KWB GROBBENDONK
NIEUWSBRIEF – EDITIE 65 / Mei 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!

zaterdag 28 mei: Bedevaart Scherpenheuvel
Op zaterdag 28 mei 2022 houden we samen met Okra onze
jaarlijkse bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel.
Dit kan zowel per fiets als met de wagen. Bedoeling is om daar
rond de middag aan te komen. Eucharistieviering: we sluiten aan
bij een viering in basiliek of Mariahal om 13u.
Middagmaal en terugrit kan je zelf beslissen.
Interesse? Laat iets weten, dan groeperen we indien gewenst de
fietsers / carpoolers.
Inlichtingen en inschrijvingen bij Fons Rymen: 014 513 460

Vrijdag 6 mei: Bingo
We hebben opnieuw de handen in elkaar geslagen met
voetbalclub Sportief om een leuke bingoavond te
organiseren! Kom op 6 mei (start 20u, deuren 19u) je geluk
beproeven, en wie weet ga je met een prachtige prijs naar
huis. Dit gaat door in een grote tent op de terreinen van
Sportief (Del). Wil je zeker zijn van je plaats, reserveer dan nu
al! Kaarten koop je op de avond zelf. Inschrijven kan via het
strookje, via bestuur@kwbgrobbendonk.be of via sms bij
Karine, op 0498/65.53.98
Dergelijke evenement heeft natuurlijk veel deelnemers nodig,
maar ook helpende handen zijn noodzakelijk! Dus als je zelf
niet enthousiast wordt van de nummertjes uit de trommel,
maar toch graag een avond tussen de mensen bent, laat dan
zeker iets weten. We hebben veel hulp nodig: toog, keuken,
opdienen, kassa, inschrijving. We weten dat onze helpers
niets in de plaats verwachten, maar een bedankje hoort er
zeker bij. In dit geval in de vorm van een etentje op zondag 8
mei.

Hopelijk tot dan!

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

Naam:_______________________________ schrijft zich in voor:

Bingo
Barbecue/Darts
Scherpenheuvel

Aantal: ___________________________________
Aantal: ___________________________________
Aantal fietsers:_____________________________
Aantal carpoolers:___________________________

Terugblik De paashaas is verdwenen 2.0!
Tijdens de paasvakantie kon je in de rimboe een wandeling maken, en onderweg een verhaal beluisteren.
Het verhaal werd 76 keer gedownload. Als we rekenen dat steeds minimaal 2 a 3 mensen samen het
verhaal volgen, had deze tocht dus meer dan 200 deelnemers. Wat zeker een succes is. En wie weet
ontdekken sommige daarvan KWB?
Bedankt aan alle deelnemers, en aan iedereen die dit heeft mogelijk gemaakt.

Woensdag 25 mei: slotsessie koken
Tijdens de slotsessie worden traditioneel de beste recepten van de vorige keren
herhaald. Met deze keer een extra kritisch publiek, want de echtgenotes mogen
komen proeven. Maar ze mogen kritisch zijn, wie er de vorige keren bij was weet
dat het lekker zal worden! Opgelet, deze keer mogen enkel de mensen deelnemen
die dit seizoen ook al hebben deelgenomen! Praktische afspraken worden
rechtstreeks met Jef gemaakt..

Fietsen op maandagavond
Zin om aan je conditie te werken, en je sociale contacten te
onderhouden? Het wandelseizoen zit er op, vanaf mei kan je elke
maandag weer mee komen fietsen. Een toch van 30, tot maximaal
50 km, aan een tempo dat iedereen aankan. Met natuurlijk een
stop onderweg, om de innerlijke mens met het nodige vocht te
versterken. Vertrek steeds aan de parochiezaal, om 18u30.

Vrijdag 13 mei – Opruimactie
Ook in de maand mei gaan we door met onze opruimactie. Hopelijk met opnieuw enkele nieuwe
gezichten? Zin om een handje toe te steken, en zo Grobbendonk een beetje mooier te maken? We zorgen
voor de nodige grijpstokken en vuilzakken. Afspraak om 9u op de parking van
Alma. En nadien natuurlijk een drankje op onze kosten!

Donderdag 19 mei – Lentewandeling Okra
Tijd overdag? Ook Okra organiseert dit jaar een wandeling (ook in het kader
van Falos). Vertrekkende vanuit de parochiezaal worden 3 wandelingen
uitgestippeld: 5, 7 en 9 km. Starten kan vanaf 8u30, tot 15u. Dus alweer een
kans om op een leuke manier onze mooie gemeente te leren kennen!

Zaterdag 11 juni –
Barbecue / darts

Gezonde groenten. En

Een heet vuur. De
heerlijke geur van
gebraden vlees. Een fris
drankje.
vooral goed gezelschap!

Dit jaar kan je als extraatje nog
je talenten in darts uitproberen. Zeker komen dus! Prijs voor dit alles: leden 15 euro / niet leden 20 euro
(kinderen 10 euro), voor eten en drinken “a volonté”
Inschrijven via het strookje, of via bestuur@kwbgrobbendonk.be.
Betalen aan je wijkmeester, of via BE46 7875 5024 9536 van KWB
Grobbendonk, met mededeling: Barbecue + je naam
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.

