Beheer teksten voor sociale media van de gemeente Rumst
Post 1 (met bijhorende foto)

In samenwerking met de Reetse Yogaschool 'Rama Saenen' organiseren we op 5 augustus een
boeiende workshop rond yoga. Deze vindt plaats op het domein van Joert vzw.
Onze yogales bestaat uit lichaams- en ademhalingsoefeningen, relaxatie én mentale oefeningen.
Noem het gerust sportieve ontspanning voor jong en oud. En iedereen is welkom!
Bovendien kost deelnemen je geen eurocent, want deze workshop is volledig gratis. Tijdig je
plekje reserveren is wel de boodschap. Dat kan via https://rumstzomert.eventsquare.co.
Post 2 (met bijhorende foto)
Op 19, 20 en 21 augustus komt Circus Ronaldo naar Boom met de voorstelling ‘Swing’!
De voorstellingen worden georganiseerd door vzw Kaaimannen (https://www.kaaimannen.be) bekend van Theater aan Twater - en CC De Steiger (https://www.ccdesteiger.be/).
‘Swing’ is een ouderwetse en warmbloedige circus-avond zoals je ze nog zelden meemaakt. Ben
je 6 jaar of ouder? Kom dan voluit genieten van dit niet te missen evenement!
Meer weten? Klik op https://www.desteigerboom.be/circus-ronaldo en noteer 19, 20 en/of 21
augustus alvast in je agenda.
Post 3 (met bijhorende foto)
Akabe ‘Toetertoe’
Ken je Akabe 'Toetertoe? Dit is een scoutsgroep uit Rumst voor kinderen en jongeren met een
beperking. Akabe staat voor 'Anders KAn BEst'. Kinderen van 6 tot 21 jaar met een mentale of
fysieke beperking kunnen zich Akabe ‘Toetertoe komen uitleven als echte scouts.
Wegens een gebrek aan doorstroming van leden naar leiding, is Akabe ‘Toetertoe nog op zoek
naar leiding voor volgend jaar. Dat is nodig om de huidige groep te laten blijven bestaan met alle
leden die er momenteel zijn en zich willen aansluiten.
Zin om je te engageren? Of ken je iemand die geïnteresseerd is? Geef dan zeker een seintje of
deel dit bericht. Dankjewel!

Post 4, Post 5, Post 6, enzovoort: doorlopend beheer van sociale media gemeente Rumst.

