KWB GROBBENDONK
NIEUWSBRIEF – EDITIE 63 / maart 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
Ondertussen lijkt het nu echt beter te gaan. We zitten in code oranje, en dat zou snel moeten overgaan naar
geel. Wat dus wil zeggen dat het normale leven eindelijk opnieuw kan starten! Hopelijk wordt corona weer
snel een niet eens zo lekker bier…

woensdag 16 maart: Koken voor mannen
Indien corona niet opnieuw toeslaat, kunnen de heren van de kookclub op woensdag
16 maart eindelijk opnieuw in de potten roeren, en samen een heerlijk
viergangenmenu bereiden. En nog belangrijker, samen eten en plezier maken!
Zin om mee te doen? Schrijf je dan snel in, want de plaatsen zijn beperkt! We beginnen
er aan rond 18u30, in de parochiezaal.
Zoals de traditie het wil, sluit het seizoen af met een sessie waarbij de beste gerechten
nogmaals worden klaargemaakt, en hun eega’s kunnen komen proeven van al dat
lekkers. Dat gaat dit jaar door op zaterdag 2 april.

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 vertrek.

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

Naam:_______________________________ schrijft zich in voor:

Koken voor mannen

Aantal: ___________________________________

Vrijdag 11 maart – Opruimactie
Het blijft jammer genoeg nodig… Dus gaan we toch
nogmaals proberen om een stukje van ons dorp op te
ruimen. Een kleine inspanning, waar je onmiddellijk
resultaat van ziet. Zin om een handje toe te steken,
en zo Grobbendonk een beetje mooier te maken? Het
zou leuk zijn om dit keer met iets meer mensen
aanwezig te zijn… We zorgen voor de nodige
grijpstokken en vuilzakken. Afspraak om 9u op de
parking van Alma. En nadien natuurlijk een drankje
op onze kosten!

Scherpenheuvel
Onze jaarlijkse bedevaart naar Scherpenheuvel is dit
jaar opgesplitst. Om nog binnen het wandelseizoen te
vallen, gaat de voettocht dit jaar door op 23 april. Het
lijkt nog ver weg, maar voor wie nog moet trainen om
de 37 km aan te kunnen is er geen tijd te verliezen! Al
zijn er ook enkelen die van plan zijn om halverwege
mee aan te pikken. Ook dat is natuurlijk mogelijk.
Op 28 mei is dan deel 2 van onze bedevaart, met ook
een fietstocht.
Meer concrete info op de volgende nieuwsbrieven!

Andere geplande activiteiten
Last Minute wijziging: zie volgende pagina.
Zondag 29 mei:
Ontbijt
Zaterdag 11 juni:
Barbecue en darts

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.

KWB GROBBENDONK
NIEUWSBRIEF – EDITIE 63-2 / maart 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!

Zondag 3 april: Ontbijt!
We gingen er van uit dat het in tijden van corona moeilijk was om iets te plannen, maar blijkbaar is het erna
al niet veel makkelijker! Nadat het al verplaats was van de oorspronkelijk datum, bleek nadien dat die door
omstandigheden ook niet meer mogelijk was. Ook de reservaties van de parochiezaal beginnen stilaan vol te
lopen, zodat er nog maar weinig datums over waren! Helemaal annuleren was, zeker na de periode die we
gehad hebben geen optie, dus het wordt één van de weinige beschikbare datums: zondag 3 april. Starten
doen we rond 9u30. Daarom een extra editie van onze nieuwsbrief.
Buiten de datum is er alles wat je gewoon bent: Een aperitief, verschillende soorten brood, pistolets en
sandwiches. Een ruime keuze aan hartig en zoet beleg, een eitje, stukje spek. En fruitsap, koffie, thee.
Aangezien dan ook Pasen kortbij komt, kan natuurlijk ook chocolade niet ontbreken!
Dus alles wat je kan verwachten van een luxeontbijt!
En dat alles voor de spotprijs van 12 euro (kinderen tot 12: 6 euro)
Klinkt goed? Schrijf je dan zo snel mogelijk in. Dan kan via je je wijkmeester, met het strookje onderaan het
blad, of via mail: bestuur@kwbgrobbendonk.be
Graag inschrijven voor 28 maart!

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

Naam:_______________________________ schrijft zich in voor:

Onbijt

Aantal volwassenen : ___________________________________
Aantal kinderen
: ___________________________________

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.

