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Voorwoord – algemene informatie
Beste vrienden, vriendinnen en sympathisanten
Start van een nieuw werkjaar… Wij vliegen er vol
enthousiasme in. Vlieg mee met ons in de
nieuwe Vrijetijdskriebels en aarzel niet om je in
te schrijven op onze activiteiten.
Je kan inschrijven per telefoon, per e-mail, sms, of door een
bericht in te spreken op de gsm. Om deel te nemen aan onze
activiteiten, vragen we je om lid te worden van KVG. In het
lidmaatschap zit een verzekering, voor moest er iets gebeuren
tijdens een activiteit.
Het deelnamegeld voor de activiteiten mag
je ter plaatse betalen, tenzij anders
vermeld.

Tot binnenkort!

●
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●

Tijdens activiteiten
nemen we regelmatig
foto’s. Wil je niet dat
we jouw foto
gebruiken in
publicaties van KVG?
Geef dit dan door bij
je inschrijving.
●

Groetjes van Gerda, Sanne, Liese en Maarten

●

●

●

Vrijdag 18 augustus
Circus Limbo
Een onweerstaanbare show met
vuurspuwers, slangenmensen,
luchtacrobatie ….

Waar en wanneer ?
Zomerbar – Sloepenweg : 19.30u – 21.15u
Prijs ? leden 15€, niet leden 18€
Hoe geraak je er heen en terug ?
Met begeleiding
F. Rooseveltplaats↔zomerbar
We verzamelen om 18.30u op perron 23 van de Roosveltplaats.
We zijn er terug om 22.25u

Inschrijven kan tot 14 augustus. Stort ook op rekeningnummer
BE70 7785 9001 8925 met vermelding van je naam + circus
Limbo. De plaatsen zijn beperkt, datum van storting telt.
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Vrijdag 8 september
Schilderen met kurk, aardappel,…
Wil je een schilderij maken
met een aardappel? Met
kurk? Of liever gewoon met
een penseel? Dat kan!

Waar en wanneer?
Parochiecentrum Boom, Hoogstraat 19 – 21: 19u - 21u
Prijs? leden: € 4, niet-leden: € 6
Meebrengen? zakgeld voor drank, schort, grote plastic zak om je
kunstwerk mee naar huis te nemen
Hoe geraak je er heen en terug?
Zonder begeleiding
Heen: Rooseveltplaats → Boom:
neem om 18u op perron 40 bus 500 tot Boom halte ‘Markt’
Terug: Boom → Rooseveltplaats:
neem om 21.09u op Boom Markt bus 500 naar de Rooseveltplaats
Met begeleiding (beperkte plaatsen! + 3€ vervoersonkosten)
Berchem station (Borsbeekbrug) ↔ Boom
vertrek met de auto op de Borsbeekbrug om 18u
terug met de auto op de Borsbeekbrug om 21.30u
Inschrijven kan tot maandag 4 september
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Zaterdag 23 september
Boottocht in Brussel
11.00u: Instappeeeeeeen! We
vertrekken in Brussel voor een
boottocht langs het Zennekanaal.
Welkom aan boord van de boot
Verdi!
16.00u: einde en aankomst te
Brussel, Heembeekkaai,
Prijs?
40 euro (busrit, boottocht en maaltijd inbegrepen).
Breng zakgeld voor drank mee.
Hoe geraak je er heen en terug?
KVG legt liftbussen in zodat iedereen de kans heeft om mee te gaan!
Met begeleiding:
Berchem station (Borsbeekbrug) ↔ Heembeekkaai
We verzamelen om 9u. We zijn er terug om17u

Inschrijven kan tot 21 augustus. Stort ook op rekeningnummer
BE70 7785 9001 8925 met vermelding van je naam + boottocht.
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Maandag 25 september
Koken: rijst met groenten en kip
We maken een lekkere nasischotel met kip
en groenten en daarna worden we
verwend met zelfgemaakte brownies.
Waar en wanneer?
School De Regenboog, Kapelstraat 33, Lier: 17.30u – 20.30u
Prijs? KVG-leden: € 9, niet-leden: € 12
Meebrengen? snijmesje, potje voor
overschotjes, schort, keukenhanddoek !!!!
Hoe geraak je er heen en terug?
Zonder begeleiding
Rooseveltplaats → Lier:
neem bus 21, tram 4,9 of 11 tot Berchem station
neem om 16.31u aan Berchem station bus 90 tot Lier Veemarkt
Lier → Rooseveltplaats:
neem om 20.30u bus 90 tot Boechout station
neem om 21.04u in Boechout station bus 15 naar de Rooseveltplaats

Inschrijven kan tot maandag 25 september voor 14u
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Vrijdag 13 oktober
Zingen en playback
Wij brengen muziek en een microfoon mee en
jullie mogen zingen! Verkleden mag!
Waar en wanneer?
Parochiecentrum Boom, Hoogstraat 19 – 21:
19u - 21u
Prijs? leden: € 1, niet-leden: € 3
Meebrengen? zakgeld voor drank
Hoe geraak je heen en terug?
Zonder begeleiding
Heen: Rooseveltplaats → Boom:
neem om 17:45 op perron 40 bus 500 tot Boom Advokaatstraat
Terug: Boom → Rooseveltplaats:
neem om 21:11 op Boom Markt bus 500 naar de Rooseveltplaats
Met begeleiding (beperkte plaatsen! + 2€ vervoersonkosten)
Berchem station ↔ Boom
vertrek met de auto aan de postzegel om 17.30
terug met de auto aan de postzegel om 21.00

Inschrijven kan tot woensdag 11 oktober
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Zondag 22 oktober 2017
Stripwandeling Antwerpen met lekkers
We wandelen in Antwerpen, bekijken
stripmuren en sluiten af met een
lekker hapje en drankje.

Waar en wanneer ?
Groenplaats Antwerpen: 13.30u – 16.30u
Prijs ? leden € 10, niet leden € 12 (gids + hapje en drankje
inbegrepen)
Hoe geraak je er heen en terug ?
Met begeleiding
Centraal station↔groenplaats
We verzamelen om 13u aan de trappen van de inkomhal.
We zijn terug om 16.45u

Inschrijven kan tot 18 oktober.
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Sport voor (jong)volwassenen
Yoga op maat in Mortsel
We zingen samen mantra’s, we rijmen onze weg
doorheen de zonnegroet, koppelen onze
verbeelding aan yogaposes (kat, pijl en boog,
dansers…) en genieten van ontspanning

Wanneer? Elke dinsdagavond (Start 5 september)
17.45u tot 18.45u: rustige groep (max 10 personen) ontspanning,
concentratie, rek-en strekoefeningen
19u tot 20u: actieve groep (max 15 personen) Hatha Yoga op een speelse
wijze waarbij er een evenwicht gezocht wordt tussen inspanning en
ontspanning
Waar? Krex: Kretenburgstraat 122 2640 Mortsel

Stoelyoga
Een mix van ontspannings- en
ademhalingsoefeningen gevolgd door yogaposes
op maat voor mensen met een fysieke handicap.
Ook mensen met een mindere beweeglijkheid zijn
welkom.
Rolstoeltoegankelijke ruimte. Minimum 8
inschrijvingen; max. 15 deelnemers; Proefles is gratis
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Wanneer ?
Elke dinsdag van 16.30u – 17.30u: Krex: Kretenburgstraat, Mortsel
start 5 september
Elke donderdag van 14u00 - 15u00: Wijkcentrum Zewopa, Binnenplein 2,
Berchem
start 7 september

TARIEVEN PER REEKS
PROEFLES

Gratis

september - december

€75

januari - juni

€105

Jaarabonnement

€160

Jaarlijks lidmaatschap van KVG, incl. verzekering: €24/ persoon
of €36/gezin
Schrijf op voorhand in voor de gratis proefles.
Een lidmaatschap bij KVG kan je aanvragen via gerda.boey@kvg.be of
03 235 85 57

Meedoen of info? gerda.boey@kvg.be of 03 235 85 57
Lilith.rouffa@gmail.com of 0485 69 71 35
Neem ook een kijkje op studiococon.yoga
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Zwemmen
Waar en wanneer?
Op woensdag: van 19u – 20u
zwembad de Wezenberg: Desguinlei, Antwerpen
Op vrijdag: van 17u – 18u zwembad Veldstraat
83, 2060 Antwerpen
Opgelet!
- Het zwembad De Wezenberg is gesloten voor jaarlijks onderhoud van
maandag 7 tot en met zondag 27 augustus 2017. Vanaf woensdag 30
augustus kan je terug komen zwemmen.

- Het zwemmen van vrijdag kan voorlopig niet elke week doorgaan. We
zijn nog op zoek naar een extra vrijwilliger! Gesloten tijdens de
schoolvakanties.

Prijs? met een A-kaart + omniostatuut: € 0,50
Voor wie? (jong)volwassenen die al (een beetje) kunnen zwemmen
Meedoen of info? Sanne.bijnens@kvg.be of 03 235 85 57

Petanque
Waar? Fort van Wommelgem: FortII-straat
Wanneer? vrijdag 22 september en 27 oktober
van 19u – 20.30u
Prijs? € 1 per avond + € 2 zakgeld voor een drankje
Hoe geraak je er? Neem tram 24 of tram 4 en stap af aan halte Silsburg. Ga
via de Herentalsebaan (richting Wommelgem) en sla links af in de
Laarstraat. Daarna neem je de Aesakstraat (eerste straat rechts). Op het
einde van deze straat is het fort.

Meedoen of info? gerda.boey@kvg.be of 03 235 85 57
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Bowling Linkeroever Antwerpen

De start van een nieuwe competitie.
Spannend… Wie wordt dit jaar de
bowlingkampioen? Ga jij de uitdaging aan ?

Waar? Antwerp Bowling, Blancefloerlaan 181B,
2050 Antwerpen
Wanneer? zaterdag 2 september en 7 oktober
van 13u45 tot 16u
Prijs? € 13 voor 2 uur, schoenen en één drankje
Hoe geraak je er?
Tram 3 – 5 – 9 – 15 tot halte ‘sporthal’ (3de halte na de tunnel) daarna de wegwijzer Antwerp-bowling volgen.
Meedoen? gerda.boey@kvg.be of 03 235 85 57
Inschrijven kan tot woensdag 30 augustus of 4 oktober
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Bowling Putte

Vanaf augustus 2017 starten we met een nieuwe
bowlingclub in Putte
Waar? Bowling De Speelberg Mechelbaan 27, Putte
Wanneer?
- Elke eerste dinsdag van de maand van 14u – 16u:
1 augustus, 5 september, 3 oktober .....
- Elke derde donderdag van de maand van 18u – 20u:
17 augustus, 21 september, 19 oktober ……
Prijs?
8€ voor 2 uur (schoenen en 1 drankje inbegrepen)
Hoe geraak je er ? – openbaar vervoer:
- Vanuit Mechelen station(perron 11) : lijn 511 richting Geel-Herentals.
Afstappen aan halte Beerzel Kroonstraat . Van deze halte is het nog
100m te voet naar de bowling
- Vanuit Heist- op–den Berg station (perron3): lijn 511 richting
Mechelen. Afstappen aan halte Beerzel Kroonstraat.
Van deze halte is het ongeveer 100 m te voet naar de bowling
Meedoen en info?
Marc Vermeylen – 0484 14 64 69
Gerda Boey : vrijetijd.antwerpen@kvg.be – 03 235 85 57
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Fietstochten op maat met de KVGFietsgroep
Gemoedelijk in de zon fietsen in de natuur zegt je wel wat? KVGFietsgroep is er voor mensen met een fysieke handicap en hun familie
of vrienden, maar iedereen is er welkom. Kom gerust eens proberen!
Je kan steeds kiezen tussen een grote of een kleine fietstocht (45km
of 25km). Je fietst met je eigen fiets, tandem, driewieler, handbike,...
Je kan ook een rolstoelfiets lenen voor € 5.

Fietskalender 2017:
zaterdag 19 augustus

Beerse

zaterdag 23 september

Puurs

zaterdag 3 februari '18

planningsvergadering + winteractiviteit

Wil je graag op de hoogte gehouden worden van de fietstochten?
Mail of bel Bart Van De Mierop, 0476 92 42 12,
kvgfietsgroep.bartvandemierop@hotmail.com
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Muziek, dans en toneel
Line Dance in Hoboken

Dans mee in een ontspannen sfeer!
Linda, Louis en Chrisje staan klaar om jou
allerlei leuke danspasjes aan te leren!

Waar? Opgelet nieuwe locatie !!!!!!
Zomercafé - CultuurCafé Moretus : Berkenrodelei 36 2660 Hoboken .
Wanneer?
Maandag: 4/09 – 18/09 – 2/10 – 16/10- 30/10 van 19u - 20.30u
Prijs? 5€ (per les) of een 10 beurtenkaart van 40€ (drankje inbegrepen)
Hoe geraak je daar ?
neem tram 2 of 4 en stap af aan de halte ‘Kioskplaats’ (aan de kerk in
Hoboken) Daarna is het nog 5 min stappen via de Berkenrodelei.
neem bus 1-13-140 en 141 en stap af aan de halte Louisalei.

De eerste keren zal iemand je opwachten aan de afstaphalte van de tramof bushalte vanaf 18.45u. Laat ons weten als je dit wilt!
Meedoen of info ? Gerda.boey@kvg.be of 03 235 85 57
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Let’s dance!
Beweeg en speel je graag op muziek?
Welkom bij Let’s dance!
Door in te spelen op de
mogelijkheden van elk kind, brengt
Let’s dance kwaliteit en dansplezier
samen.
Voor wie?
Voor minimum 5 en maximum 15 jongeren van 8 tot 14 jaar
met een verstandelijke of fysieke beperking of autisme.
Wanneer? Zondagen 1/10, 15/10, 12/11, 3/12, 10/12 van 13u tot 15u
Waar? Balletzaal Jeugd & Dans, Meistraat 2, 2000 Antwerpen
Prijs?
Reeks: leden € 20, niet-leden: € 44 (= inclusief KVG lidmaatschap)
Gratis proefles op zondag 1 oktober
Informatie en inschrijvingen?
03 235 85 57 of vrijetijd.antwerpen@kvg.be
Bereikbaarheid?
Gemakkelijk bereikbaar met tram 3,5,9,12,15,24
10 minuten stappen vanaf de Rooseveltplaats of het Centraal Station
Antwerpen
Inschrijven kan tot 25 september. Stort ook op rekeningnummer BE70 7785
9001 8925 met vermelding van je naam + let’s dance
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Bijzonder Gewoon: toneel voor kinderen
met en zonder handicap van 6 tot 14 jaar
Duik mee in de
verkleedkoffer en kruip
even in de huid van
iemand anders!
Kan jij jouw held of idool
naspelen?
Of heb je zin om te
zingen, dansen en zelf
muziek te maken?
Welkom bij Bijzonder Gewoon!
Voor wie?
5 jongeren zonder handicap
5 jongeren met een verstandelijke of fysieke handicap of autisme
Wanneer?
Vanaf 16 september om de 2 weken op zaterdag van 10 tot 12.30u
Waar?
Basisschool Sint-Lambertus, Oorderseweg 8, 2180 Ekeren
Prijs?
25 euro voor KVG-leden, 49 euro (inclusief lidgeld) voor niet-leden.
IBAN-code: BE70 7785 9001 8925; BIC: GKCCBEBB
Mededeling: toneelles – naam kind
Begeleiding? Karina, Dominique en Zoë
Meer informatie en/of inschrijven?
Karina of Sanne, 03 235 85 57, vrijetijd.antwerpen@kvg.be
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Prikbord
Beerschot Atletiek
Voor sporters met een verstandelijke en/of
motorische handicap
Waar? Atletiekpiste Kielpark Antwerpen,
St.Bernardsesteenweg 103
Wanneer?
Vanaf 6 jaar: woensdag 17u tot 18.30u
Vanaf 14 jaar: dinsdag en donderdag 18.30u
tot 19.45u
Meer info: Betty Aytrique:0497 18 24 14
B_Autrique@hotmail.com – www.beerschotatletiek.be

Antwerp G-fans. Opgepast: door de verbouwingswerken van het
Bosuilstadion is deze activiteit enkel toegankelijk voor rolstoelgebruikers!
 28-07 – 20.30u Antwerp – Anderlecht
 13-08 – 14.30u Antwerp – Racing Genk
 09-09 – 20.00u Antwerp – STVV
 22-09 Antwerp-Kortrijk
Info? antwerpgfans@rafc.be of 0496 496 117 (Steven Herman)

Wandelen langs jouw en mijn overtuiging
Interreligieuze wandeling met bezoek aan een moskee, GrieksOrthodoxe-kerk, vrijzinnige gemeenschap en Sint
Romboutskathedraal
Waar en wanneer?
Mechelen : woensdag 11 oktober van 9.45 – 17u
Meer info? KVG-vorming – 03 216 29 90 vorming@kvg.be
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Kalender
Wanneer?

Wat?

Voor wie?

maandag

Line Dance

Jongeren en volwassenen

din,don

Yoga - stoelyoga

Jongeren en volwassenen

woe, vrij

Zwemmen

Jongeren en volwassenen

zaterdag

Toneellessen

Kinderen met en zonder handicap

zondag

Let’s dance

Kinderen met een handicap

18/08

Circus Limbo

Jongeren en volwassenen

19/08

Fietstocht: Beerse

Volwassenen met een fysieke handicap

02/09

Bowling Linkeroever

Jongeren en volwassenen

05/09

Bowling Putte

Jongeren en volwassenen

08/09

Schilderen met kurk,…

Jongeren en volwassenen

21/09

Bowling Putte

Jongeren en volwassenen

22/09

Petanque

Jongeren en volwassenen

23/09

Fietstocht: Puurs

Volwassenen met een fysieke handicap

23/09

Boottocht in Brussel

Jongeren en volwassenen

25/09

Koken: rijst met kip

Jongeren en volwassenen

01/10

Let’s dance: proefles

Kinderen met een handicap

03/10

Bowling Putte

Jongeren en volwassenen

07/10

Bowling Linkeroever

Jongeren en volwassenen

13/10

Zingen en playback

Jongeren en volwassenen

22/10

Stripwandeling met lekkers

Jongeren en volwassenen

27/10

Petanque

Jongeren en volwassenen

augustus

september

oktober

Vind je niet wat je zoekt? Start met vrijetijdstrajectbegeleiding!
Meer informatie of inschrijven voor de activiteiten?
KVG vrijetijdswerking - Gerda Boey en Sanne Bijnens
Stenenbrug 96, 2140 Borgerhout 03 235 85 57 – 0472 61 43 46
vrijetijd.antwerpen@kvg.be, www.kvg-antwerpenmechelen.be
www.facebook.com/KVGAntwerpenMechelen
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