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Inschrijven voor 't Gazetje

Om er voor te zorgen dat zo veel mogelijk
mensen het gazetje kunnen lezen kan je jezelf
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.

Startdag 2020
Het startmoment van 2020 ziet er dit jaar iets anders uit, dat kan ook niet anders door
de aanhoudende corona-crisis. Toch vinden we het belangrijk om een startmoment te
voorzien, zij het in een andere 'corona-veilige' vorm.
We voorzien daarom twee opties waar jullie als afdeling tussen kunnen kiezen. Klik op
deze link om te bekijken welke opties er zijn en schrijf je snel in! De deadline om je
afdeling in te schrijven is 19 september 2020. De startmomenten worden voorzien
begin oktober. Eens ingeschreven, neemt een KVG-medewerker contact met jou op
voor verdere praktische afspraken.

UPDATE coronagids & FAQ veilig aan de slag
Het ziet ernaar uit dat we corona nog even in rekening moeten nemen binnen onze
werkingen. Toch blijven we niet bij de pakken zitten en willen we er alles aan doen om
jullie zo goed mogelijk te ondersteunen. Want... de goesting om voor personen met een
handicap een aanbod uit te werken, die is er nog steeds!
Onze KVG-medewerkers creëerden de afgelopen maanden twee documenten die jullie
handvaten moeten geven om een activiteit, met alle coronamaatregelen in het
achterhoofd, goed en veilig te organiseren.
Benieuwd naar de vernieuwde coronagids en FAQ? klik dan hier!

KVG in beeld

Organiseert jouw 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!
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G-Yoga lessen
Na maanden van spanning weer tijd voor
ontspanning! Vanaf 10 september kan je weer
deelnemen aan onze wekelijkse G-Yoga sessies.
Geniet van aangepaste Yoga oefeningen gezellig
samen maar apart. Deelnemen kan op een
Yogamatje of stoel.
Wanneer: donderdagavond van 17u30 - 18u30
Data: van 10 september tot 29 oktober 2020.
Waar: Wijkcentrum De Shelter, Langstraat 102,
2140 Borgerhout.
Reserveren: info@studiococon.be

Eindejaarsgeschenk 'handgel'
Geheel in de lijn met deze bijzondere tijden kiest KVG dit jaar ook voor een bijzonder
eindejaarsgeschenk. in 2020 kan je als eindejaarsgeschenk voor je leden dit jaar een
flesje handgel kopen! Met een alcoholpercentage van 75% biedt deze desinfecterende
handgel de juiste bescherming tegen schadelijke bacteriën en virussen. Door het
compacte formaat kan je deze makkelijk op elke KVG-activiteit meenemen.
De handgeld kost 1,80€ per flesje van 60ml.
Bestellen kan tot 1 november 2020.
Plaats je bestelling via vorming@kvg.be of via je regiosecretariaat.

CM Nieuws

In deze coronatijden is het
belangrijk
om
te
blijven
bewegen. Wandelen is de
gemakkelijkste
en
meest
toegankelijke manier van
bewegen. Je hoeft er geen
superconditie voor te hebben,
het kost niets en je kan het quasi
overal! Op de website van CM
vind je heel wat handige tips en
argumenten om te beginnen
wandelen? Kom jij aan 10.000
stappen per dag?

Foto door Daniel Reche via Pexels
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Werking in de kijker: De wereld van Rayaan

Op de wereld van Rayaan kan je bouwen, dat bewijzen
Nadia en Dorothée deze zomer eens zo hard! KVG
Antwerpen-Mechelen is enorm blij met het initiatief dat
de wereld van Rayaan nam om voor kinderen met een
handicap, functiebeperking, autisme of andere stoornis
een vrijetijdsaanbod te voorzien waarmee de harde
realiteit even doorprikt werd. Angst maakte plaats voor
amusement, ontdekking en vriendschappen en dat met
alle veiligheidsmaatregelen in het achterhoofd! In tijden
waar het maatschappelijke leven volledig wordt lam
gelegd, grijpen deze enthousiaste organisatoren van De
wereld van Rayaan hun kans om toch een aanbod te
voorzien voor kinderen met en zonder handicap. Dit
kunnen we enkel toejuichen want vrijetijdsparticipatie en
inclusie is iets waar we elke dag voor moeten gaan.

Nadia's kijk op de zomerwerking van De wereld van Rayaan
Het zomeraanbod heeft ervoor gezorgd dat kinderen toch een stukje vakantiegevoel
konden beleven ondanks corona ons weerhield om op vakantie te gaan. Het leven van
de kinderen stond on hold wat bij velen voor verwarring zorgde. De kinderen gaven
daarom ook aan elke dag naar het atelier te willen komen omdat ze het leuk vonden
om samen te zijn. We gaven de kinderen kansen om nieuwe dingen te ontdekken, door
bijvoorbeeld een bezoekje te brengen aan het trampolinepark of de bioscoop. Ook de
mama’s waren erg tevreden; hun kinderen sloten vriendschappen en zij voelden zich
begrepen en aanvaard binnen De wereld van Rayaan. Ik en Dorothéé vonden het een
hele uitdaging met dit coronavirus er bovenop maar het is ons gelukt! We hebben alle
activiteiten coronaproof aangeboden, een zomeraanbod voorzien waar de kinderen
even de hele crisis konden vergeten en de mama’s van de kinderen een plaats gegeven
waar zij via sms, whatsapp of telefoon even hun hart konden luchten.

Overlijden Herbert Tuerlinckx
Met pijn in het hart nemen we afscheid
van Herbert Tuerlinckx, echtgenoot van
Daisy Backx en papa van Ellen Tuerlinckx.
Jaren lang was hij enthousiast bestuurslid
bij KVG Zoersel en CREA-TIEF Zoersel.
Zoals een bloem haar kelk sluit
na het laatste zonnelicht,
zo ben je van ons heengegaan,
zo zacht, zo stil, zo vederlicht.
Onze gedachten zijn bij de nabestaanden.

