KWB GROBBENDONK
NIEUWSBRIEF – EDITIE 56 / augustus 2021
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!

Nieuwe start drink: vrijdag 6 augustus
Door een wijziging op de laatste moment (en slechte
controle…) was de datum niet helemaal duidelijk. Dus om
zeker niet op de foute dag daar te staan: de drink gaat door
op vrijdag 6 augustus! Je bent welkom vanaf 19 u, om
samen de nieuwe start te vieren.
Het virus en de beperkingen die erbij horen zijn jammer
genoeg nog niet helemaal weg, dus we houden ons nog
steeds aan de regels, zoals die ook in de horeca gelden.
Helemaal “normaal” zal het dus nog niet zijn, gezellig wordt
het zeker en vast!

Weekend Blankenberge: 1-2-3 oktober
Je weekendje nog niet vastgelegd? Wees er dan snel bij, de
plaatsen zijn beperkt! Prijs in half pension: 170 euro voor een
volwassene, 90 euro voor kinderen (-14jaar). Inschrijven bij je
wijkmeester, of rechtstreeks bij Paul Janssen.

Nazomerwandeling / Grobbendonkse pijl: 5 september
Ook hier blijft het koffiedik kijken hoe de corona situatie zal zijn, maar als alles
blijft zoals het is, verwachten we de eerste zondag van september weer enkele
honderden mensen voor een mooie wandeling of fietstocht. Jij komt toch ook?
En ook nu weer de vraag: heb je enkele uren tijd om een
handje toe te steken? Van pijlen hangen de dag ervoor, over
de inschrijvingen en de keuken, tot en met het opruimen
van de zaal, er is veel werk. Maar vele handen maken licht
werk, dus als je tijd en zin hebt, graag! Laat iets weten aan je
wijkmeester, of iemand van het bestuur.

-----------------------------------INSCHRIJVINGSSTROOK ------------------------------------------------------

Naam:_______________________________ schrijft zich in voor:
Nieuwe start drink
Aantal: _____________________________________
Weekend Blankenberge Aantal: volwassenen____________Kinderen________
Sportverzekering
______________________________________
Iedereen wereldkampioen Aantal: ________________________________
Opfrissing wegcode
Aantal: ______________________________________

Sportverzekering
Zoals in de vorige nieuwsbrief al vermeld, kan je via Falos een jaarverzekering
nemen voor alle sportactiviteiten van KWB (wandelen / fietsen / bowlen /
kegelen / boogschieten /…) Dit voor slechts 14 euro, wat in de meeste
gevallen nog volledig door de mutualiteit wordt terugbetaald. Je kan die
verzekering echter ook nog uitbreiden met een extra fietsverzekering. Voor
10 euro meer (24 in totaal dus) ben je op al je fietstochten, ook privé,
verzekerd. Ook hier komt de mutualiteit natuurlijk tussen, zodat je voor weinig geld een jaar lang
verzekerd kan fietsen.
Info nodig? Contacteer bestuur@kwbgrobbendonk.be

Dinsdag 14 september: Opfrissing wegcode
Ken je alle wijzigingen in de wegcode van de laatste jaren? Ken je als
ervaren bestuurder de laatste verkeersregels? Tijdens deze workshop
Opfrissing wegcode stellen we ons de vraag aan welke voorwaarden een
goede bestuurder moet voldoen. Een belangrijke voorwaarde om een
goede, veilige bestuurder te zijn, is een voldoende accurate kennis van
de wegcode.
Deze workshop is erop gericht de kennis van de wegcode op te frissen.
Ook worden de laatste wijzigingen in de wegcode overlopen.
Deelnameprijs: 5 euro

Iedereen wereldkampioen
Je hebt het ongetwijfeld al gehoord, in september gaan de
wereldkampioenschappen wielrennen door in Vlaanderen! Om dit evenement
nog meer op de kaart te zetten, heeft Falos “Iedereen wereldkampioen”
ingericht. Doel is om vanaf nu, tot met het WK op 26 september de volledige
afstand van dit WK te fietsen: 267km. Lijkt veel, maar gespreid over nog 2
maanden hoef je echt geen coureur te zijn om hierin te slagen. Onze ritten op
maandag tellen we zeker al op. Als je hierin slaagt krijg je je eigen
“regenboogtrui”, in de vorm van een hesje zoals op de tekening hiernaast.
Deelnameprijs: 4 euro per deelnemer. Interesse? Geef je naam door aan je
wijkmeester, of via bestuur@kwbgrobbendonk.be

Agenda
Woensdag 13 oktober:
Kookles
Vrijdag 15 oktober:
Kaartavond
Zaterdag 23 oktober:
Teerfeest
23 oktober → 7 november: QR Griezeltocht
Vrijdag 19 november:
Bingo (onder voorbehoud)
Woensdag 8 december
Haringbak
Zaterdag 11 december:
Wandelen onder de sterren
Vrijdag 7 januari:
Receptie
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.

