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Er moeten mensen zijn die zonnen aansteken, voor de wereld verregent
Toon Hermans

Lieve KVG'ers
Heel wat jaren geleden schreef Toon Hermans deze quote. Tot op vandaag brandend actueel.
Voor KVG steken jullie de zon aan!
Elke keer opnieuw, voor jullie afdeling, voor elk evenement, door zorg te dragen voor elkaar!
Wij kunnen niet vaak genoeg zeggen hoe blij en dankbaar we hiervoor zijn!
We wensen jullie een zonnige zomer en een fijne, deugddoende vakantie.
En kijken er naar uit jullie allemaal in september terug te zien!
Kyra - Jitske - Mieke
Team KVG Vorming Antwerpen-Mechelen

Terugblik op ons bedankfeest
18 juni 2022
Onze vrijwilliger Frank liet ons mee genieten van deze mooie tekst:
Vrijwilligers zijn niet zomaar vrijwilligers
Het zijn allemaal mensen met een hart
Ook al hebben ze een beperking
En zetten ze zich in voor andere lotgenoten
Wij zijn dan ook één grote familie binnen KVG Groep
Als vrijwilliger sta je nooit alleen, je wordt omringd door warme mensen
Ze geven je werk en aanvaarden je zoals je bent
Want ieder mens is de moeite waard

Er op uit deze zomer
Buiten-gewone Fietsen in Lille
Zin in een zomers fietstochtje?
Weten jullie dat je in zorginstelling Het GielsBos
in Lille buiten-gewone fietsen kan huren.
Zij stellen een 15-tal fietsen, gaande van tandems
tot rolstoelfietsen ter beschikking
De kostprijs voor het huren van een buitengewone fiets kost op weekdagen 8 euro per uur
tussen 16u en 21u wordt dat 4 euro.
Voor een heel weekend betaal je 25 euro.
In de maanden juli, augustus en september doen
ze er in Het GielsBos nog een schepje bovenop.
Ze pakken uit met een heuse fietsfotozoektocht.
Deelnameformulieren kunnen aan 5 euro
opgehaald worden aan hun onthaal.
Neem zeker eens een kijkje op hun website:
buitengewoonfietsen@hetgielsbos.be

Er op uit deze zomer
Toegankelijke wandelingen
Heb je ook zin om met vrienden, familie...een leuke zomerwandeling te maken?
vzw Natuurpunt selecteerde enkele toegankelijke wandelingen.

De Hobokense Polder
De bruine route (5km) naar het uitkijkpunt en
het uitkijkpunt zelf zijn toegankelijk met een
rolstoel.
Vertrek: Schroeilaan - 2660 Hoboken aan het
infobord.
Sint-Pietersburcht - Puurs
Hier kan je ook een wombat huren.
Vertrek: Vlag Natuurpunt, Milleniumdreef, Puurs.
Dit is een zijstraat van het Scheeveld (dit
ingeven voor gps)

Meer toegankelijke wandelroutes in heel Vlaanderen vind je op:
https://www.natuurpunt.be/pagina/routes-voor-rolstoelgebruikers

Waterpret voor mobiel en minder mobiel
Al eens gehoord van CrazyIdee?
Zij organiseren aan het Zilvermeer in Mol
waterpret voor iedereen!
Met hun eigen ontworpen vaartuigen bieden ze
ook minder mobiele mensen de mogelijkheid om
te genieten van de natuur en de watersport.
Zelfstandig of onder begeleiding, alleen of samen
met vrienden en familie.
Je vindt er de Floatexpress (watertrein), de
wheelwaver, electric paddledrive en nog veel
meer.
Neem zeker een kijkje op hun website voor een
dagje onbezorgde waterpret!
https://crazyideevzw.be/

Zomers genieten met een boek

Boekentip voor kinderen
Wat is er met jou gebeurd? - James Catchpole
Joep heeft maar één been en krijgt elke dag dezelfde
vraag: ‘Wat is er met jou gebeurd?’. Hij wil de vraag
niet beantwoorden waardoor alle kinderen zelf gaan
fantaseren. Misschien is dat been er wel afgebeten
door een haai! Al snel komen de kinderen erachter
dat Joep gewoon samen wil buiten spelen. Een
baanbrekend verhaal om te leren begrijpen hoe het is
om als ‘anders’ gezien te worden.

Boekentip voor Volwassen
De achtste dag - Annemarie Haverkamp
Timmerman Egbert woont samen met zijn
gehandicapte zoon Adam in een verlaten
grenslandschap aan een rivier. Zijn vrouw Emma is
overleden en ook Egbert heeft nog maar kort te
leven, waardoor hij noodgedwongen moet nadenken
over de toekomst van zijn zoon. Wanneer hij een
opdracht aanneemt om een houten trap te maken,
geeft hij zichzelf zeven dagen de tijd om een
beslissing te nemen over hun lot.

Save the date!
Noteer alvast in je agenda:

Zaterdag 1 oktober om 14u :
Plezante wandeling in Mechelen.
(Info volgt)
Zaterdag 8 oktober om 13u30:
Startdag werkjaar 2022 -2023 in Wilrijk
(Info volgt)

