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Feest! – 75 jaar
KVG
16 mei 2020 is het zover! Dan vieren we feest in Planckendael,
want KVG bestaat 75 jaar! Er staat die dag heel wat te gebeuren, dus wees maar zeker dat het de moeite zal zijn.
Leden van afdelingen schrijven in via de afdelingen zelf. Dit
kan gemakkelijk via dit Excel-document.
Meer info vind je terug op kvg.be/75jaar/ of bij je vormingsmedewerker pieter.desmedt@kvg.be
Binnenkort zullen wij ook nog een communicatie versturen.

Save the date: Paasfeest 4 april 2020

Foto’s van activiteiten

Bekijk vliegensvlug onze flyer voor alle
praktische info hier!

Heb je een leuke activiteit gepland? Trek zeker
wat foto’s en stuur ze door naar ons! De foto’s
mogen gestuurd worden naar vorming.antwerpen@kvg.be

Inschrijven kan via
vrijetijd.antwerpen@kvg.be

Vermeld zeker voor hoeveel personen
(kinderen & volwassenen) je inschrijft.

Pretpakketten!
Heeft jouw afdeling nog geen pretpakket ontvangen? Stuur een mailtje
naar je vormingsmedewerker
pieter.desmedt@kvg.be en we
brengen het samen in orde!

Foto’s voor 75 jaar KVG!
Vieren jullie mee met KVG? Stuur al jullie
feestfoto’s op naar 75jaar@kvg.be Let op: De
foto’s moeten minstens 1MB groot zijn.

Infosessies cf2
Is jouw budget aangepast of ben jij je budget verloren
door correctiefase 2? Kom naar onze infosessies!
In samenwerking met gebruikersorganisatie VFG organiseert KVG infosessies. Deze
zijn gratis, maar inschrijven is wel verplicht.
Inschrijven kan je op de pagina van VFG
Stuur deze info zeker door naar mensen waarvan hun
budget gewijzigd is.
Meer info nodig? Mail naar vraagwijzer@kvg.be

Gezondheidswandelingen CM
Haal die stapschoenen maar naar boven, want ook in 2020 organiseert CM heel
wat gezondheidswandelingen in onze regio. Ben je benieuwd naar het hele
overzicht? Raadpleeg dan snel de website van CM, daar vind alles terug. De
contactpersonen staan er steeds bij vermeld, zodat je (letterlijk) gemakkelijk op
weg kan!
Heb je toch nog vragen? Aarzel dan niet om je vormingsmedewerker Pieter te
contacteren op pieter.desmedt@kvg.be

Wist je dat?
KVG Nationaal weer in de Arthur Goemaerelei 66
zit? Ben je benieuwd naar hoe het nieuwe gebouw
eruit ziet? Hieronder een ‘voor’ en ‘na’ van het gebouw. Je kan ons gebouw nu duidelijk herkennen
aan onze KVG-groene deur.

Heb jij nog leuke ideeën voor in ‘t Gazetje? Geef ze zeker door aan pieter.desmedt@kvg.be

