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Kerstwens
Ik heb een wens voor iedereen,
een mooie kerst met lieve mensen om je heen.
Mensen die van je houden om wie je bent,
en in wie je misschien een stukje van jezelf herkent.
Laat merken dat je om die mensen geeft,
dat je samen met hen iets moois beleeft.
Geniet van de warmte die dit alles brengen kan,
en maak er een gezellig en fijn
kerstfeest van!
Wij wensen jullie een warme, fijne en veilige eindejaarsperiode en een schitterend
nieuwjaar!
Liefs Gerda, Pieter en Bjorn

In de kijker
Door corona was het jammer genoeg niet mogelijk om
een Sinterklaas- of Kerstfeest te organiseren. Toch
gingen heel wat afdelingen aan de slag om hun leden
in de watten te leggen. Een zelfgemaakt Kerstkaartje,
een Kerstbox, een maaltijd aan huis... Met een leuke
attentie werden heel wat van onze leden blij gemaakt.
Zo ontstond er toch nog een warme Kerstsfeer in
deze moeilijke tijden.
Al de afdelingen die aan de slag gingen voor hun leden willen we dan ook heel graag in
de kijker zetten. Een hele dikke merci aan jullie allemaal! Zonder jullie, geen KVG.
Fijn dat we op deze manier 2020 toch met een positieve noot kunnen afsluiten. Samen
met jullie hopen we dat 2021 beterschap brengt!

Knutselboekje
Onze collega's zitten niet stil! We dwingen onszelf
creatief na te denken om op een leuke en alternatieve
manier een aanbod te blijven voorzien voor onze leden.
Enkele creatievelingen binnen onze vereniging
brachten daarom een maandelijks knutselboekje uit.
Wil je dit boekje graag inkijken en/of delen met jouw
leden?
Stuur
dan
een
mailtje
naar
steunpuntvrijetijd@kvg.be
en
bemachtig
jouw
exemplaar.
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CM Nieuws - Geluk zit in een klein driehoekje
Je gelukkig en goed in je vel voelen is niet
altijd vanzelfsprekend. Zeker nu, in dit
vreemde coronajaar, kan het soms eens niet
slecht zijn om stil te staan bij al de factoren
die je al dan niet gelukkig maken.
CM wil je daarbij helpen met hun nieuwe
Geluksdriehoek. Jezelf kunnen zijn, je goed
voelen en goed omringd zijn -uiteraard niet
evident in deze tijden van social distancingzijn de drie bouwblokken van geluk.
De oranje bol, onderaan de driehoek, staat
voor alles dat je geluk uit balans kan
brengen.
Op de website van CM vind je heel wat praktische oefeningen terug die jou kunnen helpen
om te bouwen aan je geluksgevoel. Neem snel een kijkje op www.cm.be/gezondleven/mentale-fitheid/geluksdriehoek

OGM betalingen

Jaarverslagen en verzekering

De persoon die verantwoordelijk is voor de
ledenbeweging binnen jouw afdeling, maar
daarnaast ook de voorzitter, secretaris en de
penningmeester kunnen gemakkelijk via Infad
controleren welke leden van de afdeling al dan niet
betaald hebben.
In dit filmpje wordt kort uitgelegd hoe je gemakkelijk
een lijst trekt van jullie leden met alle gegevens over
betaling, adres, OGM-code...

Zoals elk jaar brengt de jaarwisseling
weer wat praktische zaken met zich
mee:
Het inbrengen van de jaarverslagen
Het in orde brengen van de POverzekering
Deze week mag je nog een mailtje
verwachten met meer praktische info.

Chat mee met KVG
Heb je nood aan een babbeltje, wil je gewoon eens met
iemand bellen om je verhaal te vertellen of ken je
iemand in je omgeving die hier nood aan heeft? Dan
ben je bij KVG aan het juiste adres! Eén van onze
medewerkers maakt elke dinsdagavond van 19u00 tot
21u00 en vrijdagvoormiddag van 14u00 tot 16u00 tijd
vrij voor een online chatmoment.
Je vindt ons terug via Chat-mee Kvg op Facebook!
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Interview Gorik Verbeken, Dungeonmaster bij KVG
Antwerpen-Mechelen

Kom meer te weten over
onze nieuwe werking door
hier te klikken!

Hey ik ben Gorik, altijd al een beetje een showbeest geweest en op
mijn dertiende had ik al een zwak voor theater en talen. Ik hou
enorm van fantasy en sci-fi en vond de vrijheid die ik miste in
videogames terug in Dungeons and Dragons.
Tijdens een D&D sessie kan je werkelijk zijn wie je wil! Gezien mijn
achtergrond in theater, comedy en improvisatie maak ik er als
dungeonmaster een sport van om elke sessie weer bijzondere
personages op de tafel te toveren. Op die manier kan ik samen met
vrienden een hele hoop bijzondere avonturen beleven die ver
buiten de werkelijkheid reiken.
D&D is een collectieve manier van verhalen vertellen. Het speelt zich af in de fantasie van de
aanwezigen. Alles is dus mogelijk. Ik probeer wel om dingen iets tastbaarder te maken. Ik
print zelf vaak een wereldkaart, afbeeldingen of portretten en gebruik muziek of soms zelfs
smaken en geuren om alles zo levendig mogelijk te doen voelen. Als er een gevecht uitbreekt
zijn er miniatuurtjes en kaarten met vakjes op, zoals in een videospelletje. Maar voor het
allergrootste deel is het in feite een paar enthousiastelingen die rond een tafel zitten en
avonturen beleven die ze zelf kiezen.
De mensen die rond de tafel zitten merken al snel op dat hun keuzes invloed hebben op de
wereld rondom hen. Dit zorgt ervoor dat ze kunnen experimenteren en opleven. Er zijn
verschillende landen, talen, culturen en religies om te verkennen. Maar de eerste en beste
stap om inleving te voorzien is hen een personage te gunnen dat hen boeit. Voor de sessies
met KVG voorzie ik tien originele personages met uiteenlopende karakters, uiterlijken en
achtergronden maar de opties zijn eindeloos!
D&D is niet enkel gezellig, je leert ook samenwerken, strategisch denken en creatief
problemen oplossen. Zo leer je speels vaardigheden bij die in het dagelijkse leven bruikbaar
zijn. D&D traint als het ware je sociale vaardigheden. Samenwerken in groep, tactieken
afspreken, morele keuzes samen afwegen... Het komt allemaal aan bod.
Tot slot is er de emotionele factor. Als je niet goed spreekt over hoe je je voelt, je mening niet
makkelijk communiceert of als je verlegen bent, is D&D een soort veilige zone. Een zandbak
waar je dingen kan uitproberen via je personage zonder het risico te lopen op afwijzing of
afkeuring.
Ik hoop in de toekomst meerdere reeksen op te starten in verschillende KVG provincies, een
Dungeon Master-opleiding op te richten voor mensen met een handicap en eventueel met
andere organisaties in zee te gaan. In een perfecte wereld vormt dit mijn voltijdse bezigheid
maar ik ben voorlopig al erg tevreden om me zelf één van de enige professionele Dungeon
Masters van België te mogen noemen.

