 
aan Bram. 

 

 

Dienstbetoon belastingen 2019 

Deze gratis dienstverlening wordt jaarlijks door vrijwilligers van Beweging.net (het vroegere ACW) ge-

organiseerd 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! 

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, kinderop-
vang, giften, … 
 
 

 
 
 
 
Waar mogelijk zal de aangifte met Tax on web worden 
gedaan. 
 
 

 

 

Niet vergeten!!! Identiteitskaarten van jezelf en je partner en je codenummers!  

 

 

parochie plaats datum 

        

Gompel Parochiecentrum dinsdag 11 juni 

Mol Centrum ACV dienstencentrum donderdag 13 juni 

Wezel Parochiecentrum maandag 17 juni 

Rauw Hof van ‘t Rauw dinsdag 18 juni 

Millegem Miloheem donderdag 20 juni 

Mol Centrum ACV dienstencentrum dinsdag 25 juni 

        

Postel Ivo Keusters, Steenovens 41 woensdag 12 juni 

  

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


