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Bestel gratis Kerstkaartjes
Vanuit KVG-vorming ontwierpen we zelf dit leuke
kerstkaartje. Verstuur je er graag naar jullie
leden? Bestel deze dan voor vrijdag 27
november 2020 via pieter.desmedt@kvg.be
Zeker in deze corona-tijden zal het onze leden
extra deugd doen om te weten dat KVG & jullie
aan hun denken!
De kaartjes zijn gratis, KVG neemt de drukkosten
volledig op zich. Vermeld bij je aanvraag
duidelijk je naam en adres waarop dit
geleverd mag worden.

Knutselen
Nu de donkere dagen weer dichterbij komen en Corona ons land nog
niet wil verlaten, blijven we allemaal weer wat meer in ons kot. Onze
vrijetijdsmedewerkers vinden vrijetijdsinvulling enorm belangrijk!
Daarom startten ze het initiatief op om een knutselboekje aan te
bieden i.s.m. afdeling ToinC van de regio Turnhout: Knutsel mee
met KVG!
Om het contact met onze leden te behouden voorzien we ook een
maandelijkse livestream op Facebook om samen met iedereen te
knutselen. Zo kunnen onze leden ook vragen stellen als ze
moeilijkheden ondervinden.
Een knutselboekje aanvragen kan via steunpuntvrijetijd@kvg.be
Meer info via kvgvorming.be/knutsel-mee-met-kvg/

De Warmste Week
Dit jaar focust De Warmte Week van Studio Brussel zich op de directe
inzet van de Vlaming door middel van mooie en inspirerende
initiatieven. Jouw persoonlijke inzet voor een sterk initiatief om elkaar te
helpen: dat is de nieuwe focus van De Warmste Week 2020.
Ook jouw afdeling kan een initiatief op poten zetten, hoe klein of groot
deze actie ook moge zijn! Laat je inspireren door de vele goede ideeën
die anderen al gepost hebben of ondersteun één van de initiatieven!
Heb je ondersteuning nodig? Aarzel dan niet om ons te contacteren!
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CM Nieuws - Gezonde Buurt
Gezondheid is misschien wel het allerbelangrijkste in een
mensenleven. En niet alleen lichamelijk gezond zijn. We willen
ook geestelijk fit zijn, sociaal actief zijn, zorg dragen voor
anderen en het gevoel hebben dat we een nuttig leven leiden.
Gezond zijn in de breedste zin. Dat ligt het snelst binnen
bereik als we er samen voor gaan.
En dat is precies wat Gezonde buurt wil doen. Door mensen
samen te brengen en met elkaar te verbinden, willen we je
helpen gezondheid centraal te stellen in je buurt of vereniging.
Dat kun je doen door de omgeving groener, toegankelijker en
warmer te maken. Gezonde buurt geeft de kans om zelf
gezonde activiteiten te organiseren. Deze activiteiten worden
stuk voor stuk begeleid door competente lesgevers of
sprekers.
Gezonde buurt is er om KVG en andere verenigingen te
versterken en gezonde activiteiten helpen te organiseren.
Ontdek hoe je voor een Gezonde Buurt kunt gaan op
www.gezondebuurt.be

Foto's KVG-Bakweek

Dankjewel bakkers!
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Brochures startmoment
Als Bpost ons goed gezind is, mag elke afdeling in de week van 16 november brochures
van de startmomenten in hun brievenbus verwachten. De brochures zijn opgestuurd
naar de voorzitters en/of contactpersonen van elke afdeling.
Wist je dat je deze brochure ook kan bekijken via ons Intranet? Hier vind je ze terug.

Praten helpt
Bang, eenzaam, gefrustreerd... Het is heel normaal dat je je tijdens deze coronacrisis
niet altijd top in je vel voelt. Dit is niets om je voor te schamen.
Hierover praten kan helpen. Weet dat je steeds bij ons terecht kan en dat er daarnaast
nog tal van instanties zijn die klaar staan met een luisterend oor. In onderstaande
afbeelding vind je heel wat gegevens terug.
Veel sterkte nog in deze vreemde tijd en weet dat je er niet alleen voor staat!

