KWB GROBBENDONK
NIEUWSBRIEF – EDITIE 62 / februari 2022
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
Zou het echt? Volgens de specialisten is het einde van de epidemie nu echt in zicht, en hebben we uitzicht
op een mooie lente en zomer! Hopelijk hebben ze gelijk…

Vrijdag 25 februari: Kaartavond
Geen zin om elke avond voor tv te zitten? Kom dan gerust langs op onze
kaartavond. Geen wedstrijd, geen stress, gewoon gezellig samenzijn onder
vrienden, met een lekker glas bier erbij! Dus schuif gerust mee aan!

Koken voor mannen: MAART
De kookles van 17 februari wordt verplaatst naar maart. De precieze datum wordt zo
snel mogelijk meegedeeld.

Wandeling: De paashaas is
verdwenen 2.0!
Na het succes van de Griezeltocht in de kerstvakantie en de
paastocht vorig jaar, hebben we nu een nieuwe wandeling
uitgestippeld, opnieuw gekoppeld aan een verhaal dat te
volgen is via QR-codes, in te lezen via je smartphone. Er is
een versie beschikbaar voor kinderen onder de 8, en eentje
voor grotere kinderen. Beide zijn dit keer verteld door
Saartje Vandendriesche. De start is aan de parking naast het
kerkhof. Te ontdekken van 26 maart tot Pasen (17 april).
Inschrijven is niet nodig, met vrij verrek.

-----------------------------------INSCHRIJVINGSSTROOK ------------------------------------------------------

Naam:_______________________________ schrijft zich in voor:

Kaartavond
Wielermuseum

Aantal: ___________________________________
Aantal: ___________________________________

Dinsdag 22 maart: Wielermuseum
KWB Regio Kempen-Zuid organiseert een themabijeenkomst in ons
eigen dorp! Op 22 maart ontvangt oud-wielrenner en
Grobbendonkenaar Sus Verhaegen ontvangt ons in het Kempens
wielermuseum (Aan de bibliotheek, Astridplein 3) en vertelt met
plezier de verhalen achter elk van de verzamelobjecten.
Wie Sus al bezig heeft gehoord weet dat dit een geanimeerd bezoek
wordt! Kom je graag mee luisteren? Schrijf je dan snel in!

Maandag 21 februari, 20u: Digitale informatievergadering over de index
Iedereen merkt het: alles wordt duurder. De index zit op een
hoogte die we de laatste decennia niet meer gezien hebben.
Gelukkig stijgt daardoor ook ons loon of uitkering. Maar hoe
werkt de index en de aanpassing? KWB Reet organiseert
hierover een digitale infovergadering (dus te volgen via internet),
gevolgd door een discussie in kleine groepjes.
Wil je mee volgen? Schrijf je dan in via
bestuur@kwbgrobbendonk.be , en we bezorgen jou de link.

Falos wandelingen
Nu het ergste van de pandemie hopelijk achter de rug is, starten ook
de faloswandelingen opnieuw op. Kijk op falos.be om te zien waar je
terecht kan. Een aanrader is zeker bij onze buren in Herentals, op 27
februari: Langs oude en nieuwe Nete armen - Zaal Antonius
Kapucijnenstraat 7 (aan het station)

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.

