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‘t Buitingkrantje 174   Jaargang 37 



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 mail-

tje naar kwbpaal@gmail.com of neem contact met één van onze bestuursleden. 

 



Familienieuws 

Overlijden 

Afscheid nemen doet pijn, 

laat onze steun een blijk  

van medeleven zijn! 

 

Dhr. Tony Magdeleyns echtg. Nadine Busseniers (81 j.) 

Vader van KWBB-lid 

Marc en Anne Vanmol - Magdeleyns 

 

Erelid KWBB Jef Huybrichs wed. Elvire Verluyten (91 j.) 

Vader van KWBB-lid 

Geert en Carine Van den Heuvel - Huybrichs 

 

 

Spoedig herstel 

Marie-Louise Wenderix 

Yvonne Bielen 

René Vanderheyden 

Schuyten Roger 

Saenen Danny 

 

 

Gouden jubileum 

Jef en Mit Huybrechts-Perceval 



Beste lid, 

 

Met Nieuwjaar kijken we achteruit en vooruit. En we maken ook wensen voor wat komen zal. 

Waarom dat ook niet even doen voor onze vereniging. 

 

2014 was een geslaagd werkjaar voor KWB Paal.  

Er waren activiteiten, zoals de Ontbijtwandeling, Fiets-Fotozoektocht en Spek en eierentocht 

waar we meer inschrijvingen kregen dan de vorige jaren. 

Ook hadden we organisaties, Ledenfeest en Stadsbezoek, waar we minder leden mochten ver-

welkomen. 

Het hoogtepunt was wel het huisbezoek van Sint Niklaas bij onze KWB-kinderen thuis.       

De wisselwerking tussen het kind en de Sint was prachtig. 

Met onze financieel dragende activiteiten, de BBQ (samen met de St.-Sebastiaangilde) en het 

Breugelbuffet, mochten we op het vertrouwde publiek rekenen. Ook nu weer gingen ze     

tevreden en voldaan naar huis.  Met het inkomen van deze organisaties samen met het lidgeld 

kunnen we aan onze KWB-kids een leuk Sint Niklaas cadeautje schenken. Want als we alle 

andere activiteiten zonder verlies kunnen afsluiten, hebben we goed gewerkt en zijn we zeer 

tevreden. 

 

Na een maandje van relatieve rust zijn onze batterijen terug opgeladen. 

In 2015 gaan we gaan je trachten al de activiteiten die geprogrammeerd staan met minstens 

dezelfde toewijding aan te bieden. En hopen je op een van onze organisaties te ontmoeten.    

In februari zijn dit de Pitslampentocht en het Ledenfeest. Voor maart hebben we iets nieuws 

voorzien : een Kaas- en wijnavond, later meer hierover. 

 

Ook staan we open voor nog nieuwe activiteiten en zijn we op zoek naar nieuwe bestuursle-

den. Heb je een idee voor een nieuwe activiteit of wil je het bestuur versterken, neem contact 

op met één van onze bestuursleden of kom naar een bestuursvergadering die elke eerste 

woensdag van de maand doorgaat in OC De Buiting. 

 

Tot slot wil ik je nog namens het hele bestuur van KWBB Paal nog een gelukkig en vooral 

gezond 2015 toe wensen. 

 

Jullie secretaris, 

Michel Truyers 



Verslagjes voorbije activiteiten 

Breugelbuffet 

Net als de vorige jaren had het bestuur 

en vrijwilligers van KWB er weer werk 

van gemaakt aan dit Breugelbuffet. 

Een Breugelbuffet waar de mensen kon-

den kiezen. Kiezen dat was wat men 

moest kunnen want er was toch zoveel 

lekkers. Met de kleine kaart had mocht 

je 2 stukken vlees kiezen, met de grote 

kaart zijn het er dan 4. 

En dan begint het: welke soep ga ik dit 

jaar nemen? De tomatensoep met balle-

tjes of de erwtensoep met korstjes. 

Moeilijke keuze want ze maken ze bei-

den toch altijd zo lekker. 

Vervolgens was het elke stoemp het eerst: de wortelen of de groene? En welk vlees er bij? 

Het lekkere stoofvlees, de worst, 2 braaien spek of de kippenbout. Gelukkig maar dat je alles 

niet op één bord moest scheppen maar dat je terug kon gaan. 

En als je geen zin had voor het Breugelbuffet dan je had nog de keuze tussen een koude scho-

tel met vlees ofwel met vis. 

Oef, hebben we dat allemaal opgekregen? 

Nu even wachten hoor voor het dessert, 

laat de garçon maar nog eens langskomen 

zodat we er een bijhorend drankje kunnen 

bestellen. Nog één keer een keuze maken 

om de kleine gaatjes nog te vullen: de rijst-

pap met bruine, witte of donkere suiker 

ofwel de fruitsla? 

 

Nog gezellig napraten, want je ziet toch 

altijd iemand die je al een tijdje niet gezien 

hebt en dit is dan weer een gelegenheid om 

wat bij te praten. Als je de mensen zag 

waren de helpers al blij met zoveel genie-

tende eters en dan de vele woorden van 

dank, het was lekker, jullie moeten dat meer doen, tot volgend jaar,….  

 

Meer moet dat niet zijn.  

André Caubergs 



Toekomstige activiteiten 

LEDENFEEST 

 

Op zaterdag 28 februari 2015 willen we jullie graag uitnodigen op ons jaarlijks ledenfeest dat 

doorgaat in zaal  

De Kring in Tervant, aanvang 19 uur. 

De leden die dit jaar 25 of 50 jaar lid zijn , zullen we tijdens deze avond in de  bloemetjes 

zetten.  

Daarna is het tijd om de beentjes los te gooien op de muziek van DJ MSL. 

Wat bieden we jullie aan : 

Aperitief 

&&& 

Cocktaille met duo van vis 

&&& 

Wortelvelouté 

&&& 

Kippenfilet met druivensaus 

Warme groenten en kroketjes 

&&& 

Flensjes met ijs en 

Warme chocoladesaus 

&&& 

Nachtelijk hartig hapje 

&&& 

Drank voor de hele avond 

 

Dit alles voor de schappelijke prijs van € 30 per persoon.  

Niet leden betalen € 40 per persoon. 



PITSLAMPENTOCHT 

 

 

 

EEN AVONDWANDELING IN GROEP 

OVER DE KLITSBERG, 

DOOR DE HOLLE WEGEN 

EN LANGS DE FINSE PISTE 

 

ZATERDAG 14 FEBRUARI 2015 

VERTREK OM 19U30 

PARKING ACHTER OC DE BUITING 

AFSTAND : 7,5 KM 

DEELNAME : GRATIS 

 

NA DE WANDELING MOGELIJKHEID 

OM VERDER TE BABBELEN IN HET 

CAFETARIA VAN OC DE BUITING 

 

PITSLAMP NIET VERGETEN ! 

 



Recept van de maand 

WATERZOOI MET KABELJAUW 

Benodigdheden (4pers.) 

1 ui fijngesnipperd 

50 gr boter 

2 stengels groene selder fijngehakt 

3 wortelen in blokjes 

2 venkelknollen fijngehakt 

½ bussel radijzen gespoeld 

2 laurierblaadjes 

6 takjes tijm 

450 ml visfond 

200 ml witte wijn 

250 ml water 

120 ml room 

4 kabeljauwfilets met vel 

10 kleine broccoliroosjes 

Platte peterselie 

Peper en zout 

 

Bereiding 

Fruit de ui in boter tot hij glazig is 

Voeg de selder, wortelen, venkel, radijzen, laurier en tijm toe 

Overgiet met de visfond, de witte wijn en het water en laat 15’ sudderen op een matig vuur 

Verwijder de radijzen, de tijm de laurier en mix de soep 

Voeg de room toe, kruid met peper en zout en mix nogmaals 

Bak ondertussen de kabeljauw 3 tot 5 min in olijfolie goudbruin aan elke kant 

Begin met de velkant 

Blancheer de broccoliroosjes in kokend water 

Schep de kabeljauwfilet op een bord, overgiet met de soep, voeg de gebakken radijzen, 

broccoliroosjes toe en bestrooi met platte peterselie 

 

SMAKELIJK!! 



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 



Activiteitenkalender voor de volgende maanden 

KWB Paal en Fc Paalschopper 
Je bent steeds welkom. 
Voor meer info neem contact op met je wijkmeester of surf naar de website. 



INSCHRIJVING LEDENFEEST 24 FEBRUARI 2015 

Naam : ……………………………………………………………………………………..…… 

 

 

Neemt deel met …….. personen x €30 = …………………. 

 
                      …….. personen x €40 = …………………. 
 
Inschrijven vóór 16 februari : 

 Bij een wijkmeester bij je in de buurt 

 Via mail naar kwbpaal@gmail.com  

 Via overschrijving op rekeningnr. BE39 7845 2989 0919 of (GKCCBEBB) 

 van KWB-Paal met vermelding van je naam en het aantal personen 

 

 Bij Ribus Jos  011/42.89.64 

  Pieters Luc  0494/47.73.71 

  Truyers Michel 0477/52.35.10 

 
Verantwoordelijke uitgever 

KWB – KWB-B Paal 

www.kwbpaalcentrum.tk 

kwbpaal@gmail.com 

 

mailto:kwbpaal@gmail.com


 

INSCHRIJVING ONTBIJTWANDELING 6 APRIL 2014 

 

Naam : ……………………………………………………………………………………..…… 

 

 

Neemt deel met …….. volwassene  x €10 = ……… 

 

                          …….. kind tot 12j. x €5   = ……… 

 

 
Inschrijven vóór 1 april : 

 Bij een wijkmeester bij je in de buurt 

 Via mail naar kwbpaal@gmail.com  

 Via overschrijving op rekeningnr. BE39 7845 2989 0919 of (GKCCBEBB)        

 van KWB-Paal met vermelding van het aantal personen 

 Bij Pieters Luc  0494/47.73.71 

  Truyers Michel 0477/52.35.10 

mailto:kwbpaal@gmail.com
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