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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 van de vele zeer bekende
bewoners van het dierenpark.
7 gezinnen, met in totaal een 25-tal personen zijn ingeschreven.
We nemen de trein van Mol naar Mechelen. Afspraak om 8u35 aan het station
van Mol. Vertrekken doet onze trein om 8u53. In Berchem stappen we over op
de trein richting Mechelen.
In Mechelen nemen we dan de boot ‘Malinska’ naar Planckendael.
Vertrek naar huis is voorzien met de boot om 16u10, zodat we in Mol zullen arriveren rond 18u10
(zonder vertraging van boot of trein).
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.

Planningsactiviteit - zaterdag 11 juni - 18u
Op zaterdag 11 juni plannen we activiteiten voor het
nieuwe werkjaar.
Eerst zullen we kort het afgelopen werkjaar evalueren. Wat was er goed? Aandachtspunten? Hoeveel
geld hebben we vorig jaar gespendeerd?
Daarna leggen we de activiteiten voor volgend jaar
vast. Welke activiteiten moeten zeker georganiseerd
worden? Wie wil hier aan meehelpen? Welke middelen kunnen we hiervoor vrijmaken?
Een warme oproep aan iedereen die zich voor de Kwb in Achterbos wil inzetten. Bestuursleden
maar ook gewone leden zijn welkom. Tussendoor wordt voor een hapje gezorgd.

Wanneer? zaterdag 11 juni om 18.00-21.00
Waar? In ‘t Kaffeeke !

ZATERDAG 11 JUNI - 9u - papierslag ! Helpers welkom!

Vernieuwde inhuldiging Apolloniabeeld - vrijdag 29 april
Op 22 augustus 2009 werd het kapelletje
van de Apollonialaan aan diggelen gereden. Ook het prachtige arduinen beeld
werd beschadigd. Het duurde even voor het
kapelletje door de gemeente weer werd opgebouwd.

Ondertussen had beeldhouwer Luc van Hoof de tijd
om het beeld zorgvuldig te herstellen.
Vrijdag 29 april kon E.H. Norbert Wouters, in aanwezigheid van de burgemeester, de beeldhouwer, leden en bestuursleden van Kwb en vele buurtbewoners in huldigen.

Enkele sfeerfoto’s!
Met dank aan Ivo Geerts.

Kwb - Achterbos schonk € 250 aan VZW Brandwondenkids
Je kon er niet naast kijken de voorbije weken: Kwb - Achterbos schonk € 250 aan de VZW Brandwondenkids. In de Gazet van Antwerpen, op de site van GVA: http://www.gva.be/antwerpen/mol/
cheque-voor-brandwondenkids.aspx , de site
van gemeente Mol,...
Dankzij de opbrengst van onze vier papierslagen per jaar kunnen we niet alleen onze activiteiten goedkoper aanbieden aan onze leden,
maar kunnen we jaarlijks ook een bedrag besteden aan één of ander goed doel. Dit jaar dus de
VZW Brandwondenkids.
Meer informatie over hun werking kan je vinden
op volgende website:
http://www.helpbrandwondenkids.be

