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BBQ - slotactiviteit van onze Kwb - 20 juni
We sluiten het werkjaar weer af met een heuse ‘nog net geen’ zomer-BBQ op zaterdag 20
juni aan de parochiezaal vanaf 17u30. Het
einde is voorzien om 24u.
De BBQ kost 8 euro per persoon vanaf 12
jaar, kinderen van 6 tot 12 jaar betalen 4 euro
en kinderen jonger dan 6 jaar mogen gratis
deelnemen.
Lekkere satés, BBQ-worsten, BBQ-spek en
ribbekes staan op het menu. Maximaal 3 stukken vlees per persoon. Laat vooraf je keuze
weten via mail of bij Lisette thuis. Uiteraard is er ook een ruime keuze aan
verse groentjes. Drank is verkrijgbaar
aan democratische prijzen.
Inschrijven per mail bij Lisette Gastmans: lisettegastmans@telenet.be of
Bruggeske 48.
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 + keuzes van vlees op rekeningnummer :
IBAN BE38 9795 4059 7472 van Kwb
Achterbos vóór dinsdag 16 juni.

Helpers van de papierslag mogen gratis deelnemen aan de
jaarlijkse BBQ.
Iedere helper die minstens 2 papierslagen heeft geholpen in
2014 mag ook zijn partner meebrengen voor een gratis BBQ.
Let op: drank ter plaatse te betalen aan democratische prijzen.
OPGELET: je moet laten weten dat je komt (met / zonder partner + keuze van vlees!)

Papierslag - zaterdag 13 juni 2015
Noteer alvast deze datum in je agenda om je papier buiten te plaatsen. Helpers zijn altijd welkom.
Helpers kunnen rekenen op een attentie van de kwb tijdens het volgende jaar. Zoals je hierboven in
deze folder kan lezen zijn de helpers van vorig jaar uitgenodigd op de BBQ van 20 juni!

Voorbereiding volgend werkjaar
Tijdens de bestuursvergadering van juni heeft het bestuur zich een eerste keer gebogen over het
programma van het volgende werkjaar.

Verslag voorbije activiteit:
Mannenweekend Kwb
Het adventure-weekend startte op vrijdagavond met een wandeling langs de Ourthe tot het eerste
café dat we tegenkwamen. Na een fikse wandeling kwamen we terecht in la Rive Gauche - een authentieke café waar nog volop gedanst werd. Zaterdagmorgen stonden we om 9u stipt paraat om een
laser battle in de Ardense wouden uit te vechten. In de namiddag stond kajak en het grote-verstop-de
-ton spel op het programma.
's Avonds hebben we ons culinair uitgeleefd met een lekkere BBQ met oa. een portosausje van siroop en honing en zijn er heel wat bekende dorpsfiguren van Achterbos en omstreken gepasseerd in
een gezellig raadspelletje.
Een foto van de dappere avonturiers hebt u nog tegoed in een volgend maandprogramma. Kris, bedankt voor de puike organisatie en merci aan alle deelnemers voor jullie avontuurlijke inzet.

beweging.net MOL
dienstverlening
belastingbrieven 2015
Telkens van 19u tot 21u
Dit zijn de dagen voor dienstverlening belastingbrieven in Mol.
Wij proberen steeds de wachttijden tot het minimum te beperken.
Hiervoor doen we beroep op het max. aantal vrijwilligers die je met raad en daad willen bijstaan bij
het invullen van uw aangifte.
Na het invullen maken we direct een berekening zodat je dadelijk het eindresultaat kan beoordelen.
- Gompel: Parochiecentrum, woensdag 3 juni
- Wezel: Parochiecentrum, dinsdag 9 juni
- Postel: Parochiecenturm, woensdag 10 juni
- Mol - Centrum: ACV Dienstencentrum, donderdag 11 juni
- Millegem: Miloheem, maandag 15 juni
- Rauw: Hof van ‘t Rauw, dinsdag 16 juni
- Heidehuizen: Spellenburg, woensdag 17 juni
- Mol - Centrum: ACV Dienstencentrum, donderdag 18 juni
- Achterbos: Parochiecentrum, maandag 22 juni

Wat mee te brengen:
- ingevulde belastingbrief en het aanslagbiljet van de belastingdienst
van vorig jaar 2014 (inkomsten 2013, 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, energiepremies, ...
- onderhoudsgelden, kinderopvang, giften, …

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

