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BELGIE-TUNESIE op zat 23 juni om 14u00 

 
Nadat België van Tunesië wint,  Onze BBQ begint.  
 
Hopelijk kunnen we dat die zaterdag zeggen.  
We beginnen dit jaar officieel een half uurke later om 
de helpers wat tijd te geven om zich klaar te maken. Maar 
iedereen mag al langzaam naar de speelplaats afzakken. De 
aperitiefjes staan al klaar. 
 

KERMISBARBECUE  op  zat  23  juni 
Dit jaar vanaf  17u30  Speelplaats  Basisschool  De  Brug  
Brugstraat  16   
 
 

 
 

http://www.kwbheusdencentrum.org/
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Dit jaar hebben we ons aanbod weer een beetje aangepast. Een 
paar gezonde slamixen en wat nieuwe lekkernijen vind je dit jaar 
op ons buffet. 
 
Ook is er dit jaar een dessertbuffet.  Alles à volonté... 
 
 

 
 
Op  inschrijvingskaart  invullen met  hoeveel  personen  je  komt. 
Je  ontvangt  dan  het  aantal  (lege)  borden  voor  de   
saladbar .   
Je kiest  ook  nog  je  stuk(ken)  vlees 
 

 
Ingevulde  kaart  afgeven  vóór  17  juni: 
Stefan  Aerts,  Noordberm  4                           011-431254   
Danny  Reynders,  Merelstraat  46                   011-427235   
Jan  Aerts,  M  Van  Melbeekstraat  7               0479 466247  
Extra  kaarten  vind  je  bij  deze  drie  gezinnen  of  in enkele  
winkels.   
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Wipschieten vrijdag 27 juli 18u30 

 

Een traditie. Voor wie op een 

zomeravond eens wil ûchteren. Initiatie 

wipschieten met een 

beginnersspelleke en een beker!  

Ook onze viking kubb spellen zijn aan-

wezig en de toog is geopend. 

Dit alles dankzij de OLV Schuttersgilde Schaapsweg.  

 

 

 

 

Comfort Heating 

Tweemaal per jaar, in mei en oktober, doet kwb een 

samenaankoop onderhoud ketels en schoorstenen 

Wie tussentijds problemen heeft kan steeds terecht bij: 

Comfort Heating BVBA   

• Tel: 089/ 35 51 30      0476 68 08 96 

• Adres: Evence Coppéelaan 96 bus 2,  

3600 Genk 

 
 

 

 

 

 

 

tel:089%2F%2035%2051%2030
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Kwb sluit zich aan bij de Statiegeldalliantie  

 

 
 
Haar coalitiepartners zal ze nog moeten overtuigen voor de 
invoering van statiegeld, maar minister Schauvliege kan 
inmiddels al rekenen op de steun van meer dan de helft van de 
Vlaamse steden en gemeenten en bijna honderd bedrijven, 
verenigingen en stichtingen die zich de afgelopen maanden 
aansloten bij de Statiegeldalliantie.  
Als kwb-lid ben ik trots om te kunnen schrijven dat in april ook 
kwb eensgezind partner werd van de Statiegeldalliantie. Dit 
onder meer dankzij de nodige druk van de kwb-afdelingen in 
Heusden-Zolder en kwb Limburg.  
Vanuit onze kwb willen we buurten laten bruisen. We gaan voor 
buurten waar leuke en boeiende ontmoetingen plaatsvinden. 
Zwerfvuil en sluikstorten verpesten net deze buurten. Het kost 
letterlijk miljoenen om alles op te ruimen en het is ook nog eens 
erg schadelijk voor het milieu en de gezondheid van mens en 
dier.  
Vanuit kwb pleiten we in de strijd tegen zwerfvuil voor een 
brongerichte aanpak en kiezen we duidelijk voor de invoering van 
statiegeld. Daarom is kwb vanaf nu lid van de Statiegeldalliantie. 
Samen roepen we de regering op om structurele en eerlijke 
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oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle PET-
flessen en blikjes.  
 
De partners van de Statiegeldalliantie willen: 

- een structurele oplossing voor de vervuiling van straten, 

bermen, stranden en zeeën door plastic flessen en blikjes 

- een eerlijke oplossing voor zwerfafval door de kosten ervan 

weg te halen bij de burgers en lokale overheden en het 

verpakkende bedrijfsleven ervoor verantwoordelijk te maken 

- een écht duurzaam, circulair model voor het beheer van 

grondstoffen  

 
Op zoek naar wat meer info? Neem eens een kijkje op 
www.kwbeensgezind.be of www.statiegeldalliantie.org.  
 

Wijziging wetgeving gegevensbeheer i.v.m. privacy 

 

Wellicht heb ook jij al iets opgevangen over de Europese wetten 

i.v.m. privacy die veranderen voor alle bedrijven, 

verenigingen, … die gegevens over hun klanten of leden 

bewaren. Heel precies gaat het over de GDPR-wetgeving of 

‘algemene verordening gegevensbescherming’ in het 

Nederlands. 

Ook de KWB moet zich dus aan die regels houden. Hierbij laten 

wij jullie weten welke gegevens wij bewaren en hoe wij daar mee 

omgaan. 

Wij proberen de volgende gegevens over onze leden te 

bewaren :  

 

http://www.kwbeensgezind.be/
http://www.statiegeldalliantie.org/
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• Naam en voornaam van het lid en eventuele partner; 

• Adres: 

• Telefoonnummer 

• GSM-nummer(s) 

• E-mailaderes(sen) 

• Geboortedatum(s) 

Wij hebben uiteraard niet van al onze leden al deze informatie. 

Enkel de informatie die jullie ons zelf hebben doorgegeven toen 

jullie lid werden of bv. op de bruisende-buurt-bon hebben wij 

verzameld. 

Deze informatie is digitaal opgeslagen en kan enkel bekeken 

worden door de leden van het bestuur (stuurgroep). Deze 

informatie wordt NOOIT ter beschikking gesteld van derden. Dus 

bedrijven, politieke partijen, andere verenigingen, … krijgen dus 

nooit adreslijsten of iets dergelijks.  

Als jij denkt dat de informatie waarover wij beschikken niet meer 

correct is, kan je je correcte gegevens doormailen naar 

kwbheusden@gmail.com. Omgekeerd, als jij niet langer wenst 

dat wij over bepaalde gegevens beschikken, kan je die laten 

schrappen door een mailtje te sturen naar bovenstaand e-

mailadres. Natuurlijk zijn enkele gegevens wel essentieel voor 

bijvoorbeeld de bezorging van Raak & Leeft. 

 

 

 

 

 

 

mailto:kwbheusden@gmail.com
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Foto-wandel-zoektocht 

Hopelijk hebben jullie genoten van deze zoektocht en werd het 
deelnemersformulier ingevuld en op tijd ingeleverd. 
De prijzenpot is stilaan goed gevuld en wij kunnen amper 
wachten om de winnaars bekend te maken. 
Of man of vrouw, iedere winnaar zal een gepast kadootje 
kunnen uitkiezen. 

 
Op 16 juni om 19u00 zal bekend worden wie de meeste, 
misschien wel alle, foto's gevonden heeft. 
We vergelijken alle detailfoto's met de originele en er zullen 
wellicht enkele oh's en ah's weerklinken als duidelijk wordt wat 
er nu eigenlijk gezocht moest worden. 
Allen dus welkom om 16 juni om 19u00 in de feestzaal van De 
Kring. 

Uitslag schremke schieten 

Dit jaar namen 17 mannen en 1 vrouw deel aan het schremke 
schieten. 
We vermelden de eerste vijf van deze wedstrijd : 
1. André Aerts  2. Danny Palmers   3. Cois Willems 
4. Ivo Celus   5. Tonny Vogels 6. Michel Claes 
7. Jean Vandevoort 8. Romain Beerten  
9. Tony Mechelmans 10. José Frituur  
11. Leon Vrijsen 12. Robert Dumont  
13. Guido Vaes 14. Jef Bams 15. Ludo Engelen 
16. Jos Willems 17. Pol Lemmens  
18. Marc Haest  
Een proficiat aan alle deelnemers. 
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FAMILIENIEUWS 

Overlijden 

- Maria Balette, echtgenote van wijlen Leon Poels,      
    Processieweg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je graag lid worden? Aarzel niet en telefoneer naar 
secretaris Vital Coels tel 0472.63 86 22  

CITAAT VAN DE MAAND 

Onze zomer is gewoon een groengeverfde winter, zelfs 
de zon moet bij ons een flanellen jas aan als ze niet 
verkouden wil worden      
           Henrich Heine 

TEKSTEN VOLGENDE KWB - LEEFT binnen brengen uiterlijk op vrijdag  

15 juni bij : Jan Aerts, Max Vanmelbeek 7 tel. 0479/466247 , e-mail : 

janaerts100@gmail.com 

reknr. Kwbheusden  BE04 3350 1638 1831 

mailto:janaerts100@gmail.com

