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Kwb gezinsuitstap - zondag 15 mei  
Op zondag 15 mei staat er een uitstap voor de 
ganse familie op het programma van Kwb - 
Achterbos. Onze gezinsuitstap gaat dit jaar naar Planckendael. Dit dierenpark 
is de grote broer van de Zoo van Antwerpen en ligt nabij Mechelen. 
De koala’s, bonobo’s en ooievaars zijn maar enkele zeer bekende bewoners 
van het dierenpark.  
Ook het vervoer heeft een avontuurlijke toets, we gaan over land en water naar 
Planckendael. We nemen de trein van Mol naar Me-
chelen. In Mechelen nemen we dan de boot naar Plan-
ckendael. 
Een lekker 11-uurtje wordt voorzien voor iedereen, 
voor de kinderen is er ook nog een kleine verrassing 

bij de terugrit naar huis. Je moet zelf jouw picknick meenemen of je kan ter 
plaatse iets gaan eten. 
We spreken af om 8u35 aan het station van Mol (vertrek trein 8u53) en ne-
men de trein tot Berchem, waar we overstappen richting Mechelen. In Me-
chelen stappen we 300 meter naar de boot ‘Malinska’ die ons vlakbij Planc-
kendael  brengt. Vertrek naar huis is voorzien met de boot om 16u10, zodat 
we in Mol zullen arriveren rond 18u10 (zonder vertraging van boot of trein). 
Inschrijven bij: Wim Caeyers, Bruggeske 56 via mail: wim_caeyers@yahoo.com of telefonisch:        
014 31 61 83 vóór 20 april (schrijf liefst zo snel mogelijk in!!). 
Dankzij de financiële steun van onze afdeling kunnen we deze uitstap (inkom Planckendael, 11-uurtje, 
verrassing voor de kinderen en vervoer met trein en boot) aanbieden aan € 20 per deelnemer. Voor 
kinderen jonger dan 3 jaar is de kostprijs € 8. Niet-leden betalen respectievelijk € 24 of € 12 per per-
soon.  
Gelieve te storten op rekening van Kwb Achterbos: 979-5405974-72 
 

Voorbije activiteiten 
Infoavond reanimatie donderdag 17 maart 

 
Reanimatie 

Dank aan Heidi Zieger en zoon 
Lorenz van Rode Kruis Mol voor 
het geven van de cursus reani-
matie. 
15 Kwb - leden hebben deze 
cursus bijgewoond.   
 
Controleer het bewustzijn,  ga 
na of er nog ademhaling is. 
 
Open de luchtwegen: hoofd 
kantelen en kin liften. 



30 Hartmassages, gevolgd door 2 beademingen en blijf dit 
herhalen tot de hulpdiensten arriveren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe een slachtoffer in stabiele zijligging 
brengen? 

 
Op http://www.youtube.com/watch?v=5CDqHGuZn1c vind je een samenvattend filmpje. 
Nog dit: de hulpdiensten verwittig je best op het Europees noodnummer 112 
Website Rode Kruis Vlaanderen: http://www.rodekruis.be 
 
 
Etentje papierslag - zaterdag 19 maart 
 

Op zaterdag 19 maart 2011 gingen de hardwerkende helpers van de papierslagen gezellig eten in 
Postel ter Heyde. Als beloning voor de geleverde hulp trakteerde de Kwb iedereen die vorig jaar 
minstens tweemaal geholpen heeft bij de papierslagen. Dank aan deze trouwe groep helpers! 
Uiteraard rekent de Kwb ook in 2011 op vele helpende handen voor het ophalen van oud papier. 
De opbrengst bepaalt in grote mate hoe de Kwb zijn activiteiten goedkoper kan aanbieden aan de 
leden.  
De volgende papierslag gaat door op zaterdag 11 juni. De Kwb rekent ook dan op vele helpende 
handen. 

KWB Kaffee - vrijdag 25 maart 
 

Bij aankomst werden we door Wereldsolidariteit getrakteerd op een lekkere aperitief. Vervolgens 
werd even stilgestaan bij het goede doel van dit werkjaar. Twee vertegenwoordigers van de VZW 
'Brandwonden Kids' kwamen een cheque van 250 euro in ontvangst nemen en gaven hierbij een 
woordje uitleg van de missie van deze VZW. De vzw “HELP BRANDWONDE KIDS” wenst kinde-
ren met brandwonden financieel te steunen. Voor meer informatie: http://
www.helpbrandwondenkids.be/ 
 
Om 20u15 werden de eerste mosselen binnengebracht en een half uur later was iedereen aan het 
genieten van deze lekkernij. Na de afwas was het om 21u45 tijd voor “Ronny en de foorrapen”. De 
Ronnies zorgden voor de klank maar zij hadden ook aan het beeld gedacht : drie knappe Ronna's 
voerden een knappe dansshow op bij de gebrachte muzikale nummers. Naar het einde van de 
avond voelde de jarige Luc Sannen zijn ogenblik gekomen en  vervoegde hij de Ronna's : als een 
volleerde Ronna dansde hij met deze dames mee (chapeau!).  
 
Nadien werd nog even gezellig nagepraat en om 01u30 werd de toch wel geslaagde avond afge-
sloten.  
 
 
Zie de foto’s op de laatste blz van deze folder. 



Foto’s laatste kookavond, met partners 
 

 
 
Beste Achterbossenaar        Vrijdag 29 april om 19u30 
 

Vernieuwde inhuldiging van het Apolloniabeeld in de kapel 
 

Op 22 augustus 2009 werd het kapelletje van de Apollonialaan aan diggelen gereden. 
Het prachtige arduinen beeld werd beschadigd, maar wonderwel bleef het grotendeels intact. 
Het kapelletje is intussen heropgebouwd. De beeldhouwer, Luc van Hoof, heeft het beeld met 

uiterste zorg hersteld en zelfs een replica gemaakt.  
 

Het was in juni 1994 dat het beeldje, geschonken door de Kwb, werd ingewijd 
door E.H. Frans van Deursen. 

 
Om onze patrones te eren, zal haar vernieuwde beeld met de nodige luister ingehuldigd worden 

door E.H. Norbert Wouters op vrijdag 29 april 2011 om 19u30.  
De harmonie en het zangkoor zullen deze gebeurtenis de nodige luister geven. 

 
Alle Achterbossenaren en sympathisanten zijn hartelijk welkom! 

 
Inlichtingen: mjvanhoolst@hotmail.com   Sint-Apollonialaan 43 B2 



Foto’s Kwb  Kaffee -  vrijdag 25 maart 


