KWB GROBBENDONK
NIEUWSBRIEF – EDITIE 66 / juni 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 11 juni – Barbecue / darts
Eén van onze traditionele
activiteiten die we na twee
coronajaren eindelijk
opnieuw kunnen
organiseren: Onze barbecue.
Met alle gekende
ingrediënten: Een heet vuur.
De heerlijke geur van
gebraden vlees. Een fris drankje. Gezonde groenten. En vooral
goed gezelschap! Dit jaar voorzien we nog een extraatje: Haal je
innerlijke “Dancing Dimi” boven, en toon je talenten aan het dartsbord. Geen wedstrijd, gewoon nog
meer plezier. Zeker komen dus!
Prijs voor dit alles: leden 15 euro / niet leden 20 euro (kinderen 10 euro), voor eten en drinken “a
volonté”
Inschrijven zo snel mogelijk, maar voor 7 juni, 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

Fietsen op maandag
Voor de sportievelingen: Ook in de zomer gaan we nog elke week fietsen!
Zonder verplichtingen, geen inschrijving nodig. Alle kwb leden zijn welkom
om 18u30 aan de parochiezaal. Een gewone fiets of een stadsfiets, het kan
allebei. Het tempo passen we aan, zodat iedereen kan volgen. We maken
een rit van ongeveer 40 km, met een stop onderweg om bij te praten, en
het zweet te compenseren met het nodige vocht!

-----------------------------------INSCHRIJVINGSSTROOK -----------------------------------------------------Naam:_______________________________ schrijft zich in voor:

Barbecue/Darts
Weekend

Aantal: ___________________________________
Aantal: ___________________________________

23-25 september: Weekend aan zee
Nog een jaarlijkse traditie: Het weekend aan
zee! We hebben ditmaal gekozen voor een
andere locatie: Domein Westhoek in
Oostduinkerke. Gelegen in een prachtig
duingebied, op 800m van het strand. En
vlakbij het bruisende Nieuwpoort. Met
zwembad en betalende wellness, biljart,
minigolf,… Om iedereen de nodige vrijheid
te geven, en aangezien er aan de kust veel
mogelijkheden zijn, hebben we gekozen om
dit via half pension te boeken. Voor wie
liever toch in de buurt van het domein blijft,
is er ook daar de mogelijkheid om een middagmaal te gebruiken. En natuurlijk alles in wat je kan
verwachten: Wandelingen, fietstochten, een kaartje leggen. Alles vanzelfsprekend vrijblijvend. Gezelligheid
is standaard inbegrepen!
Kostprijs per persoon: 180 euro
Interesse? Schrijf je dan zo snel mogelijk in. Dat kan via je wijkmeester, of via mail op
bestuur@kwbgrobbendonk.be. Betalen aan je wijkmeester, of via BE46 7875 5024 9536 van KWB
Grobbendonk, met mededeling: Weekend + je naam

Terugblik Bingo
We organiseerden samen met voetbalclub Sportief een
bingo-avond. Met ± 115 aanwezigen was het aantal
deelnemers minder dan de vorige keer, maar gezellig was
het zeker. En minder deelnemers is meer kans om te winnen,
dus deze keer waren er veel gelukkigen! Hartelijk dank aan
de vele helpende handen, zonder jullie was dit onmogelijk.
En dankzij jullie hebben we een mooie winst gemaakt, zodat
we de volgende activiteiten kunnen blijven aanbieden aan
een spotprijs.

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.

