KWB GROBBENDONK
NIEUWSBRIEF – EDITIE 61 / januari 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!

Gelukkig nieuwjaar!
Beginnen met het belangrijkste: Namens het bestuur van KWB
Grobbendonk, de beste wensen voor het nieuwe jaar. Hopelijk
wordt het een jaar zonder grote problemen, met vooral goed
nieuws, zonder negatieve uitschieters. Belangrijkste is dat we in
2022 zo snel mogelijk van corona afraken… Al zijn we op dat gebied
niet goed begonnen! De vierde golf was nog niet helemaal
verslagen, of we zijn al onderweg naar de vijfde piek… En niets
garandeert dat er nadien ook nog een zesde, zevende,… volgt. Er zijn
voorbij omikron nog veel Griekse letters over… Belangrijkste is dat
iedereen gezond blijft, ook familie en vrienden. Probeer je dus
zoveel mogelijk aan de regels te houden. Alleen zo gaan we terug
aan “het rijk der vrijheid geraken”. Liever vandaag dan morgen!
Onze activiteiten vallen in de meeste gevallen onder “evenementen”, en dus mag er momenteel geen
enkele van doorgaan. En momenteel is er geen vooruitzicht op versoepelingen. Mogen we deze maand al
opnieuw opstarten? In februari? Volgt er nog een strengere lockdown? We kunnen momenteel enkel gissen
waar het naartoe gaat. Dus momenteel blijft het moeilijk om iets te plannen. We volgen samen met de rest
van het land het nieuws, en zodra het weer kan, starten we opnieuw met onze activiteiten.
Al zijn het eerst nog annuleringen… Wat gaat er niet door in januari: De receptie en de zaklampentocht. Of
die activiteiten dit jaar nog opnieuw op de agenda komen, is nog af te wachten. Hou zeker de volgende
nieuwsbrief, en onze facebook pagina in het oog, zodat je alles kan opvolgen.
We willen jullie bedanken om lid te blijven, ondanks het beperkt programma
wat we ook nu weer kunnen aanbieden. Daarom bieden we jullie, net als vorig
jaar, opnieuw een doosje pralines aan. Geen waardig alternatief voor alles wat
we moeten annuleren, maar laat het smaken!
De pralines nog niet ontvangen? In de brievenbus lukt niet, maar je
wijkmeester zal zeker snel opnieuw langskomen.

Op 17 februari staat er een kookles op het programma. Of die kan doorgaan, is dus nog niet zeker. Maar
noteer het al in potlood op je kalender…
Wat voorlopig wel mag, zijn de weekends. Geïnteresseerd? Laat dan iets weten aan je wijkmeester.
04-06 maart: Weekend Vayamundo Houffalize
Hiervoor kan je nog steeds voor inschrijven!
23-25 september: Weekend Westhoek Oostduinkerke
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.

