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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.

Update coronagids en draaiboek
Onze coronagids en het daarbijhorende draaiboek zijn opnieuw geüpdatet naar
aanleiding van de recent verstrengde maatregelen. Voor de socio-culturele sector
verandert er op dit moment zo goed als niets. We zetten de belangrijkste punten nog
eens even op een rijtje:
Activiteiten zijn mogelijk met een maximum van 50 deelnemers.
Binnen draag je altijd je mondmasker, buiten draag je een mondmasker
wanneer je niet voldoende afstand kan bewaren.
Je wast je handen regelmatig.
Bereid je activiteit goed voor. Het draaiboek op Intranet geeft je de nodige
ondersteuning.

Wij volgen de regels nauwgezet op en zorgen ervoor dat onze coronagids en het
draaiboek steeds aangepast worden. Zit je toch nog met enkele inhoudelijke of
praktische vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren!
De coronagids en het draaiboek vind je hier terug: Coronagids en draaiboek.
Zit je nog met bijkomende vragen? Mail dan naar pieter.desmedt@kvg.be

CM Nieuws
De beweeg-meer reclame van CM,
ongetwijfeld heb je hem al ergens zien
verschijnen!
De beweegreclame kwam uiteindelijk als
winnaar uit de bus van de BMI-wedstrijd
van CM: een actie waar deelnemers hun
'Beweeg Meer Idee konden insturen.
'Zetelsquat', 'poefjump', en 'bureaupomp'
jij mee?
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Persbericht KVG-groep: Een mokerslag in het gezicht van
personen met een handicap en hun gezinnen
KVG-groep reageert op de septemberverklaring van de Vlaamse regering met een
persbericht. Dit persbericht is een samenwerking tussen al de verschillende deel vzw’s
van de KVG-Groep: KVG vzw, KVG-Vorming vzw, Gezin & Handicap en Absoluut vzw.
Op dit moment maken we werk van een concreet voorstel dat we naar de Vlaamse
regering kunnen sturen. Want die wachtlijst... die mogen we écht niet meer pikken.
Het persbericht vind je hier terug: Persbericht KVG-Groep

NIEUW: Dungeons and Dragons
Duik mee in de wondere wereld van Dungeons and
Dragons. Een rollenspel waarin je samen met anderen
een avontuur beleeft vol spannende queesten!
Wanneer: wordt in samenspraak bepaald met de
geïnteresseerden!
Prijs: 15 euro per sessie van 3 à 4 uren inclusief
drankje.
Waar: Stenenbrug 96, 2140 Borgerhout.
Meer info of inschrijven: wil je inschrijven of meer
informatie?
Stuur
dan
een
mailtje
naar
bjorn.dewaele@kvg.be of bel op het nummer 03 235
85 57.
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KVG Bakweek
In een feestjaar mag een feestgebak niet ontbreken. Daarom organiseert KVG van 12 tot 18
oktober een heuse bakweek. Krijg je ook zin om een lekkere verjaardagstaart te bakken om
duimen en vingers van af te likken?
Hoe kan jij deelnemen aan de bakweek?
Bouw jouw keuken om tot een minibakkerij en zet jouw bakkersmuts op!
Bak samen met je huisgenoten een lekkere taart met minimum vier verschillende
ingrediënten.
Maak een leuke foto of een filmpje van de ‘making of’ en stuur dit vóór 1 november naar
vorming@kvg.be, met vermelding van jouw contactgegevens en regio.
Wie weet val jij ook in de prijzen! Uit alle inzendingen zullen per regio drie inzendingen
geloot worden. De winnaars krijgen een waardebon van 30 euro bij AVEVE.
Niet twijfelen: Bak mee met KVG!

Werking in de kijker: KVG Babbelmoment
Door de coronatoestanden hebben Ilse en
Luc er even op moeten wachten, maar
woensdag 7 oktober was het zover: De
eerste activiteit van KVG Babbelmoment!
KVG Babbelmoment is een nieuwe afdeling in
Ranst die ouders en het netwerk van
personen
met
een
handicap
wil
samenbrengen in een praatgroep, zodat ze
hun ervaringen kunnen delen met elkaar.
Welkom in de KVG-familie!

