't Gazetje – Mei 2020
Hier zijn we weer met de volgende editie van ’t Gazetje, met als klepper van formaat:
75 jaar KVG! En al is het vanuit ons kot, we hopen dat jullie er mee een knalfeest van
maken! Tot zaterdag iedereen!
75 jaar KVG, dat moet gevierd
worden!
En dat gebeurt nu zaterdag 16 mei, van
18u tot 19, live op onze facebookpagina!
We voorzien een spetterend liveoptreden
(jukebox) op onze nationale
facebookpagina met zanger, stand-upcomedian, duivel-doet-al: Koen Dewulf!
Als je snel bent, kan je trouwens nog
jouw favoriete verzoekplaat aanvragen!
Dat kan je hier doen.
Nodig zeker al jullie leden uit om mee virtueel te komen vieren.
Al de praktische info vind je hier terug.
Activiteit in de kijker
In deze editie van ’t Gazetje zetten we heel
graag KVG Puurs in de schijnwerpers. In
corona-tijden je leden betrekken en verenigen
is niet gemakkelijk. KVG Puurs ging echter aan
de slag met een zelfgemaakt kaartje voor alle
leden.
Ze bezorgden dit kaartje bij de leden en
toonden zo hun warme hart! Daarnaast belden
ze ook heel wat leden op om te horen hoe het
ermee ging. Een dikke chapeau dus voor KVG
Puurs!
Je kan nog steeds aan de slag met
onze kleurplaat!
Ook nu kan je nog steeds aan de slag gaan met
onze kleurplatenactie! Ken je gezinnen met
jonge kinderen? Wie weet kleuren zij graag
mee! Hier alvast wat inspiratie!

Zoektocht naar foto’s vanuit
onze regio
Nationaal is op zoek naar foto’s voor
in de Handiscoop! Heeft jouw
afdeling een actie ondernomen om de
leden te betrekken? Of wil jij de leden
een hart onder de riem steken met
een selfie met een persoonlijke
boodschap?
Stuur je foto (van minstens 1MB) dan
naar vorming.antwerpen@kvg.be

CM-nieuws

Dag beste KVG’er, hoe gaat het ermee?
Goed, goed, naar de omstandigheden hé
Ben je zeker dat alles oké is.?.
Fijn dat je het vraagt…

De coronamaatregelen en de angst om besmet te worden kunnen
een impact hebben op ons mentaal welzijn. Mensen zeggen niet
altijd hoe ze zich voelen. Vraag daarom ook in deze ongewone
tijden hoe het écht met iemand gaat met het Oprechte Vraagteken.
Geen face-to-facecontact? Gebruik het Oprechte Vraagteken in je
online communicatie. Lees meer over het oprechte vraagteken

…

Met dit bericht willen we jullie ook graag nog eens aangeven dat je ons steeds kan
bereiken als je ergens mee zit. Dit zowel via telefoon als via mail!
Brievenactie
Maak jij een mede-KVG’er blij met een brief?
KVG-Vorming is gestart met een heuse
brievenactie, waarbij je een brief schrijft naar
het nationale secretariaat. Je kiest zelf welke
invulling je aan de brief geeft. Het nationale
secretariaat verstuurt je brief naar een
willekeurig KVG-lid én ze zorgen ervoor dat jij
ook een brief krijgt!
Als dat niet verenigen over (regionale) grenzen
heen is, dan weet ik het ook niet meer 😉
Wil je meedoen? Hieronder alle info!
•

•

•

Verzend een brief in een gesloten
omslag vóór 31 mei naar:
KVG-Vorming
BRIEVENACTIE
Arthur Goemaerelei 66
2018 Antwerpen
Vermeld op de achterkant duidelijk je
eigen naam en adres. Zo kan je zelf ook
een brief krijgen.
Hier vind je alle info nog eens terug

Hoe draag je een
mondmasker?
Mondmaskers zijn het nieuwe normaal in
deze tijd. Dit zal de komende maanden
vermoedelijk nog wel even zo blijven. In dat
opzicht ontwierpen onze collega’s van Gezin
& Handicap heel duidelijke richtlijnen waarop
te zien is hoe je het mondmasker juist draagt.
Ze gebruikten hiervoor duidelijke iconen,
waardoor het op een laagdrempelige manier
wordt uitgelegd.
De volledige richtlijnen van hoe je het
mondmasker moet op- en afzetten vind je
hier terug.

