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Privacyverklaring KWB Paal.
De nieuwe Europese privacywet of GDPR (General Data Protection Regulation) gaat
vooral over rechten en plichten.
De personen over wie je gegevens bijhoudt hebben heel wat rechten.
Ook wij, KWB Paal centrum, moeten ervoor zorgen dat deze rechten in orde zijn.
Zo hebben we een privacyverklaring voor het beheer van de gegevens van de leden
en een privacyverklaring voor het beheer van de gegevens van deelnemers aan activiteiten.

Privacyverklaring ledengegevens
KWB Paal centrum 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 een beveiligd bestand.
Deze 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, de uitnodigingen voor de activiteiten,
de nieuwsbrief van onze afdeling.
•
De ledenverzekering
Als je je gegevens wil inkijken of verbeteren, kan dit steeds via mail aan onze secretaris, Michel Truyers, Buntjesstraat 6 te 3583 Paal, e-mail : kwbpaal@gmail.com,
gevraagd of gemeld worden.
Kwb Paal centrum verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.
Privacyverklaring gegevens deelnemers activiteiten
KWB Paal centrum bewaart enkel de gegevens die ze van jou ontvangt op het inschrijvingsformulier voor deze activiteit (naam en adres, contactgegevens als je deze
doorgaf).
Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligd bestand.
De gegevens worden maximum 2 jaar bewaard.
De gegevens worden gebruikt voor het bezorgen van uitnodigingen van andere activiteiten die KWB Paal centrum organiseert en voor de verzekering van deze activiteit.
Als je je gegevens wil inkijken of verbeteren, kan dit steeds via een mail aan onze
secretaris Michel Truyers, Buntjesstraat 6 te 3583 Paal,
e-mail : kwbpaal@gmail.com, gevraagd of gemeld worden.
KWB Paal centrum verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven.
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Familienieuws
Overlijden
Afscheid nemen doet pijn,
laat onze steun een blijk
van medeleven zijn!
Mevr. Hilde Hellinckx echtg. Eddy Reyckers (56 j.)
KWBB-lid

Dhr. Hubert Swinnen echtg. Madeleine Braeken (74 j.)
KWBB-lid

Beste leden,
Niet alle familienieuws geraakt tot bij ons.
Indien je wenst dat de geboorte van je kind of kleinkind, het huwelijk van
zoon of dochter, het verlies van een dierbare vermeld wordt in ‘t Buitingkrantje, aarzel niet en stuur een mailtje naar kwbpaal@gmail.com of neem
contact met één van onze bestuursleden.
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Fiets-Fotozoektocht
Zin in een fietstocht van ± 22 km over rustige
wegen door Paal en Beringen? Dan is onze FietsFotozoektocht misschien iets voor jou.
Onderweg kan je op zoek naar originele dakgoten, allerhande versieringen, brievenbussen die
verschillen in grootte en vorm, fonteinen en
beeldjes…Aanduidingen op nutsvoorzieningen
die op het eerste gezicht allemaal hetzelfde zijn
maar toch ergens verschillen. Hiervan hebben
we foto’s genomen en in willekeurige volgorde
geplaatst.
Ga op zoek naar de 52 kleurenfoto’s.
Onze prijs is jou, samen met je familie, vrienden of buren enkele aangename
zoekuren te verschaffen. Voor de echte volhouders zijn er ook andere prijzen
te winnen.
Inschrijfgeld : € 2,50 per deelnemer.
Uren zoekplezier van 1 juni tot 30 september.
Deelnameformulieren aan zijn te bekomen bij:
Toeristische dienst Beringen
Hulsmans Godfried
Truyers Michel

Koolmijnlaan 203, Beringen-Mijn
Tessenderlosesteenweg 7/2, Paal
Buntjesstraat 6, Paal

HET INSCHRIJVINGSGELD GAAT INTEGRAAL NAAR :

4

FIETSEN NAAR
ABDIJSITE HERKENRODE
Zondag 08 juli fietsen we met KWB Paal
naar de Abdijsite Herkenrode.
Het vertrek is voorzien om 10u00 aan de
parking aan het kerkhof van Paal.
We zullen rond de middag op de abdijsite
aankomen. Daar is er de mogelijkheid om
iets te nuttigen in het zelfbedieningsrestaurant De Paardenstallen.

We vertrekken er terug omstreeks 15u00.
Zowel tijdens de heen– als de terugrit maken we een tussenstop om eventjes te
verpozen.
De totale afstand van deze fietstocht is 50 km.
De tocht gaat voornamelijk via het fietsknooppuntennetwerk en als dit niet
mogelijk is, nemen we rustige fietswegen.
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KWB-NAMIDDAG
Zondag 19 augustus vanaf 13 uur
In en rond Sint Sebastiaansgilde,
Sint Sebastiaanstraat Meelberg

Animatie voor iedereen
Mikado
Kubb spel
Fins werpspel

Kegelspel
Cricket
…..

IJsjes aan democratische prijzen.
Voorstelling van het jaarprogramma
Iedereen welkom !!!

6

BOWLING
Op vrijdag 21 september 2018 gaan we bowlingen in het sportcentrum
‘t Kanaal te Beringen.
We verzamelen aan de zaak om 20 uur. om een paar spellen te spelen.
Einde voorzien we rond 23 uur.
Achteraf kan je nog rustig iets drinken en de prestaties bespreken.
Zij die nog zin hebben, spelen nog rustig verder.
Interesse neem contact met je wijkmeester of met
Luc Pieters
0494/47.73.71
Michel Truyers 0477/52.35.10
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Recept van de maand
Papillot van kip en groenten
Benodigdheden (4 pers.)
4 kipfilets (kleine)
500 g krieltjes (voorgekookt)
2 wortelen
2 preiwitten
2 el peterselie (gehakt)
2 el dragon (gehakt)
100 ml witte wijn
100 ml room
olijfolie
peper
zout
Bereiding
•
•
•
•
•
•
•

Verdeel de kipfilets over 4 vellen aluminiumfolie.
Schil de wortelen en spoel de prei. Snij ze in julienne. Meng ze met de
helft van de peterselie en dragon. Verdeel over de kip.
Kruid met peper en zout.
Vouw de folie gedeeltelijk tot papillotten, maar laat bovenaan nog open.
Meng de room met de wijn. Verdeel over de pakketjes en sluit ze nu
helemaal.
Leg ze 15 à 20 minuten op de barbecue, of tot de kip gaar is.
Meng de aardappelen met olijfolie, peper en zout. Doe ze in een
aluminium grillbakje en laat ze kleuren op de grill. Bestrooi ze met de
rest van de groene kruiden en serveer bij de papillotten.

SMAKELIJK!!!
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Sudoku
Vul het rooster in zodat alle getallen van 1 tot en met 9 voorkomen en elke rij (horizontaal),
elke kolom (verticaal) en in elk miniroostertje (van 3x3 vakjes).
Rekenen hoeft niet, alleen logisch denken.
Oplossing in het volgend Buitingkrantje
Makkelijk

Moeilijk

Oplossing vorig Buitingkrantje
Makkelijk

Moeilijk
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JAARPROGRAMMA 2018
Datum
17/02/18

Dag
zaterdag

Aktiviteit
Pitslampentocht

Plaats
Parking OC De Buiting

24/02/18
17/03/18
17/03/18
08/04/18
05/05/18
01/06/18

zaterdag
zaterdag
zaterdag
zondag
zaterdag
vrijdag

Ledenfeest
Speel- en praatcafé
Zettersprijskamp
Ontbijtwandeling
Stadsbezoek
Start Fiets-Fotozoektocht

De Kring
St Sebastiaansgilde
St Sebastiaansgilde
De Kring

02/06/18
17/06/18
08/07/18
19/08/18
21/09/18
13/10/18

zaterdag
zondag
zondag
zondag
vrijdag
zaterdag

14/10/18
27/10/18
18/11/18
26/11/18
27/11/18
28/11/18
29/11/18
08/12/18
08/12/18

BBQ
Ontbijtmand 75 jarigen
Zomerfietstocht
KWB namiddag
Bowling
Prijsuitreiking FietsFotozoektocht
zondag
Spek en eierentocht
zaterdag
Wijkmeesterfeest
zondag
Breugelbuffet
maandag
Huisbezoek Sint
dinsdag
Huisbezoek Sint
woensdag Huisbezoek Sint
donderdag Huisbezoek Sint
zaterdag
Speel- en praatcafé
zaterdag
Zettersprijskamp
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St Sebastiaansgilde

St Sebastiaansgilde
t Kanaal
St Sebastiaansgilde
St Sebastiaansgilde
St Sebastiaansgilde
Parochiezaal

St Sebastiaansgilde
St Sebastiaansgilde

Bestuursleden
Voorzitter + Penningmeester
Hulsmans Godfried

Tessenderlosesteenweg 7/2

0472/42.39.88

Buntjesstraat 6

0477/52.35.10
kwbpaal@gmail.com

Broekhovenstraat 26, Beringen

0494/47.73.71

Klitsbergwijk 5
Schoolstraat 3 bus 6
Wisselstraat 24
Veldstraat 60
Mierheuvelstraat 56
Kelderstraat 3
Meerstraat 5

0474/47.73.85
011/42.38.09
0494/36.31.41
011/42.32.65

Secretaris
Truyers Michel
Dagelijks bestuur
Pieters Luc
Bestuursleden

Aerts André
Bosmans Frans
Deferm Eduard
Saenen Dolf
Swerts Guido
Vanbrabant Louis
Vanheel Eddy

Verantwoordelijke uitgever

KWB – KWB-B Paal
www.kwbpaal.be
kwbpaal@gmail.com
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011/42.43.62
0478/71.80.58
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