't Gazetje – April 2020 – extra editie
Eind april en helaas zitten we nog steeds vast gekluisterd in ons eigen kot. Treur echter
niet! Met deze editie van ’t Gazetje willen we jullie een warm hart onder de riem steken.
Stuur ’t Gazetje trouwens gerust door naar al jullie vrijwilligers en leden, zodat we hen
ook allemaal dat warme hart onder de riem kunnen steken!

Je kan steeds bij ons terecht, ook voor een gewone babbel!
Vorige week namen we de tijd om zo veel mogelijk
afdelingen op te bellen om te vragen hoe het met hen ging.
We kregen te horen dat het met de meesten, gezien de
omstandigheden, goed ging. Echter mogen we de
emotionele gevolgen van deze corona-tijd niet
onderschatten. Heb jij eens nood aan een babbel? Weet
dan dat je altijd bij ons terecht kan. Je kan gewoon bellen
naar ons secretariaat (03 235 85 57) tussen 9u en 12u30 en
tussen 14u en 16u. De telefoon wordt automatisch doorgeschakeld naar één van onze
medewerkers.
Stuur je liever een mailtje? Dat kan naar vorming.antwerpen@kvg.be. Deze mail wordt
gelezen door Pieter, Bjorn en Gerda en hier wordt zeer discreet mee omgegaan.

Praten
helpt!

Activiteit in de kijker
‘Hoe je leden bereiken in deze tijden?’ is een
vraag waar heel wat afdelingen mee worstelen
in deze tijden. KVG Loenhout kan je alvast wat
inspiratie geven! Wekelijks verspreiden ze een
woordpuzzel onder de leden en maandelijks
een woordzoeker. Dit doen ze zowel digitaal
als op papier. Diegenen die het juiste
antwoord doorsturen maken trouwens kans
op een leuk prijsje zoals paaseieren of een
doos Merci’kes.
Een top initiatief om de leden te blijven
betrekken!
Heeft jouw afdeling ook een leuk
idee?
Laat het ons weten op
vorming.antwerpen@kvg.be! Zet er een leuke
foto bij en wie weet sta jij volgende keer te
pronken in ons Gazetje!

Aankondiging online GYoga
i.s.m. KVG AntwerpenMechelen
Heb je altijd al eens een (online) yoga
les willen volgen? Dit is je kans! Alle
praktische informatie vind je terug op
volgende link:
https://www.studiococon.be/agenda

Foto uit de oude doos!
Wie oh wie herkent de locatie van deze foto? En vooral: wie weet in welk jaartal hij
getrokken is? Weet jij het? Laat het ons zeker weten, wij hebben alvast geen idee van het
jaartal. We hebben wel een heel flauw vermoeden dat het al laaaang geleden is! 😉

Nog twee héél belangrijke
boodschappen

75 jaar KVG
Helaas zal het feest in Planckendael voor wat
later zijn. Echter willen we 16 mei niet zomaar
aan ons voorbij laten gaan. we voorzien een
spetterend liveoptreden op onze nationale
facebookpagina met zanger, stand-upcomedian, duivel-doet-al: Koen Dewulf!
Hou zeker het facebookevenement in de gaten
voor meer informatie. Het hebben van een
facebook-account is niet verplicht om het
liveoptreden te volgen.
Brievenactie
KVG-Vorming is gestart met een heuse
brievenactie voor al onze leden! Begin dus al
maar te schrijven en stuur je brief op naar
nationaal. Zij bezorgen je brief aan een
onbekende KVG-ontvanger én jij krijgt zelf
ook een brief van iemand!
Op deze pagina vind je al de praktische info
terug

Nieuwsbrief Gezin & Handicap

Binnen de KVG-groep zit er heel wat
expertise rond verschillende thema’s. In
deze corona-tijden willen we graag
deel-vzw Gezin & Handicap even in de
kijker zetten. Ze gingen vrijwel direct aan
de slag met het schrijven van
nieuwsbrieven bomvol praktische tips
voor ouders met kinderen met een
handicap.
Het loont zeker de moeite om hun
nieuwsbrieven eens te bekijken:
•
•

De nieuwsbrieven vind je hier terug.
Daarnaast bundelden ze nog heel wat
info op hun website.

