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Jaarlijkse gezinsuitstap ‘Efteling’ - zondag 17 juni 
 

Zondag 17 juni is het weer tijd voor de jaarlijkse gezinsuitstap van KWB Achterbos. Dit jaar steken we 
de grens over en brengen we een bezoekje aan de Efteling. Dit pretpark is uiteraard alom gekend, je 
kan er naar hartenlust spelen in het Ruigrijk, het Reizenrijk, het Anderrijk en het Marerijk. De sprook-
jesachtige taferelen zullen je zeker betoveren. 
 

Iedereen zorgt voor eigen vervoer. We spreken af om 
8u45 aan de parochiezaal van Achterbos, zodat we 
met alle auto’s samen naar de Efteling kunnen rijden en 
daar in groep aankomen. Bij aankomst nemen we eerst 
een groepsfoto, waarna we naar hartenlust het park met 
zijn vele attracties kunnen bezoeken. Voor diegenen die 
willen spreken we af waar we ’s middags in groep gaan 
picknicken. 
 

Kwb - leden betalen slechts 22 euro per persoon, niet 
Kwb - ers kunnen zich ook inschrijven en betalen 28 eu-
ro per persoon. Kinderen tot en met 3 jaar hebben gratis 
toegang. Een parkeerticket voor de auto kost 10 euro. 
 

Inschrijven kan tot 9 juni bij Wim Caeyers, per mail wim_caeyers@yahoo.com, of telefonisch  
0473/86 21 43, liefst zo snel mogelijk inschrijven. 
 

ZomerBBQ als afsluiter van het werkjaar - za 23 juni 
 

Kwb Achterbos sluit terug aan bij een goede oude traditie. We sluiten het werkjaar weer af met een 
heuse ZOMER-BBQ op zaterdag 23 juni aan het gidsenlokaal in de Zelm vanaf 17u30. Einde is voor-
zien om 24u. 
 

De BBQ kost 10 euro per persoon, kinderen van 6 tot 12 jaar betalen 5 euro en kinderen jonger dan 6 
jaar mogen gratis deelnemen. 
 

 
 

Lekkere satés, BBQ-worsten, BBQ-spek en kip-
filets staan op het menu. Hieruit mag je ter 
plaatse 3 stukken kiezen. Uiteraard is er ook 
een ruime keuze aan verse groentjes. 
 

Drank is verkrijgbaar aan democratische prij-
zen. 
 

Inschrijven per mail bij Lisette Gastmans: lies-
gastmans@hotmail.com 
 
 

Let op: inschrijving is pas definitief na storten 
van het bedrag met vermelding van aantal per-
sonen op rek nr  IBAN BE38 9795 4059 7472 
van Kwb Achterbos vóór dinsdag 19 juni. 



ACW Dienstbetoon belastingen - maandag 25 juni 
Ook dit jaar kan je bij het ACW terecht voor het invullen en berekenen van uw belastingaangifte. 
Hieronder het overzicht met de data en plaatsen van zitdagen. 

In de parochiezaal van Achterbos kan je op maandag 25 
juni in lokaal 1 terecht vanaf 19u tot 21u. 

Welke documenten moet je meebrengen? 
Aangifteformulier (en voorbereiding) en aanslagbiljet van 
het vorige jaar; aanslagformulier kadastraal inkomen 
(grondlasten); alle belastingfiches van loon, werkloos-
heidsuitkeringen, ziektevergoedingen, vergoedingen voor 
arbeidsongevallen, enz.; vakantiegeld (arbeiders); belas-
tingfiche van de inhaalrustdagen (bouw; fiches pensioen-
sparen, levensverzekering; fiche afbetaling hypothecaire 
lening, schuldsaldoverzekering; fiche ter staving kosten 
kinderopvang; fiche ter staving van aftrekbare giften en 
energiebesparende maatregelen dienstencheques, onder-
houdsgelden enz… 

Andere plaatsen waar je in Mol nog terecht kan: 
Gompel: woensdag 6 juni van 19 tot 21 uur - in het Parochiecentrum 
Wezel: dinsdag 12 juni van 19 tot 21 uur - in het Parochiecentrum 
Postel: woensdag 13 juni van 19 tot 21 uur - in het parochiecentrum 
Centrum: donderdagen 14 en 21 juni van 19 tot 21 uur - in het ACV dienstencentrum 
Millegem: maandag 18 juni van 19 tot 21 uur - in het Miloheem 
Rauw: dinsdag 19 juni van 19 tot 21 uur - in het Hof van ‘t Rauw 
Heidehuizen: woensdag 20 juni van 19 tot 21 uur - in het Spellenburg 
Achterbos: maandag 25 juni van 19 tot 21 uur - Parochiecentrum 
ACV: vrijdag 15 juni van 13.30 tot 16.15 uur - in het ACV dienstencentrum, Jacob Smitslaan 67 
(enkel voor ACV-leden) 

 

 

Voorbije activiteiten 

Wandeling domein De Maat – zondag 13 mei 
 
Heel wat Kwb - ’ers waren op post op zondag 13 mei 
tijdens de opendeurdag van het domein De Maat. We 
hebben er kunnen genieten van een interessante rond-
leiding door Staf Heurckmans van de Molse Gidsen-
kring. 
De geschiedenis van het ganse domein kent voor ons 
nu geen geheimen meer. 
 
Nadien hebben we nog kunnen genieten van diverse 
activiteiten die op het programma stonden, waaronder 
een optreden van het Harmonieorkest van Mol - Rauw, 
en van het mooie weer. 



Vissen met Kwb - zaterdag 2 juni 
 

De inschrijvingen kwamen maar moeilijk op 
gang, maar de afwezigen hadden weer eens on-
gelijk. Uiteindelijk hebben 14 personen deelge-
nomen. 

Een prachtige locatie, organisatie, prachtig vis-
weer, en vele toffe en gezellige mensen. 
Wat heb je meer nodig om er een gezellige dag 
van te maken? 

De bijhorende foto’s bewijzen dat. 
Bii de ene beet de vis iets beter als bij de andere. Hoe 
komt dat? Wie zal het zeggen. Iedereen vist met het-
zelfde, maar ………  
 
 
 
 
 
 
 

 
Naar het schijnt zijn er gewone maaikes en maaikes met een bepaald geurke. Het zal voor eeuwig 
een duister verhaal blijven, want niemand wil zeggen naar wat ze moeten ruiken. Toch zal er ook wel 
een verschil zijn in de viskunsten want de eerste had een gewicht van 20 Kg en de laatste 4 Kg. Maar 
allebei waren ze even gelukkig. 



Frederick Vaes is tweede geëindigd in de totale uitslag 
van alle deelnemers en dus eerste van de Kwb’ers. Alvast een dikke proficiat.  
 

Ook een dikke proficiat aan Bob Verkoyen die deze activiteit organiseerde!Hopelijk voor herhaling 
vatbaar volgend jaar. 


