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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!

Corona: Ook nu nog…
We zijn alweer een maand verder, maar we blijven midden in de crisis. De coronacijfers zijn ondertussen wel over de
tweede piek, maar het leven is nog ver van normaal. En dat zal het ook niet direct zijn. De feestdagen, de sint,
Kerstmis, oud en nieuw, het gaat verre van normaal zijn. Maar probeer er toch van te genieten. Binnen de regels
natuurlijk, want die derde piek moeten we zeker vermijden!
Je voelt me al aankomen, ook de KWB-activiteiten liggen nog grotendeels stil… De weinige dingen die we toch al op
de agenda staan hadden, zijn opnieuw geschrapt. En toch eentje erbij gezet: De griezeltocht. Verderop meer daar
over. De receptie hebben we jammer genoeg wel moeten schrappen…
Heb je je lidmaatschap voor 2021 vernieuwt? Ja? Bedankt daarvoor! Nee? Denk er misschien toch nog eens over na…
Want met heel die corona crisis is het wel duidelijk dat het sociale belangrijk is. En het heeft hier nog gestaan, maar
net dat is het belangrijkste bij KWB: het sociale, het samenzijn. Dus weet dat je altijd welkom bent. Nu, of later.

Kerstvakantie: Winterse Griezeltocht
Concept:
De winterse griezeltocht is een wandeltocht met als
rode draad een griezelverhaal voor kinderen. Jullie
vinden tijdens een tocht van ±5km op 7 verschillende
plaatsen een griezelbord. Op deze borden staat een
QR-code waarmee jullie telkens een deeltje van het
griezelverhaal op de smartphone kunnen beluisteren,
verteld door Bent Van Looy. Na elk audiofragment
krijgen de kinderen als extraatje een opdracht die ze
onderweg kunnen vervullen. Op het einde van de
wandeling hebben jullie het hele griezelverhaal
gehoord. De wandeling gaat door het bos, dus
aangepast schoeisel is aangeraden.
De route is met pijlen aangegeven, de beschrijving staat
ook hier op de achterkant, op de website en op
facebook.
Een mooie activiteit voor de kinderen dus, en voor
iedereen een mooie wandeling door onze gemeente.
Zeker doen dus!
Inschrijven is niet nodig, je kan op elk moment,
gedurende de hele vakantie deze wandeling doen.
Wandel samen met je bubbel, en hou afstand van de
anderen. Zo is dit 100% coronaproof!

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.

