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Lieve KVG'ers

☀️

Wij hopen dat jullie allen erg genoten hebben van de zomer!
Graag geven we jullie enkele KVG-nieuwtjes van de lokale afdelingen en vrijetijdsclubs mee.
Met de BELEEF - WEER - MEER campagne van de Vlaamse Overheid zetten we graag de start van het
nieuwe cultuurseizoen in de schijnwerper. Lees meteen hieronder over het Vice Versa kunstproject in
Puurs. Deze gratis tentoonstelling loopt nog tot en met dit weekend, allen daarheen dus!
Organiseer je zelf iets met jouw afdeling of vrijetijdsclub? Of heb je ander nieuws?
Laat het ons weten en we geven het ergens een plaatsje.
Veel leesplezier!
Mieke - Jitske - Kyra
Team KVG Vorming Antwerpen-Mechelen
Stenenbrug 96, 2140 Borgerhout
03 235 85 57 (keuze 2)
vorming.antwerpen@kvg.be
www.kvg-antwerpenmechelen.be
1.

LAATSTE KANS
Kunstproject Vice Versa laatste tentoonstellingsdagen!
Met de BELEEF - WEER - MEER campagne van de Vlaamse Overheid zetten we graag de start van het
nieuwe cultuurseizoen in de schijnwerper.
KVG Puurs en Jong KVG Puurs gaven samen met 17 kunstenaars
aan zo'n 37 personen met een handicap de kans om hun creatieve zelf boven te halen.
Tientallen originele kunstwerken kwamen zo tot stand. Wat een mooie samenwerking!
De gratis tentoonstelling van het Vice Versa kunstproject in Puurs loopt nog
tot en met dit weekend, allen daarheen dus!

2.

ZOEKERTJE

Word jij Glenns Buddy?
Hallo
Ik ben Glenn, 42 jaar en op zoek naar een buddy!
Op woensdag en donderdag gaat mijn vriendin naar het dagcentrum.
Graag zou ik dan met iemand Antwerpen meer ontdekken.
De overzetboot nemen, naar een museum, een bezoekje aan de Ruien, ...
Door mijn visuele beperking heb ik soms iemand nodig die me kan helpen. Bijvoorbeeld de
tablet vasthouden en bedienen bij een bezoek aan de Ruien. Verder ben ik zeer zelfstandig en
neem tram, trein, bus om overal te geraken!
Als mijn begeleider kan ik je gratis meenemen wanneer we op stap gaan.
Hopelijk tot snel!
Interesse?
Bel 0480/62.31.18 of mail: vrijetijd.antwerpen@kvg.be

NIEUWTJE

Wie zoekt, die vindt...
Deze zomer heeft het regiobestuur niet stil gezeten en ging verder op zoek naar een
nieuw regiosecretariaat. We zochten een grotere ruimte met meer opslagplaats.
En met succes! Het nieuwe secretariaat ligt op de Plantin en Moretuslei te Antwerpen.
Het duurt nog wel een tijdje vooraleer we kunnen verhuizen en blijven dus nog even
"de Madammen van Stenenbrug". Meer info volgt begin 2023!
3.

ZOMEROVERZICHT
2022
KVG Fietsgroep
Iedereen fietst mee

Deze zomer zorgde de KVG fietsgroep weer voor
5 leuke fietstochten doorheen provincie Antwerpen.

Naast fietsen horen een gezellige babbel
en drankje achteraf er ook bij.

De tocht van september
doorheen Mechelen
was in de gietende regen
maar enkele dappere fietsers
trapten moedig door!

Deelfiets nodig?
Tijdens de fietstocht van augustus in regio Essen ging
deze duofiets mee op pad!
Je kan hem ontlenen via woonzorgcentrum de Bijster via:
martine.claessens@gza.be
wzc.debijster@gza.be
Heb je een andere deelfiets nodig?
Neem dan een kijkje op
www.gfietst.be
met een ruim aanbod aan rolstoelfietsen,
tandems, driewielers, ...
4.

TIP
KEN JIJ TROOPER AL?
Trooper is een organisatie die verenigingen en goede doelen aan extra
financiële middelen helpt. Want naast het harde werk van vrijwilligers, hebben
verenigingen ook nood aan financiële steun om hun dromen te realiseren.

Heb je met jouw afdeling een droom die
je wil realiseren?
Dan maak je via www.trooperdroom.be
kans op geldprijzen tot €5.000 om die
droom waar te maken.
Indienen kan tot en met 15 oktober.
Op zaterdag 22 oktober presenteert Linde
Merckpoel de award-uitreiking bij Studio
100 in Schelle.

Ook de KVG-groep zit op Trooper.
Wil je de KVG-groep steunen en koop je
daarom iets online?
Of koop je iets online en steun je
daarmee de KVG-groep?
Wat het ook is … We bedanken je nu al om
in de toekomst bij élke online aankoop
via Trooper te gaan.

5.

NAJAAR
2022

Kom en doe mee met Trippel B!
Het Vrije Tijdsteam van KVG Boom gaat dit werkjaar opnieuw aan de slag voor hun leden.
Tweemaandelijks op vrijdagavond komen ze samen in het Parochiecentrum van Boom voor een creatieve avond.
Knutselen, koken, kleuren, ... én gezellig samen zijn staan op het programma!
Deelnemers werken samen met de vrijwilligers aan het Booms Babbelbox Blad (Trippel B),
dit krijgen ze op het einde mee naar huis.
De eerste editie van het nieuwe werkjaar staat helemaal in het thema van de herfst.
Kom gerust een kijkje nemen!
RUBRIEKEN:

Tips van
tante Ruth
Koken met
tante Annie &
nonkel Ludo
Gedicht schrijven/
kiezen
En nog andere
leuke dingen!

Wanneer?
vrijdag 7 oktober
18u30 - 21u
Waar?
Parochiecentrum Boom
Hoogstraat 28, 2850 Boom
Prijs?
€5
Wat meebrengen?
geld voor een drankje
Info en inschrijven via:
info.trippelb@gmail.com
Bij vragen op de dag zelf
0486 50 20 37 (Ruth)

6.

NAJAAR
2022

KVG Moedho organiseert
(MOrstel - EDegem - HOve)

Gegidst bezoek Basiliek van Edegem (Hovestraat)
Als je begeleiding nodig hebt, neem contact op met
dumortier.marieclaire@hotmail.com of 03/455.63.00

Mosselsouper Hotel De Basiliek Edegem
Inschrijven via:
dumortier.marieclaire@hotmail.com of 03/455.63.00

Wanneer?
zondag 25 september 2022
14u-15u
(+ eventueel iets drinken achteraf)

Wanneer?
zondag 30 oktober 2022
12u30-16u30

Prijs?
€1

Prijs?
€20
(apero + mosselen met frietjes OF videe + dessert)

PASS Actief Antwerpen
bezoekt het Stadhuis
Voor wie?
Personen met (een vermoeden van) ASS en hun
partner, vrienden, familie, ...
Wanneer?
zondag 27 november 2022: 11u20 - 16u
Waar?
afspraakplaats: 11u20 aan trap inkomhal Centraal
Station Antwerpen

Prijs?
€9 + geld voor een drankje (breng je eigen lunch mee)
Ben je er graag bij? Schijf dan vóór 10 oktober in via:
passactiefantwerpen@hotmail.be
(vermeld je naam, voornaam, geboortedatum en
gsm-nummer, je zal gevraagd worden op voorhand
via overschrijving te betalen om de rondleiding te
kunnen betalen).

7.

NAJAAR
2022
PASS Mortsel
praat na over de vakantie
We bespreken hoe ieders vakantie verlopen is bij een drankje en hapje.
Voor wie?
Personen met (een vermoeden van) ASS
Wanneer?
zaterdag 24 september 2022
14u30-16u30

Prijs?
gratis
Laat even weten of je komt via:
Pass Mortsel

Waar?
Jongerencentrum Kavka
Oudaan 14, 2000 Antwerpen
(te bereiken vanuit Mortsel met tram 7)

We zoeken voor onze volgende
bijeenkomsten terug een betaalbare locatie in
Mortsel. Tips altijd welkom!

Ben je het noorden kwijt in het zorglandschap?
Vraagwijzer wijst je de weg
Online infosessies najaar 2022 (gratis voor KVG-leden):
Minderjarigen
04/10/'22 - 13u30 - Ondersteuningsmogelijkheden minderjarigen
17/11/'22 - 19u30 - Ondersteuningsmogelijkheden minderjarigen
Meerderjarigen (tweedelige infosessie)
18/10/'22 - 19u30 - Deel 1: Ondersteuningsmogelijkheden
25/10/'22 - 19u30 - Deel 2: Wegwijs in de aanvraagprocedure PVB
24/11/'22 - 13u30 - Deel 1: Ondersteuningsmogelijkheden
01/12/'22 - 13u30 - Deel 2: Wegwijs in de aanvraagprocedure PVB
Inschrijven is verplicht via: https://kvg.be/workshops-ondersteuningsplan/

8.

HEB JIJ NOG NIEUWS VOOR ONS?
Leuk toch, zo een nieuwsbrief?

vorming.antwerpen@kvg.be
03 235 85 57 (keuze 2)

Organiseer jij zelf iets met jouw afdeling of vrijetijdsclub?
Of heb je ander nieuws?
Laat het ons weten en we geven het ergens een plaatsje in de
volgende nieuwsbrief, op onze website, in Handiscoop, ...
9.

