KWB GROBBENDONK
NIEUWSBRIEF – EDITIE 47 / November 2020
Met deze nieuwsbrief willen we jullie nog beter informeren over alles wat KWB aangaat. Dus zowel komende activiteiten, als
een verslag van vorige, of mededelingen van op gewestelijk of nationaal niveau. Veel leesplezier!

Lockdown 2.0
Wat we zeker wilde vermijden is nu toch gebeurd: een half jaar na de
eerste zitten we nu opnieuw in een lockdown. Een iets mildere versie
misschien, we mogen nog van huis weg gaan, maar de winkels, cafés,
restaurants, sportclubs, evenementen, alles zit opnieuw op slot.
Onze contacten moeten beperkt worden.
En dus heeft ook dat opnieuw gevolgen voor onze werking. Waar we
hoopten om in november / december opnieuw enkele activiteiten te
laten doorgaan, is ook daar nu opnieuw een streep door getrokken.
Het lijkt terug naar af… Maar het is duidelijk dat het nodig was. De
cijfers stijgen nog elke dag, het Zo geroemde gezondheidssysteem
kraakt. En om te vermijden dat het ook breekt, lijken strenge
maatregelen onvermijdelijk.
En dan kunnen wij als bestuur, en als KWB in het algemeen, ons daar
alleen maar bij neerleggen. We hopen dat ook van jullie kant op
begrip voor deze situatie. We beseffen dat het momenteel niet nuttig
lijkt om lid te zijn. Maar weet dat we er alles aan doen om terug te
komen. Net nu is het duidelijk hoe belangrijk het sociaal leven is. Binnen je familie, maar ook daarbuiten. En laat nu
net dat de bestaansoorzaak zijn van KWB: Mensen samenbrengen. Allerlei verschillende mensen. Die samen een
bubbel vormen. Een gezellige bubbel, waar iedereen welkom is. En al kan het nu even niet, dit gaat voorbij. En dan
gaan we samen, als bestuur, maar vooral als mensen, er alles aan doen om opnieuw echt samen zijn. We hopen dus
dat we jullie allemaal terug zien, ergens volgend jaar. Om samen opnieuw KWB te maken!

Weekend Houffalize: 19-20-21 februari 2021
Wat normaal wel mag doorgaan, is ons jaarlijks weekend in de
Ardennen. Dit jaar weer in Vayamundo Houffalize.
Vanzelfsprekend zullen ook daar alle coranamaatregelen die op
die moment gelden worden nageleefd. Maar de prachtige
natuur, en de gezonde buitenlucht zijn zeker aanwezig.
Kostprijs voor dit weekend in volpension: 200 euro per persoon.
Wil je erbij zijn? Gelieve zo snel mogelijk je naam door te geven
aan je wijkmeester, of aan Fons via fons.rymen@gmail.com

Lidgeld 2021
Je wijkmeester nog niet langs geweest voor het lidgeld? Dan mag je die zeker nog verwachten. Zoals in de vorige
nieuwsbrief gemeld, ben je in 2021 lid voor slechts 15 euro (20 euro, met een bon van 5 euro). We hopen jullie ook
volgend jaar als lid te mogen verwelkomen op één van onze activiteiten!
Nog vragen / opmerkingen?
johan.cle@telenet.be , of 0473/277102
Privacyverklaring gegevens deelnemers activiteiten
KWB Grobbendonk bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt bij jouw inschrijving voor deze activiteit (naam en adres, contactgegevens als
je deze doorgaf). Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligd bestand. De gegevens worden bewaard zolang ze nodig geacht zijn voor de
organisatie van de activiteit en kunnen doorgegeven aan de verzekeraar van de activiteit. Als je je gegevens wil inkijken of verbeteren, kan dit steeds
via een mail: guido@kwbgrobbendonk.be KWB Grobbendonk verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van
persoonsgegevens na te leven.

