KWB GROBBENDONK
NIEUWSBRIEF – EDITIE 68 / September 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 (a volonté!), 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!
Breng zeker je familie, vrienden, buren,… mee!
Ook niet leden zijn welkom, die betalen dan wel 5
euro meer. Of we maken ze meteen lid, dat kan
natuurlijk ook! Kunnen ze meteen aan een
voordeelprijs deelnemen aan alle activiteiten.

23-25 september Weekend Oostduinkerke
Voor de gelukkigen die eind van de maand mee naar zee gaan, hierbij het
adres van “Domein De Westhoek”: Noordzeedreef 6-8
8670 Oostduinkerke.
Amuseer jullie!

9 september: Opruimactie
Er ligt nog steeds rommel, dus blijven we volhouden… We starten opnieuw
aan Alma, om 9u, en proberen enkele starten opnieuw proper te maken.
Want houden we niet allemaal van een mooie gemeente?
-----------------------------------INSCHRIJVINGSSTROOK -----------------------------------------------------Naam:_______________________________ schrijft zich in voor:
Hapjestocht

Start uur: ______________ Aantal bier: _________________
Aantal niet alc.:______________
Opruimactie
□
Koken voor de echtgenotes □
Teerfeest
Aantal_______________________________________________

8 oktober: Koken voor de echtgenotes
Voor de zomer door omstandigheden (zaal bezet, corona) enkele keren
uitgesteld, maar de heren van de kookclub willen nog steeds bewijzen dat ze
iets hebben geleerd hebben tijdens de vorige sessies. Op zaterdag 8 oktober
maken ze de beste gerechtjes nogmaals klaar, en mogen hun echtgenotes
komen eten.
De chefs starten om 15u, de dames zijn welkom om 18u.
Dit is enkel voor de mensen die bij de vorige sessies ook hebben meegedaan!
Geeft dit je zin om ook mee te komen koken? Dat kan! Op 16 november is er opnieuw een “gewone”
kookles. Noteer het alvast in je agenda!

Wandelen op maandag
Nu de zomer voorbij is, en de zon al vroeg plaats maakt voor de maan, ruilen
we vanaf oktober op maandagavond de fiets voor wandelschoenen.
Vertrekuur en -plaats blijft 18u30, aan de parochiezaal. We doen een
wandeling van ±12 km, zonder er een wedstrijd van te maken, zodat iedereen
kan volgen. Nog een gelijkenis met het fietsen: Met een stop voor iets te
drinken!
Alle leden welkom, alle maandagen van oktober tot en met april. Inschrijven is niet nodig. Meer info? Spreek
iemand aan van het bestuur, of stuur een mailtje.

Zaterdag 22 oktober: Teerfeest
Ook ons jaarlijks ledenfeest komt alweer dichterbij, dit jaar door op 22
oktober. Met de normale ingrediënten: lekker eten, muziek, een dansje, een
drankje en vooral veel gezelligheid!
Kostprijs: 20 euro per persoon, voor eten, drinken en ambiance a volonté.
Inschrijven via je wijkmeester, voor 15 oktober.
Betalen kan ook via de bank: BE46 7875 5024 9536, met vermelding van
teerfeest, en je naam.

Donderdag 22 september: Webinar nepnieuws
Dagelijks krijgen we heel wat info en nieuws te verwerken, maar
die klopt niet altijd. Onder meer door de opkomst van het internet
is nepnieuws de laatste jaren immers aan een opmars bezig, en
valse berichtgeving kan zeer schadelijk zijn. Wat zijn de
dynamieken en impact van nepnieuws, hoe kan je zélf checken of
iets waar is, en met welke nieuwe methoden kunnen we nepnieuws tegengaan? Dat vertelt Rakoen
Maertens (doctoraatsstudent aan de Universiteit van Cambridge) in een gratis webinar, exclusief voor kwbleden, op donderdag 22/9 om 20u. Inschrijven op www.kwb.be/webinarnepnieuws.

Noteer alvast in je agenda:
22 oktober → 13 november: Griezeltocht
16 november: Koken
25 november: Kaarten
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.

