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Voorwoord – algemene informatie
Beste vrienden, vriendinnen en sympathisanten,
Zin in iets leuks dit najaar? Welkom op onze activiteiten! Ben je op
zoek naar iets anders? Contacteer dan onze vrijetijdstrajectbegeleiders. Zij helpen je graag met het vinden van een
hobby!
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!

Groetjes van Gerda, Sanne, Liese en Joris
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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.
●

●

●

Vrijdag 10 november
Kerstversiering uit brooddeeg
Maak je huis gezellig met deze
zelgemaakte kerstversiering!

Waar en wanneer?
Parochiecentrum Boom, Hoogstraat 19 – 21: 19u - 21u
Prijs? leden: € 2, niet-leden: € 4
Meebrengen? zakgeld voor drank, schort, plastic zak om je versiering mee
naar huis te nemen
Hoe geraak je er heen en terug?
Zonder begeleiding
Antwerpen Zuid Station of groenplaats ↔ Boom
Zuid station: 18.21u bus 500 tot Boom Markt.
Groenplaats: 17.30u bus 182 tot Boom Markt.
Keer terug met bus 500 (Zuid Station) of bus 182 (groenplaats)
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 6 november
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Zaterdag 25 november
Uitstap: Indoor Pretpark Comics
Klaar voor een stripavontuur?
Reis samen met ons door de 6
verschillende zones in het park en
beland zo telkens in het rijk van een
andere stripfiguur.

Waar en Wanneer ?
Antwerpen Centraal Station: (trappen in de inkomhal)
10u- 16.30u
Prijs? Leden € 20 - niet leden € 25
Meebrengen ? Picknick, drankje en/of
extra geld voor een drankje

Inschrijven kan tot 20 november. Stort ook op rekeningnummer
BE70 7785 9001 8925 met vermelding van je naam + pretpark
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Maandag 27 november
Koken: Witloof met ham en kaas

We maken een lekkere schotel van witloof
met ham en kaas en als dessert blini’s met
gemengd fruit
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 27 november voor 14u
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Vrijdag 8 december
Putteke Winter
Geniet van de magische
sprookjessfeer tijdens deze
gezellige winterwandeling!
Waar en wanneer?
Boom hoofdingang Domein De Schorre: Schommelei: 18u - 21u
Prijs? leden: € 6, niet-leden: € 8
Extra info? Zakgeld voor drank meebrengen.
Doe warme kleren en wandelschoenen aan! Deze activiteit is niet geschikt
voor rolstoelgebruikers of slechte stappers.

Hoe geraak je heen en terug?
Zonder begeleiding
Antwerpen Zuid Station of groenplaats ↔ Boom
Zuid station: 16.51u bus 500 tot Boom Bosstraat.
Groenplaats: 16.30u bus 182 tot Boom Pastorijstraat.
Keer terug met bus 500 (Zuid Station) of bus 182 (groenplaats)
Met begeleiding (beperkte plaatsen! + 3 € vervoersonkosten)
Berchem station ↔ Boom
Vertrek met de auto aan de postzegel om 17u. Terug om 21.45u.

Inschrijven kan tot maandag 4 december
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Zaterdag 16 december
Kerstfeest in Boom
KVG Boom nodigt ons uit
op hun kerstfeestje met
een lekker kerstdiner. De
Volkse Zangers maken
gezellige muziek!
Waar en wanneer?
Parochiecentrum Boom: Hoogstraat 19 – 21: 14u – 19.15u
Prijs? Leden: € 18, niet-leden: € 22.
Breng zakgeld voor de tombola mee.
Hoe geraak je er heen en terug?
Met begeleiding
Antwerpen Zuidstation ↔ Boom:
We nemen om 12.51u bus 500 tot Boom halte ‘Markt’
We nemen om 19.28u op Boom Markt bus 500 terug naar de
Rooseveltplaats. We zijn hier terug om 19.54u

Inschrijven kan tot 6 december. Stort ook € 18 (of € 22) op
rekeningnummer: BE70 7785 9001 8925, KVG Verbond Antwerpen met
vermelding: naam + kerstfeest
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Sport voor (jong)volwassenen
G- Golf
Heb je nog nooit gegolfd, maar zou
je het eens willen proberen ?
Laat je dan niet tegenhouden!
In deze G-golf lessenreeks leer je de
regels van de kunst. In kleine
groepjes van 4 tot 6 personen werk
je aan je swing zodat je de bal
gemakkelijk in de lucht krijgt.
In vier lessen onder begeleiding van een prof krijgen ook andere
golftechnieken aandacht.
Wanneer?
Dinsdagen 7 en 14 november: 13u -15u
Donderdagen 7 en 14 december: 14u – 16u
Waar?
Antwerp Golfschool, Groenenhoek 10, 2630 Aartselaar
Prijs? Gratis
Meedoen of info ? Gerda.boey@kvg.be of 03 235 85 57

Inschrijven kan tot maandag 30 oktober 2017
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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
Stoelyoga: 17.45u tot 18.45u: een mix van ontspannings- en
ademhalingsoefeningen, gevolgd door yogaposes
Actieve groep: 19u tot 20u: (max 15 personen) Hatha Yoga op speelse
wijze, een evenwicht tussen inspanning en ontspanning
Waar? Krex: Kretenburgstraat 122 2640 Mortsel

TARIEVEN PER REEKS (gratis proefles)
september - december

€75

januari - juni

€105

Jaarabonnement

€160

Jaarlijks lidmaatschap van KVG, incl. verzekering: €24/ persoon
of €36/gezin

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 zwemmen van vrijdag kan voorlopig
niet elke week doorgaan. We zijn nog op zoek naar een extra
vrijwilliger!
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 17 november en 15 december
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
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Bowling Putte

Waar? Bowling De Speelberg Mechelbaan 27, Putte

Wanneer?
Dinsdagnamiddag (14u – 16u): 7 november – 5 december
Donderavond (18u- 20u): 16 november – 21 december
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 (perron 3): 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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Bowling Linkeroever Antwerpen
Wanneer? zaterdag 4 november en 2 december
van 13u45 tot 16u
Waar? Antwerp Bowling, Blancefloerlaan 181B,
2050 Antwerpen
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 1 november of 29 novemeber

Line Dance in Hoboken
Dans mee in een ontspannen sfeer!
Waar? Zomercafé - CultuurCafé Moretus:
Berkenrodelei 36, 2660 Hoboken
Wanneer? Maandag: 13/11, 27/11, 11/12 van 19u20.30u
Prijs? 5€ (per les) of een 10 beurtenkaart van 40€ (drankje
inbegrepen)
Hoe geraak je daar ?
De eerste keren kan iemand je opwachten aan de afstaphalte van de tramof bushalte vanaf 18.45u. Laat ons weten als je dit wilt!
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.

Meedoen of info ? gerda.boey@kvg.be of 03 235 85 57
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Voor kinderen: Let’s dance!
Beweeg en speel je graag op
muziek? Welkom bij Let’s dance!
Voor wie?
kinderen van 6 tot 16 jaar met een beperking
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: KVG-leden € 20
Hoe geraak je er?
Gemakkelijk bereikbaar met tram 3,5,9,12,15,24 of 10 minuten stappen
vanaf de Rooseveltplaats of het Centraal Station

Informatie en inschrijvingen?
03 235 85 57 of vrijetijd.antwerpen@kvg.be

Vrijetijdstrajectbegeleiding
Wil je graag iets doen, maar vind je het niet in ons
aanbod? Wil je beter met de computer leren werken?
Schilder je graag? Verveel je je op zaterdag? Zoek je
een leuke sport?
KVG helpt je op weg!
Informatie en inschrijvingen? 03 235 85 57 of
liese.vanloy@kvg.be of sanne.bijnens@kvg.be
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Prikbord

BUDDY brengt mensen met een handicap in contact met een
buddy. Je legt online contact en spreekt af met je buddy om
er samen op uit te trekken.
Zoek je een buddy of wil je een buddy worden?
Registreer je op www.kvgbuddy.be
Meer info? Kelly.VanTricht@kvg.be of 03 216 29 90

Welkom bij Café ’t
kiekenkot
Waar? Kelder Huis
aan het Laar,
Schaapskooi 1,
Zoersel
Wanneer?
10/11, 8/12, 31/12,
12/1
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Fluitopia: blokfluit en
dwarsfluitlessen voor
mensen met een
beperking.
0470 691 220 of
www.fluitopia.com

Kalender
Wanneer?

Wat?

Voor wie?

maandag

Line Dance

Jongeren en volwassenen

dinsdag

Yoga - stoelyoga

Jongeren en volwassenen

woe, vrij

Zwemmen

Jongeren en volwassenen

zondag

Let’s dance

Kinderen met een beperking of handicap

04/11

Bowling Linkeroever

Jongeren en volwassenen

07/11

Bowling Putte

Jongeren en volwassenen

07/11

G-golf

Jongeren en volwassenen

10/11

Kerstversiering maken

Jongeren en volwassenen

14/11

G-golf

Jongeren en volwassenen

16/11

Bowling Putte

Jongeren en volwassenen

17/11

Petanque

Jongeren en volwassenen

25/11

Indoor pretpark Comics

Jongeren en volwassenen

27/11

Koken: witloof ham en kaas

Jongeren en volwassenen

02/12

Bowling Linkeroever

Jongeren en volwassenen

05/12

Bowling Putte

Jongeren en volwassenen

07/12

G-golf

Jongeren en volwassenen

08/12

Putteke winter

Jongeren en volwassenen

14/12

G-golf

Jongeren en volwassenen

15/12

Petanque

Jongeren en volwassenen

16/12

Kerstfeest

Jongeren en volwassenen

21/12

Bowling Putte

Jongeren en volwassenen

november

december

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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