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Kwb bestuursuitstap: een Culinaire ontdekkingstocht in 
de Beringse mijncité. 

Iedereen was tijdig aanwezig in het station zodat we om 11u13 de trein konden nemen naar Berin-
gen. Na een korte wandeling naast de ijzeren 
weg en door de Beringse mijnsité kwamen we 
aan in Beringen - mijn, waar we een kebab of 
een lunchpakket konden benuttigen. Daarna 
trokken we naar het terras aan de koolmijn, 
waar de eerste koolputter(10%) stond te wach-
ten op de bestuursleden van de Kwb. Toen de 
gids arriveerde om 14h hebben we een korte 
film en een kleine rondleiding gehad aan de 
koolmijn, nadien stond er natuurlijk weer een 
koolputter op ons te wachten op het terras hmm 
lekker. 

Daarna zijn we naar de Turkse wijk geweest 
voor lekkere hapjes en een Turkse thee, een 
bezoek aan de moskee mocht zeker niet ontbre-
ken. Na dit zijn we naar de Polen afgezakt om 
lekkere wodka en Poolse worst te eten. Na een 
korte wandeling door Beringen – onder leiding 
van onze geweldige gids - zijn we dan in Italië 
beland, waar de pizza en de wijn voor ons klaar 
stond. 

Als dessert kregen we daar een héél lekkere 
cappuccino. Last but not least kregen we de 
kers op de taart, het hoofdgerecht bij de Griek, 
de mix vlees of de mix vis heeft ons buikje he-
lemaal gevuld.  

Daarna zijn we naar de trein gerold en de be-
stuursuitstap was een succes! 

 

 



ACW Dienstbetoon belastingen - juni 2010 
Ook in 2010 kan je terecht bij vrijwillige medewerkers 
van ACW Mol om je belastingsbrief te laten invullen en 
berekenen. In Achterbos kan je opnieuw terecht op 
maandag 28 juni. Hieronder geven we je de volledige lijst 
van plaatsen waar je,telkens van 19u tot 21u, terecht 
kan: 

Gompel: woensdag 9 juni, Parochiecentrum; Wezel: 
donderdag 10 juni , Parochiecentrum; Millegem: maan-
dag 14  juni, Miloheem; Postel: woensdag 16 juni, paro-
chiecentrum; Centrum: donderdag 17  juni, ACV dien-
stencentrum; Rauw: dinsdag 22 juni, Hof van ‘t Rauw; 
Heidehuizen: Woensdag 23  juni, Spellenburg; Cen-
trum: donderdag 24 juni, ACV dienstencentrum; Achter-
bos: maandag 28 juni, Parochiezaal 

Gelieve alle nodige documenten mee te brengen: 
Aangifteformulier (en voorbereiding) en aanslagbiljet van het vorige jaar; aanslagformulier kadastraal inkomen 
(grondlasten); alle belastingfiches van loon, werkloosheidsuitkeringen, ziektevergoedingen, vergoedingen voor 
arbeidsongevallen, enz.;  vakantiegeld (arbeiders); belastingfiche van de inhaalrustdagen (bouw); fiches pensi-
oensparen, levensverzekering; fiche afbetaling hypothecaire lening, schuldsaldoverzekering; fiche ter staving 
kosten kinderopvang; fiche ter staving van aftrekbare giften en energiebesparende maatregelen dienstenche-
ques, onderhoudsgelden enz…  

Voor meer info: kijk in ACW Visie  of op www.acwkempen.be 


