KWB GROBBENDONK
NIEUWSBRIEF – EDITIE 60 / december 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!

Corona
Elke keer denken we dat we er van af zijn… En even later is het terug, heviger dan ooit… De cijfers gaan de
verkeerde kant op, en momenteel is er niemand die kan voorspellen hoe het verdergaat… Er is dus zeer veel
onzekerheid over wat nog volgt.
Ondertussen heeft ook de regering de maatregelen opnieuw aangescherpt, zodat het voor een vereniging
als de onze erg moeilijk wordt om nog iets te organiseren. Zelfs al is het mits toepassen van zeer strenge
regels nog mogelijk om toch nog iets te doen, plezant zou het niet worden. Daarenboven zou er steeds de
angst zijn om elkaar te besmetten. Dus hebben we met het bestuur de harde beslissing genomen om
voorlopig alle activiteiten te annuleren… Geen makkelijke beslissing, net zoals iedereen kijken we ook uit
naar “het rijk van de vrijheid”, waar we weer zonder angst samen dingen kunnen doen. Samen met familie,
met vrienden, en met de KWB. Dus laat ons nu even volledig terugschakelen, om daarna volop opnieuw, en
hopelijk meer dan ooit, samen te zijn!
Concreet betekent dit dat volgende activiteiten niet doorgaan:
• Kegelen
• Haringbak
• Wandelen onder de sterren
• Receptie
We hopen dat de cijfers snel zakken, en we al deze activiteiten zo snel mogelijk opnieuw kunnen inplannen.
We houden jullie vanzelfsprekend op de hoogte.

Zaterdag 22 januari: Zaklampentocht
We hopen dat tegen eind januari wel opnieuw naar het
normale leven over te stappen, dus voorlopig blijft dit op
de agenda staan. Vanzelfsprekend afhankelijk van de
regels die op dat moment gelden!
Een wandeling door onze gemeente, met onderweg een
rebus voor de kinderen, en een iets moeilijker spel voor de
volwassenen. Onderweg een lekker drankje! En nadien
voor alle deelnemende kinderen een mooie prijs. Ook de
beste volwassenen vallen in de prijzen.
Vrij vertrek tussen 18 en 19u - Parochiezaal Grobbendonk Inschrijving: KWB leden: €2
Niet leden: €3
Inclusief drankje en verzekering. Liefst op voorhand
inschrijven.
Vergeet je zaklamp niet!

KWB Weekends 2022
Ondertussen hebben we al een optie genomen op enkele
kamers voor de KWB weekends voor volgend jaar. In de
winter is dat traditioneel in de Ardennen, in het najaar naar
de kust.

04-06 maart: Weekend Vayamundo Houffalize
Ondertussen een gekende plaats voor wie
regelmatig meegaat, in misschien wel de mooiste
streek van ons land.
(https://www.vayamundo.eu/houffalize )
Hier hebben we gekozen voor een formule met
vol pension.
Voor 2 overnachtingen betaal je hier 215 euro per
persoon. Zin om mee te gaan? Schrijf je dan zo
snel mogelijk in!

23-25 september: Weekend Westhoek Oostduinkerke
Aan de kust proberen we een nieuwe locatie: Domein
Westhoek in Oostduinkerke (http://www.domeinwesthoek.be/nl/).
Een hotel met veel faciliteiten, gelegen in een
duingebied. Gezien de talrijke mogelijkheden aan de
kust, hebben we hier gekozen voor een reservering
met half pension. Er is ook binnen het hotel de
mogelijkheid om ook ’s middags een maaltijd te
gebruiken.
Kostprijs per persoon: 180 euro
Noteer dus alvast in je agenda.

Lidgeld 2022
Je lidgeld nog niet betaald? Maak er dan snel werk van!
Nog een tip: Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming
van de mutualiteit?
Bij de klevers van je ziekenfonds eindigt de nummer onderaan
je in dat geval op ‘1’, zie afbeelding hiernaast.
Dan kan je bij de gemeente gratis een vrijetijdspas aanvragen,
waardoor je de helft van je lidgeld terug kan krijgen! Wil je
meer info, of hulp hierbij? Contacteer dan iemand van het
bestuur.
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.

