KWB GROBBENDONK
NIEUWSBRIEF – EDITIE 64 / april 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!

Wandeling: De paashaas is verdwenen 2.0!
Nog tot en met Pasen (17 april) kan je mee op zoek naar de paashaas.
Startende vanop de parking naast het kerkhof kan je via QR codes een
leuk verhaal beluisteren. Zeker doen!
Genoten van de tocht? KWB heeft de verhalen nu ook
samengebracht in een boek. Als lid kan je deze kopen aan 15 euro.
Misschien leuk voor de (klein)kinderen? Want te veel chocolade met
Pasen is ook niet nodig, toch?
Interesse? Laat snel iets weten!

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) 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.
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!

Terugblik: Ontbijt
Na 2 jaar coronapauze konden we dit jaar
opnieuw aansluiten met ons jaarlijkse
ontbijt. Met een zestigtal deelnemers was
het gezellig druk. Het deed deugd om
iedereen opnieuw samen te zien! En het was
lekker! Hartelijk dank aan alle deelnemers,
en zeker aan iedereen die vroeg moest
opstaan om dit mogelijk te maken!
-----------------------------------INSCHRIJVINGSSTROOK ------------------------------------------------------

Naam:_______________________________ schrijft zich in voor:

Bingo

Aantal: ___________________________________

Scherpenheuvel
Zoals vorige maand aangekondigd, gaat de voettocht
naar Scherpenheuvel dit jaar door op 23 april.
Zin om mee te stappen? Als 37 km je toch net te ver
lijkt, kan je ook halverwege aanpikken. Laat iets weten
als je meewil, dan kunnen we concrete afspraken
maken, ook voor de terugrit.
Op 28 mei is dan deel 2 van onze bedevaart, met ook
een fietstocht. Die dag is er ook een eucharistieviering,
om 13u. Hopelijk met een uitgebreide delegatie uit
Grobbendonk.

Wandelen / fietsen op maandagavond
Zin om aan je conditie te werken, en je sociale contacten te
onderhouden? In de maand april vertrekken we vertrekken we om
18u30 nog steeds voor een wandeling, vanaf de maand mei zijn de
dagen lang genoeg om op fietsen over te schakelen. Met natuurlijk
onderweg een stop om de innerlijke mens te versterken.

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!

Zaterdag 11 juni – Barbecue / darts
Noteer alvast in je agenda: Op zaterdag 11 juni is er na 2 jaar
coronapauze opnieuw een KWB-BBQ! Met deze keer een extra
activiteit: Darts! Kom je
talenten laten zien, of
ontdekken of er in jou een
Dancing Dimi schuilt. Alle
info op de volgende
nieuwbrief.

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.

