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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!

Nieuwjaarswensen
2020 zit er op. Een jaar wat zich zo mooi aankondigde. 20-20.
Een dubbel getal, dat moest wel een mooi jaar worden. En
een jaar waarin de agenda mooi vol stond. Tot er in China een
nieuw virus opdook. Al was dat nog ver van ons bed. Was dat
niet om de paar jaar zo? Het draaide allemaal anders uit. Half
maart, het jaar was eigenlijk maar pas begonnen, gingen we
voor de eerste keer in lockdown. Met de hoop dat we er dan
snel van af zouden zijn. Het draaide anders uit. De maanden
erna zijn samen te vatten in 1 woord: Corona! Zoals het er nu
naar uitziet, zal dit virus ook in België vlot zijn eerste verjaardag halen. En waarschijnlijk er ook nog enkele
maanden bij doen. Maar er is hoop. Er komt een vaccin, waardoor we toch een beetje uitzicht krijgen op
een meer normaal leven. Al zullen het nog moeilijke maanden worden…
Ook voor onze KWB was dit een vreemd jaar. Een jaar van annuleringen. We hebben als bestuur ons best
gedaan, maar de realiteit haalde ons keer op keer in. En ook op dat punt ziet het er niet meteen beter uit.
We hopen allemaal om tegen de lente, en zeker tegen de zomer, opnieuw meer dingen te mogen, om meer
samen te zijn. Maar het blijft afwachten…
We vreesden als bestuur dat er veel mensen zouden afhaken. Lidgeld betalen na een jaar met bijna geen
activiteiten, zonder vooruitzichten op beterschap? We vreesden er voor. Maar jullie hebben massaal
gekozen om toch lid te blijven. Bedankt daarvoor! De hele crisis heeft ons geleerd dat we mensen rondom
ons nodig hebben. Dus ik hoop jullie allemaal te ontmoeten op één van onze activiteiten, ook diegene die
we normaal zelden zien. Want is dat niet waar ons leven om draait? Om samen te zijn, met familie, met
vrienden. Dus waarom niet deelnemen, en misschien nieuwe mensen leren kennen? Zodra het mag: Kom uit
uw kot!
We hebben als bestuur al een inspanning gedaan door het lidgeld te verlagen. In de Raak van deze maand
(pagina 9) vind je nog een bon van 5 euro, om te gebruiken bij één van de volgende activiteiten. Vergeet
hem zeker niet in te ruilen! Zo ben je dus voor 15 euro opnieuw voor een heel jaar lid.
Nieuwjaarswensen voor 2021 zijn eenvoudig, de hele crisis maakt
duidelijk wat echt belangrijk is: gezondheid! We wensen jullie dan ook
een gezond jaar, voor jezelf en voor je familie en vrienden.
Hopelijk zien we elkaar snel weer. Kunnen we samen weer op pad.
Samen een glas drinken. Samen zijn! We hebben veel in te halen!
Om af te sluiten nogmaals de beste wensen voor 2021!
Johan Clé
Voorzitter KWB Grobbendonk
bestuur@kwbgrobbendonk.be
0473/277102

Receptie geannuleerd
Ik denk niet dat het een verrassing is als ik zeg dat de receptie dit jaar ook
niet kan doorgaan… Om dat toch een beetje goed te maken, en jullie
nogmaals te bedanken voor jullie trouw, schenkt KWB ieder lid dit jaar een
doosje pralines. Die heeft je wijkmeester normaal gezien samen met deze
nieuwsbrief en de Raak afgegeven. Toch gemist? Dan zullen die zeker snel
geleverd worden. Geniet er van!

Nieuwe leden?
Het lijkt vreemd om nu nieuwe leden te zoeken, maar zoals hiervoor al
gezegd is het net nu belangrijk om samen te zijn om “onder de mensen” te
komen. Dus waarom je vrienden of familie niet meebrengen naar KWB?
Om
samen
te
zijn,
samen
KWB
te
maken.
De “gunstvoorwaarden” zijn ook nu nog geldig, dus voor 15 euro is ook
nieuw lid er voor het hele jaar bij!

Bestuursleden?
Of misschien wil je je wel engageren om samen met het bestuur de KWB activiteiten mee te organiseren?
Het is echt niet veel werk, al wat je moet doen is mee nadenken, en je mening geven. En de vergaderingen
zijn nog gezellig ook! Meer info? Neem gerust contact, je vind alle gegevens op het eerste blad.

Facebook / Website
Ondertussen vinden steeds meer mensen de weg naar onze facebook
pagina. Je vindt daar alle laatste nieuwtjes, en je kan natuurlijk je reacties
achterlaten.
Ook onze website is vernieuwd. Na een onverklaarbare crash zijn we
daar helemaal opnieuw moeten beginnen, maar we doen ons best om
die
volledig
up-to-date
te
houden.
Te
vinden
op:
www.kwbgrobbendonk.be

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.

