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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!

Corona…
De coronacijfers zijn allemaal stevig aan het dalen, het
vaccineren loopt als een trein, de eerste versoepelingen zijn al
ingegaan, het “rijk van de vrijheid” is nu echt in zicht. Maar
toch… Je moet maar die ene zijn die de pech heeft om toch nog
bij die zieken te horen… Laten we dus genieten van de vrijheid
die we al terug hebben, maar toch voorzichtig blijven. Zodat we
snel terug naar het normale leven kunnen.
Ondertussen zijn we met het bestuur bezig om te bekijken wat
en wanneer we opnieuw iets kunnen organiseren. Kleine dingen, elk in je bubbel, zouden nu al kunnen,
maar KWB draait net om het samenzijn. De zomer is traditioneel een rustige periode wat activiteiten
betreft, dus hopelijk kunnen we nadien opnieuw er in vliegen! Je hoort er snel meer over.
In de Raak van deze maand staat een overzicht van activiteiten die via KWB nationaal kunnen
georganiseerd worden. Staat er iets bij wat je interesseert? Laat het dan zeker weten!

Sportverzekering
Via Falos nemen de fietser / wandelaars al enkele jaren een verzekering
via Falos. Voor 14 euro per jaar ben je dan verzekert voor alle
sportactiviteiten die KWB organiseert. En die 14 euro wordt voor de
meeste mensen dan nog volledig terugbetaald door de mutualiteit! Dus
je bent helemaal GRATIS verzekerd! Zoals gezegd niet enkel voor de
tochten op maandag, ook voor bijvoorbeeld het bowlen, kegelen,
boogschieten,… en eventueel andere sportieve zaken die we
organiseren. Dus bij deze een warme oproep aan alle actieve leden: wordt ook lid van Falos-Sport+!
Meer info bij het bestuur, of de voorzitter.
Krijg je ook zin om op maandag mee te gaan fietsen? Altijd welkom, 18u30 aan de parochiezaal.

Falos wandelingen op zondag
Ook het reguliere wandelcriterium begint langzaamaan weer op gang te komen. Al
blijven de beperkingen voor velen nog te erg om te organiseren, en zijn er ook bij veel
gemeentebesturen nog veel beperkingen. Alles is te volgen op falos.be. Of informeer
je bij het bestuur.
De eerste organisator in onze regio is de Paradijswandeling in Zoerle-Parwijs, op 27
juni. Hopelijk een nieuwe start, om nooit meer stil te vallen!
Onze jaarlijkse wandeling en fietstocht staat gepland op 5 september. Hopelijk kan die
zonder beperkingen doorgaan!

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.

