KWB GROBBENDONK
NIEUWSBRIEF – EDITIE 59 / november 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!

Een iets kalmere maand in aantocht, maar er staat nog vanalles op het programma. We zijn nog steeds bezig
met nieuwe activiteiten toe te voegen, later meer daar over.

Griezeltocht
29 oktober → 6 november
De winterse griezeltocht is een wandeltocht met als rode draad
een griezelverhaal voor kinderen. Jullie vinden tijdens een tocht
van ±4.5km op 7 verschillende plaatsen een griezelbord. Op deze
borden staat een QR-code waarmee jullie telkens een deeltje van
het griezelverhaal op de smartphone kunnen beluisteren, verteld
door Dimitri Leue. Op het einde van de wandeling hebben jullie
het hele griezelverhaal gehoord.
De wandeling gaat door het bos, dus aangepast schoeisel is
aangeraden.
De route is met pijlen aangegeven.
Inschrijven is niet nodig, je kan de
tocht wandelen wanneer je wil

Zaterdag 27 november: Kegelen
Veel wijzigingen de laatste tijd, meestal buiten onze wil… Ook
het kegelen gaan we moeten opschuiven, omdat er op de
gekozen dag (13/11) een wedstrijd gepland staat. Dus nu 2
weken later, op zaterdag 27 november: Kegelen in Mortsel
(Fort 4, Krijgsbaan 212). Deze voorloper van bowlen is
minstens even leuk! Principe is hetzelfde, je moet met een bal
een aantal kegels omgooien. Maar de uitwerking is helemaal
anders. Zin om het ook eens te proberen? Schrijf je dan snel
in! Er is ook de mogelijkheid om ter plaatse iets te drinken.
De kostprijs wordt ter plaatse afgerekend. Starten rond 19u. Voor de geïnteresseerde is carpool mogelijk.
Hopelijk tot dan!
-----------------------------------INSCHRIJVINGSSTROOK ------------------------------------------------------

Naam:_______________________________ schrijft zich in voor:

Kegelen
Haringbak
Wandelen onder de sterren

Aantal: ___________________________________
Aantal: ___________________________________
Aantal: ___________________________________

Lidgeld 2022
Het is weer de periode van het jaar… Het lidgeld voor volgend jaar blijft hetzelfde als de vorige jaren: 30
euro. Niet veel geld als je ziet wat je er allemaal kan uithalen!
Betaal je liever via de rekening? Dat kan ook. Schrijf dan 30 euro over op bankrekening
BE46 7875 5024 9536 van KWB Grobbendonk, met mededeling: Lidgeld + je naam
Alvast bedankt voor jullie vertrouwen!

Donderdag 9 december: Haringbak
In december wordt de barbecue van stal gehaald, om
haringen te bakken! Gezellig samen rond het vuur, en
lekker eten natuurlijk! Kom je ook? De capaciteit van
ons vuur is beperkt, dus ook het aantal deelnemers.
Laat dus snel weten als je wil deelnemen.
Starten doen we rond 18u30, in de parochiezaal.

Zaterdag 11 december: Wandelen onder de sterren
Nog een jaarlijkse traditie waar we na een jaar pauze
opnieuw mee verdergaan. Op 7 december doen we
onze wandelschoenen aan voor een avondlijke tocht
(±10km) door onze mooie gemeente. Starten doen we
rond 19u. Onderweg is er een stop voor een drankje,
bij aankomst terug in de parochiezaal is er gratis soep
met brood. Drank is te verkrijgen aan democratische
prijzen. Graag inschrijven voor 6 december, zodat we
weten hoeveel we moeten voorzien.

Noteer alvast in je agenda:
Vrijdag 7 januari:
Vrijdag 21 januari:
Zaterdag 22 januari:

Nieuwjaarreceptie
Kaartavond
Zaklampentocht

Corona…
Het moet toch nog blijven staan… De cijfers worden momenteel elke dag slechter, en er zijn nieuwe
maatregelen aangekondigd. De laatste loodjes? Geen idee, ook wij hebben geen glazen bol. We hopen dat
we niet opnieuw moeten dingen annuleren. En dat we alles, eventueel met aangepast maatregelen,
kunnen organiseren. En vooral dat we ons samen amuseren!

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.

