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NIEUWSBRIEF – EDITIE 50 / februari 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!

Overlijden Frans Van de Wouwer
Beginnen met een trieste mededeling. Op 29 januari is Frans Van de Wouwer
overleden. Geboren op 20 april 1924 zou hij dus dit jaar 97 geworden zijn. Een man
die met recht en reden een monument van KWB mocht worden genoemd. Hij was 1
van de weinige mensen die de start van KWB in 1941 bewust heeft meegemaakt,
toen zijn vader lid werd. Zelf was hij lid sinds 1960. Met hem verdwijnt dus 61 jaar
geschiedenis uit onze afdeling.
Frans is tot ver voorbij zijn 90ste verjaardag een erg actief lid, wijkmeester en
bestuurslid geweest. Ook de wandelingen en fietstochten op maandag, en de Falos
wandelingen werden zelden overgeslagen.
Frans was een verteller, zijn talrijke verhalen en anekdotes zullen ons nog lang bijblijven.
Onze innige deelneming aan de familie en vrienden van Frans.

Terugblik Griezeltocht / Nieuwe wandeltocht
Tijdens de kerstvakantie kon je met je GSM in de aanslag een toffe wandeling
maken door de Rimboe en het Molenbos. Ondanks het druilerige weer, hebben
er toch enkele honderden mensen de wandeling gedaan. Enkele reacties van op
onze facebookpagina:
• Ook wij stapten op woensdag het gehele verhaal uit... leuke
bubbel uitstap gehad
• De route is goed aangeduid en het verhaal was erg leuk!
• Leuke tocht
Een succes, dat vraagt dus om een vervolg! Dat komt er al gauw aan, in de
paasvakantie zal er een volledig nieuw verhaal hangen: 'De paashaas is
verdwenen'. Weer helemaal coronaproof, al hopen we dat er tegen dan al iets
meer toegelaten is… Hou zeker de nieuwsbrief in de gaten!

Activiteitenbon uit Raak januari
In Raak januari kon iedereen een activiteitenbon vinden. Daarmee krijg je5 euro korting op één van onze
activiteiten. Omdat de toekomst momenteel nog onzeker oogt, en we er zeker van willen zijn dat
iedereen dit cadeau kan verzilveren, wordt de geldigheidsduur van de bon verlengd tot 31 december
2021. De bonnen blijven dezelfde. Dus vergeet de bon niet uit te knippen!

Andere activiteiten?
Zoals jullie weten blijft het erg onduidelijk wanneer we onze normale activiteiten opnieuw kunnen
opstarten… Ondertussen zijn we allemaal in blijde verwachting van de verlossende prik. Probeer je tot dan
aan de maatregelen te houden, en dan zien we elkaar hopelijk snel terug!
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.

