KWB GROBBENDONK
NIEUWSBRIEF – EDITIE 57 / september 2021
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!

Dinsdag 14 september: Opfrissing wegcode
Ken je alle wijzigingen in de wegcode van de laatste jaren? Ken je als
ervaren bestuurder de laatste verkeersregels? Tijdens deze workshop
Opfrissing wegcode stellen we ons de vraag aan welke voorwaarden een
goede bestuurder moet voldoen. Een belangrijke voorwaarde om een
goede, veilige bestuurder te zijn, is een voldoende accurate kennis van
de wegcode.
Deze workshop is erop gericht de kennis van de wegcode op te frissen.
Ook worden de laatste wijzigingen in de wegcode overlopen.
Deelnameprijs: 5 euro

Dinsdag 12 oktober: Koken voor mannen
Een nieuw werkjaar, een nieuwe kookles. Door onbeschikbaarheid van de
zaal gaan de kooklessen dit keer door op dinsdag, niet meer op woensdag.
Voor de rest alles wat je kan verwachten: Een volledige maaltijd,
klaargemaakt door de deelnemers zelf, stap voor stap uitgelegd, dus je moet
geen keukenprins zijn om mee te doen. En na het koken, wordt natuurlijk ook
alles opgegeten. Zoals bij elke activiteit van kwb: de gezelligheid primeert!
Door de beperkte capaciteit van de keuken is ook het aantal deelnemers
beperkt. Als je zin hebt om mee te komen koken, schrijf je dan snel in! De
verbruikte materialen worden de dag zelf afgerekend.

Wandelen op maandag
Nu de zomer voorbij is, en de zon al vroeg plaats maakt voor de maan, ruilen we vanaf oktober op
maandagavond de fiets voor wandelschoenen. Vertrekuur en -plaats blijft 18u30, aan de parochiezaal. We
doen een wandeling van ±12 km, zonder er een wedstrijd van te maken, zodat iedereen kan volgen. Nog een
gelijkenis met het fietsen: Met een stop voor iets te drinken!
Alle leden welkom, alle maandagen van oktober tot en met april. Inschrijven is niet nodig.

Vrijdag 10 september: Opruimactie
Nu we weer samen mogen komen, willen we ook opnieuw starten met
het schoonmaken van een deeltje van onze mooie gemeente, met een
opruimactie in de Leopoldstraat op 10 september. We vertrekken om 9u
aan Alma. Zin om je steentje bij te dragen? Altijd welkom!
-----------------------------------INSCHRIJVINGSSTROOK ------------------------------------------------------

Naam:_______________________________ schrijft zich in voor:
Iedereen wereldkampioen Aantal: ______________________________________
Opfrissing wegcode
Aantal: ______________________________________
Koken
______________________________________
Teerfeest
Aantal: _________________aan 25€/pers =_________€

Iedereen wereldkampioen
Laatste kans om je in te schrijven voor de “Iedereen wereldkampioen” actie!
Vier mee dat het WK wielrennen dit jaar plaatsvind in Vlaanderen, en fiets zelf de
volledige afstand van het WK: 276 km. Al is een perfecte conditie niet nodig, je mag
de afstand in verschillende etappes afleggen.
Indien de uitdaging voltooid is, ontvang je een hesje zoals op de afbeelding
hiernaast. Voor de administratie zorgen wij.
Deelnameprijs: 4 euro per deelnemer. Interesse? Geef je naam door aan je
wijkmeester, of via bestuur@kwbgrobbendonk.be

Zaterdag 9 oktober: Kaartavond
Nog een activiteit die we opnieuw oppikken: de winterse kaartavonden.
Geen criterium, geen klassement, gewoon een avondje samenzijn. Ook
welkom als je geen kaarter bent! We starten om 19u

Zaterdag 23 oktober: Teerfeest
Noteer alvast in je agenda: Na een jaartje verplichte afgelasting gaat ons
jaarlijks ledenfeest gaat dit jaar door op 23 oktober. Met de normale
ingrediënten: lekker eten, muziek, een dansje, een drankje en vooral veel
gezelligheid!
Kostprijs: 25 euro per persoon, voor eten, drinken en ambiance a volonté.
Inschrijven via je wijkmeester, voor 16 oktober

Griezeltocht
Er zijn weinig goede kanten aan de voorbije coronamaanden. Eén van de
weinige positieve dingen daaraan was de creativiteit! Zo waren er de
griezeltochten, helemaal coronaproof via QR-codes. Dit jaar kan je een
nieuw verhaal volgen, van 23 oktober tot en met 7 november. Het
startpunt verneem je op de volgende bieuwsbrief.

Zaterdag 13 november: Kegelen
Op zaterdag 13 november nog eens een sportieve activiteit: Kegelen!
Deze voorloper van bowlen is minstens even leuk! Principe is hetzelfde, je
moet met een bal een aantal kegels omgooien. Maar de uitwerking is
anders. Zin om het ook eens te proberen? Hou dan zeker de datum vrij.
Alle info op de volgende nieuwsbrief

Corona…
Toch nog een waarschuwing: Alle activiteiten zijn vanzelfsprekend onder voorbehoud van de lopende
coronamaatregelen. Die zijn ondertussen afgezwakt, maar het verleden leert dat dat snel kan
veranderen… Blijf dus nog voorzichtig, samen krijgen we dat virus klein!
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.

