'T GAZETJE - FEBRUARI 2021
Online theater: Familie Grrr
Eens zin in iets anders dan televisie? Dan heeft KVG in
samenwerking met cultureel centrum De Spil en
Cultuurconnect iets leuks voor jou in de aanbieding! Het
online theaterstuk: Familie Grrr.

Familie Grrr is een oersaai en doodgewoon gezin. Meneer Grrr is
gewoon. Mevrouw Grrr is gewoon. De hond is gewoon, net als de
kinderen, het tapijt en de zetel. Of lijkt dat maar zo? Waarom
vliegen de ontbijtborden, gemene woorden en kamerplanten door
de lucht? En waarom roepen meneer en mevrouw Grrr altijd zo
hard? Zo hard dat het meisje en haar broer hun oren
dichtstoppen in het hoge stapelbed? Een heldhaftig, grappig en
beeldend verhaal, soms zo spannend dat je even je adem moet
inhouden.
Wanneer: Zondag 14 maart 2021 om 15u15
Inschrijven: inschrijven kan tot en met vrijdag 12 maart om 8u00 door te klikken op deze link, het
formulier in te vullen en te verzenden.
Praktisch: Dit theaterstuk is enkel toegankelijk voor KVG-leden; nog geen lid? Klik dan hier voor alle
informatie om lid te worden. De ingeschreven leden ontvangen zondagvoormiddag 14 maart 2021,
voor de voorstelling, de link waar via zij het LIVE theaterstuk kunnen bekijken.

Vragen: heb je vragen of wens je praktische ondersteuning? Stuur dan een mailtje naar
saar.gadeyne@kvg.be.

Valentijnactie

Valentijn, normaal gezien het moment waarop je tijd
doorbrengt met je geliefden, beste vrienden en de
mensen waar je om geeft! Vandaag verloopt het anders
maar... niet getreurd! Dankzij onze actie kan je op een
corona-proof manier toch laten weten aan al je vrienden,
familie en geliefden dat je hen graag hebt en dat je aan
hen denkt!
Wat moet je hiervoor doen?
Denk na welke KVG'er je in deze moeilijke periode, wil
laten weten dat je aan hen denkt. Kleur de kleurplaat,
'zomaar een knuffel en veel liefst! omdat ik aan je denk'.
Doe je kleurplaat op de post of steek ze in de bus.

Alle info over onze valentijnactie vind je terug via deze
link.
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CM-nieuws - 30-30
Ook al gemerkt dat het fijn is om te bewegen in de
natuur? Of dat je vrolijker wordt na een stevige
natuurwandeling? Niet alleen je humeur, maar ook je
lichaam geniet van buiten te bewegen. Je krijgt minder
fijn stof binnen en zelfs korte wandelingen in het
groen herstellen het concentratieniveau.
We dagen jullie uit om mee te doen met 30-30, 30 dagen
lang 30 minuten bewegen in het groen.

De actie 30-30 wil aanzetten om meer te bewegen in het groen. Daarnaast wil ze ook
sensibiliseren over het belang van een groene omgeving. Bewegen in het groen heeft een
positief effect op je fysieke en mentale gezondheid:
het verbetert je zelfvertrouwen en je humeur;
je wordt productiever, vitaler en socialer;
je concentratieniveau wordt hersteld;
het neemt stress weg, vermindert piekergedrag en werkt ontspannend;
je voelt je beter in je vel;
je zal beter slapen en minder last hebben van spanningshoofdpijn.
Registreer je en ga van 6 maart tot en met 4 april de uitdaging aan om gedurende dertig dagen
(minstens) een halfuur per dag in het groen te bewegen. .30-30 is een initiatief van BOS+ en CM.
Meer info via www.30-30.be

Vrijwilligers speelweken gezocht
KVG Antwerpen-Mechelen organiseert elk jaar in samenwerking met de
jeugddienst Antwerpen twee inclusieve speelweken voor kinderen met en
zonder handicap van 6 tot 12 jaar.
Daarom zijn we nog op zoek naar enkele jonge begeleiders die van 5 tot
16 juli 2021 deze speelweken willen begeleiden. Organiseren, creatief
nadenken,
spelen,
teamwork,
enthousiasme,
zorg
en
verantwoordelijkheid zitten jou in het bloed.
KVG biedt vormingen, teambuilding (indien mogelijk), een verzekering
tijdens de activiteiten en een vrijwilligersvergoeding van 35,41€ per dag.

Voor vragen of interesse kunnen jullie terecht bij bjorn.dewaele@kvg.be
of telefonisch via het nummer 03 235 85 57.
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Vrijwilliger VT kriebels gezocht
KVG Antwerpen-Mechelen is steeds op zoek
naar vrijwilligers die leuke vrijetijdsactiviteiten
willen organiseren voor onze regionale leden.
Ken jij iemand die ervan houdt om
(twee)maandelijks activiteiten te organiseren en
een hart heeft voor personen met een
handicap? Deel dan zeker deze vacature!

Voor vragen of interesse kunnen jullie terecht
bij bjorn.dewaele@kvg.be of telefonisch via het
nummer 03 235 85 57.

Corona aanbod

Sinds 1 februari 2021 vind je op de website van KVG Vorming het vernieuwde corona aanbod
terug. In dit aanbod bieden we activiteiten aan die rechtstreeks toegankelijk zijn voor leden en
geïnteresseerden maar voorzien we ook de kans voor vrijwilligers om zelf terug leuke
alternatieve activiteiten aan te bieden.
Benieuwd naar wat we voor jullie in petto hebben? Klik dan hier.
Organiseert jouw afdeling of vrijetijdswerking een corona proof activiteit die toegankelijk is voor
alle KVG'ers? Dan maken we hier graag promotie voor via bovenstaande pagina.
Hou het corona-aanbod zeker in de gaten want elke maand zullen hier nieuwe activiteiten
verschijnen! Zelf nog leuke tips of suggesties? Laat het dan weten aan bjorn.dewaele@kvg.be.

