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Datum

Uur

Wat
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Info

OC De Regenboog
Astridplein, Antwerpen
De Boerenpoort (Melsele)
OC De Regenboog
Zemst

Gunther
Sarah
Gunther
Gunther

Maart en april 2018
Za
Za
Ma
Za
Zo

03/03/18
10/03/18
19/03/18
07/04/18
08/04/18

19:30
14:00
19:00
19:30
11:30

Spelavond
ZOO backstage
Kookles
Spelavond
Wandelen in Zemst

In de komende maanden
Za
05/05/18 19:30 Spelavond
OC De Regenboog
Gunther
Wo 16/05/18 20:00 Film: “Mountain”
Studio Rubens
Sarah
Georges 03 253 12 13 / Gunther 03 755 84 14 / Luc 03 252 43 01 /
Marleen 03 252 58 72 / Sarah 0474 35 47 55
Website: http://kwb.zwebsite.be Email: kwb@zwebsite.be Rek.: BE39 7775 9125 7819 / BIC: GKCC BE BB

4
Nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming
Vanaf 25 mei 2018 moeten alle verenigingen, en dus ook kwb, voldoen aan de nieuwe
Europese wet op het gebruik van persoonsgegevens en privacy (GDPR ofwel AVG genaamd).
We willen je niet vervelen met de hele wetgeving, maar we worden wel verplicht om je te
informeren welke gegevens we van jou hebben, wat we ermee doen, en hoe lang we die
bewaren. Je hebt ook het recht om die gegevens in te kijken, en zelfs het recht om “vergeten”
te worden.
In dat verband zal je in de toekomst dus op onze nieuwsbrieven en uitnodigingen een
informatieve nota zien verschijnen zoals hieronder.
“Kwb Zwijndrecht bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt bij het afsluiten van je lidmaatschap (naam en adres,
geboortedatum, contactgegevens als je deze doorgaf). Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde database van kwb
vzw, U. Britsierslaan 5 te 1030 Schaarbeek. De gegevens worden tot maximum 2 jaar na het stoppen van het lidmaatschap
bewaard. De gegevens worden gebruikt voor: de ledenadministratie, het bezorgen van het ledenblad en de nieuwsbrieven, de
uitnodigingen voor activiteiten en voor de ledenverzekering.
Als je je gegevens wil inkijken of verbeteren, kan dit aanvragen via mail aan kwb@zwebsite.be of bij onze voorzitter
(Gunther Buytaert) of secretaris (Georges Vriesacker). Kwb Zwijndrecht verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679
rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.”.
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ZOO backstage
Achter de schermen van de dierentuin.
Zaterdag 10 maart 2018
Samenkomst: 13u45 Zoo ingang (Astridplein)
Tussen de ZOO en het Centraal Station loopt een lange dienstgang waar een gewone bezoeker
nooit komt. In ZOO Backstage dus wel! We beginnen met het ontstaan van de ZOO zo’n 170
jaar geleden. We bezoeken de zeeleeuwen in hun privé-vertrekken. Via de operatiezaal en de
quarantaine belanden we onder het Aquarium bij pompen en filters maar ook zeepaardjes en
koralen. De kweek van vogelspinnen en kakkerlakken en de vriendelijke handtamme slang
sluiten de 1,5 uur durende tocht af.
De inschrijvingen hiervoor zijn volzet, en alle deelnemers zijn op de hoogte gebracht.

Wandelen in Zemst
Zondag 8 april 2017
vertrek om 11:30u met carpooling aan de sporthal
van Zwijndrecht (Fortlaan)

Voor de liefhebbers van een gezonde ontspanning gaan we nog eens samen wandelen.
Dit keer kozen we voor de wandeldag van KWB Zemst.
We vertrekken om 11u30 met carpooling aan de sporthal van Zwijndrecht.
Start en aankomst van de wandeling: “Parochiezaal, Kloosterstraat 4, 1980 Zemst.
We wandelen daar het parcours van 12 km. De inschrijving wordt door onze kwb kas betaald.
Breng wel je kwb lidkaart mee want die geeft recht op een vermindering bij het inschrijven.
Aan de startplaats kan je desgewenst eerst iets eten. Er zijn soep en broodjes te verkrijgen aan
democratische prijzen.
Na de wandeling gaan we een hapje eten in een plaatselijke horecazaak, om de verloren
calorieën terug op peil te brengen. Rond 19u vertrekken we dan terug richting Zwijndrecht.
Inschrijving:
 Voor de wandeling zelf is inschrijven niet verplicht, maar laat ons toch iets weten,
zodat we de carpooling vlot kunnen laten verlopen.
 Voor het avondmaal kan je inschrijven tot 30 maart, mits overschrijven van €20 per
persoon. Dit bedrag wordt ter plaatse in mindering gebracht van je rekening.

De onvolprezen kwb zakagenda’s zijn er weer!
Deze gaan van september 2018 tot december 2019 (ja: 19!)
Je kan ze nu al bestellen voor de spotprijs van €1,50 per stuk.
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