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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!

Fietsen op maandag
Naar jaarlijkse traditie beginnen de sportievelingen onder onze
leden opnieuw met hun wekelijkse fietstochten. Vertrek om
18u30 aan de parochiezaal, voor een tochtje van 35 tot 50 km,
tegen een rustig tempo. Samen ontspannen is wat telt, het is
zeker geen wedstrijd! Zin om mee te fietsen? Iedereen welkom!
Opgelet! Zolang er corona beperkingen gelden, gaan we die
natuurlijk naleven. Dus niet met een te grote groep, waar het kan
afstand houden, bij een stop mondmaskers waar nodig en de
horecaregels opvolgen.

Nationale wandeldag gaat door!
Goed nieuws: nadat de nationale wandeldag al twee
keer werd afgelast, is nu officieel de kogel door de kerk
– hij gaat door! De Limburgse kwb-afdeling Koersel zal
deze prachtige wandeldag in een schitterend
natuurdecor organiseren op pinkstermaandag 24 mei.
Op welke manier dit evenement concreet zal
plaatsvinden, wordt nog even spannend afwachten,
maar de organisatie heeft alvast alle
coronamaatregelen in acht genomen om ervoor te zorgen dat er veilig en verantwoord gewandeld kan
worden. Deelnemen en inschrijven kan ter plaatse. Catering wordt voorzien indien mogelijk.
Praktisch
Vertrekpunt: Schuttersgilde Koersel (Gildestraat 9), tussen 7u en 15u.
Afstanden: 6, 9, 12, 15 en 20 km (6 km is rolstoeltoegankelijk)
Prijs: € 1,20 voor leden en € 1,50 voor niet-leden
Info: kwb.koersel1@gmail.com of 0478 69 48 48

Nieuwe activiteiten?
De coronacijfers gaan weer de goede kant op, maar zijn ondertussen nog niet zo
ver gezakt dat we onze normale activiteiten weer kunnen opstarten. Maar zodra
het mag, gaan we er voor, beloofd!
Het wordt voor iedereen zwaar, maar hou je toch zo veel mogelijk aan de regels.
Ben je aan de beurt, laat je dan vaccineren. De eventuele risico’s wegen niet op
tegen de voordelen. Want zijn we deze hele situatie niet allemaal beu?
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.

