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Juni 2014 

Donderdag 5 juni 20u: jaarprogramma 2014-2015  opstellen 

Je kan je voorstellen voor nieuwe KWB activiteiten nog steeds naar ons 

doorsturen.  

Zaterdag 14 juni 14u-17u: Vissen met de kinderen 

De locatie verandert dit jaar naar het einde van de Brandemolenstraat. (beneden 

aan de brug van Stelen, we zullen onze beachvlag wel zetten) Verder blijft de 

formule hetzelfde. Vissen enkel voor de kinderen en steeds onder begeleiding 

van een volwassene. Vishengel zelf meebrengen maar voor het aas zorgen wij. 

Vooraf inschrijven via je wijkmeester of via mail (kurtdecnodder@skynet.be) 

Voor 1€ (leden), 2,5€ (niet-leden) kunnen de kids een ganse namiddag vissen. 

Wij zorgen er alvast voor dat er ook iets te eten en drinken valt. Inschrijvingen 

moeten bij Kurt binnen zijn ten laatste op maandag 9 juni.  

Invullen belastingsformulieren 

Als je niet of moeilijk overweg kan met “het lottoformulier van Brussel”, bekijk 

dan even de onderstaande kalender en rep je vanaf 19.00 u naar de betreffende 

parochiezaal. Neem je belastingaangifteformulier mee, vergeet niet je papieren 

over jaarinkomen, kinderbijslag, ziekenfondsbijdrage, beroepskosten, 

kinderopvang, giften, energiebesparing en al wat mogelijk aftrekbaar is. De 

ploeg is groot genoeg, om je vlot verder te helpen. Als je wil, berekenen ze zelfs 

de kosten of baten, die de staat je volgend jaar zal bieden en je bent ervan af. 

Gratis, belangeloos en gemakkelijk. 

- dinsdag 10 juni: Elsum 

- donderdag 12 juni: Holven 

- maandag 16 juni: Winkelhomheide (zaal De Hoef) 

- woensdag 18 juni: Stelen 

- maandag 23 juni: St.Dimpna (ontmoetingscentrum) 

- dinsdag 24 juni: ACW-huis (boven café) 

Juli - Augustus 2014 

Vrijdag 25/7 19u: Fietsen 

Vrijdag 15/8 18u30: Fietsen 

Parochiefeesten 29/8 – 31/8: Mosselavond en restaurantdag 

Voorbije Maand  

Bedrijfsbezoek Aurubis Olen (donderdag 15 mei) 

Onder deskundige leiding van Paul Peeters werden de 11 deelnemers rondgeleid 

over de terreinen van Aurubis. We zagen hoe ze van erts en gerecycleerd koper 

in verschillende stappen opnieuw draad trokken, of was het nu duwen, van 

zuiver koper. Na 2,5 uur stappen hadden we dan ook een versnapering verdient 

en trokken we naar café ’t Dorp in OLV Olen om wat na te praten. 

Kookles BBQ (zaterdag 17 mei) 

De deelnemende koks maakten weer bijzonder lekkere en verrassende sausjes, 

slaatjes en vleesgerechten klaar onder leiding van Annemie en Katrien. En 

gelukkig zat dit jaar het weer wel mee zodat we buiten in het zonnetje rustig 

konden genieten van al dat lekkers. 

16° KWB kermisjogging (zaterdag 31 mei) 

Met 237 volwassenen en 100 kinderen staat editie 2014 alvast genoteerd als een 

topjaar. Het weer was dan ook perfect om te joggen, droog en niet al te warm. 

Dat kon je ook merken op het zonnige terras of in de kermistent waar het 

gezellig druk vertoeven was.  

Nogmaals bedankt aan alle helpers voor een vermoeiende maar geslaagde KWB-

namiddag. 
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