KWB GROBBENDONK
NIEUWSBRIEF – EDITIE 67 / juli 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 1 OKTOBER: HAPJESTOCHT
Dit jaar organiseren we samen met enkele
afdelingen uit de buurt een hapjestocht. Tijdens
een wandeling van ±6 km door Grobbendonk,
met start in de parochiezaal, kan je aan 4
standjes een hapje degusteren, samen met een
biertje of niet alcoholisch drankje. Bij terugkomst
in de parochiezaal krijg je dan nog een fritje met
een snack, en kan je nog verder nabespreken met
een drankje.
We verwachten dat dit snel uitverkocht zal zijn,
dus schrijf je zo snel mogelijk in, via mail of via
het strookje!

Woensdag 10 augustus: Kermiscafé
Het mag weer! Na de strikte coronajaren heeft de gemeente vorig jaar
al een poging gedaan om de kermis te organiseren, dit jaar hervatten
we ook met KWB een mooie traditie: het kermiscafé in de parochiezaal!
Hopelijk met mooi weer, zodat we ook een terras kunnen zetten, en je
van daar kan genieten van goed gezelschap en een drankje aan
democratische prijzen. Hopelijk tot dan!
-----------------------------------INSCHRIJVINGSSTROOK -----------------------------------------------------Naam:_______________________________ schrijft zich in voor:
Hapjestocht
Fietstocht

Start uur: ______________ Aantal bier: _________________
Aantal niet alc.:______________
Aantal: ___________________________________

23-25 september: Weekend aan zee
Nog niet ingeschreven? Haast je dan, de
gereserveerde kamers zijn bijna volzet!
Kostprijs per persoon: 180 euro
Snel, nu het nog 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

Zaterdag 27 augustus: Fietstocht
Om de zomer op een leuke manier af te sluiten,
organiseren we een fietstocht op zaterdag 27
augustus. Alle leden zijn vanzelfsprekend
welkom, dus niet enkel de fietsers van maandag.
We vertrekken rond 9u30, voor een tocht van in
totaal zowat 50 km. Lijkt ver? We stoppen
onderweg bij een interessante
bezienswaardigheid, ’s middag een lekkere
maaltijd, en natuurlijk een extra stop voor een
drankje onderweg. En het tempo is niet te hoog,
zodat iedereen kan volgen.
Alle details op de volgende nieuwsbrief, maar noteer het alvast in je agenda!

Zondag 4 september: Nazomerwandeling en Grobbendonkse pijl
De eerste zondag van september is traditioneel de drukste dag van het jaar voor onze kwb, met de
jaarlijkse wandeling en fietstocht. Op topdagen met mooi weer bijna 1000 deelnemers, na de
coronapauze blijft het afwachten… Maar een mooie wandeling en dito fietstocht wordt het zeker!
En zoals elk jaar, ook nu weer een drukke dag voor al onze helpers. Tijd en zin om een handje toe te
steken? Laat dan iets weten. Het is zeker niet veel werk, gezellig is het zeker. En vele handen maken licht
werk!

Noteer alvast in je agenda:
8 oktober:
Koken voor de vrouwen
22 oktober: Teerfeest
22 oktober → 13 november: Griezeltocht
4 november: Kaarten
16 november: Koken
10 december: Wandelen onder de sterren
14 december: Haringbak
14 januari: Receptie
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.

