'T GAZETJE - JULI 2020
Inschrijven voor 't Gazetje

In tijden van corona zetten we extra hard in op
onze digitale communicatie. Om er voor te
zorgen dat zo veel mogelijk mensen het gazetje
kunnen lezen kan je jezelf vanaf vandaag
makkelijk abonneren! Dit kan door te klikken op
deze link. Bezorg deze link ook aan jullie leden
zodat ook zij in de toekomst 't Gazetje in hun
mailbox kunnen ontvangen.

Zomeraanbod KVG 2020: KVG Congé

Na een lange tijd zonder KVG-activiteiten kunnen we eindelijk weer samenkomen!
Daarom stellen we jullie graag voor: KVG Congé!
Met het KVG-team hebben we de afgelopen periode niet stilgezeten. Zo Creëerden we
samen met heel wat afdelingen een corona-proof zomeraanbod op maat van onze KVGleden. Je vindt hier zowel digitale als niet-digitale activiteiten. Daarnaast werkten we ook
enkele kant-en-klare-activiteiten uit die jullie als KVG-afdeling kunnne gebruiken tijdens
de zomermaanden. Proef dus alvast mee van onze KVG Congé!
Neem dus zeker een kijkje op: https://kvgvorming.be/zomeraanbod-2020/. Doe je met je
afdeling zelf nog een leuke activiteit die je graag openstelt voor anderen? Laat het ons
weten en we nemen het graag op in ons zomeraanbod! We blijven het aanbod de hele
zomer aanvullen met leuke activiteiten, dus neem geregeld een kijkje!
Intussen heeft collega Zé je graag een rondleiding door het aanbod.

'T GAZETJE - JULI 2020
KVG in beeld

We zijn op zoek naar foto's van jullie activiteiten! Organiseert je afdeling een uitstap, een wandeling,
een museumbezoek... ? Trek er een leuke foto van en stuur hem op naar inbeeld@kvg.be. Wie weet
zetten we jouw afdeling in de kijker in onze volgende handiscoop of Open Kijk!

8 augustus 2020: Zomerbar met leuke wandelzoektocht
Zin om je KVG-vrienden opnieuw te zien? Schrijf
je dan snel in voor onze wandelzoektocht en een
bezoek aan de zomerbar van Antwerpen. We
verzamelen aan de trappen binnen in het
centraal station om 12u30 en we zullen onze
activiteit op diezelfde plaats terug eindigen om
17u00.
Kostprijs: 7,50€

Voor wie: Jongeren en volwassenen met een handicap.
Maximum aantal deelnemers: 15 personen.
Coronamaatregelen: Mondmasker verplicht mee te brengen en te dragen.
Inschrijven: inschrijven is verplicht via vrijetijd.antwerpen@kvg.be en door 7,50€ te storten op het
rekeningnummer BE70 7785 9001 8925.

Pukema-fietszoektocht

Van zaterdag 27 juni tot en met zondag 13 september kan je deelnemen aan de 32e Pukemafietszoektocht, een toeristische rondrit van 25 kilometer langsheen de mooiste plekjes in KleinBrabant.
Prijs: 5€ per deelnemer.
Deelnameformulieren kan je verkrijgen via:
Gemeentehuis Puurs
Oud-gemeentehuis Sint-Amands

Bekendmaking uitslag en prijsuitreiking (onder voorbehoud) ter gelegenheid van PUKEMA-brunch,
zaal SPIL in cc Binder Puurs, zondag 20 september 2020, 17 uur.
Een organisatie ten voordele van de werking van KVG puurs en Jong-KVG de Rattekes, vereniging
voor personen met een handicap.

