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Familienieuws
Fiere grootouders
Marc en Anne Vanmol - Magdeleyns van kleinzoon
Vince Vanmol

André en Nicole Caubergs - Hoeyberghs van kleinzoon
Cas Caubergs

Rechtzetting :
Tony en Viviane Lemmens - Kenens van kleindochter
Maud Lemmens

Spoedig herstel
Louis Schoofs
Maurice Das
Peter Knockaert

Gouden jubileum
Ferdinand en Tilly Vanbrabant - Aerts

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.

Beste lid en familie

Met Nieuwjaar kijken we achteruit en vooruit.
We maken wensen voor wat komen zal.
Waarom dat ook niet even doen voor onze vereniging.
KWB Paal mag terugblikken op een wisselvallig werkjaar 2015.
De spek en eierentocht, met bijna 200 wandelaars, en het huisbezoek van de Sint bij de KWB
kinderen waren ongetwijfeld de hoogte punten.
Voor alle andere activiteiten was er de verwachte opkomst, behalve voor de KWB namiddag.
Door allerlei omstandigheden hebben we er het bedoelde publiek niet bereikt.
Dit was het verleden op naar de toekomst.
Voor volgend werkjaar plannen buiten de normale activiteiten enkele nieuwe.
Eerst is er het Speel- en praatcafé. Het is hier de bedoeling om iedereen een gezellige namiddag en/of avond zonder tv te laten doorbrengen. Kom met de kinderen gezelschapspellen
spelen of met de vrienden kaarten of gewoon praatje slagen met de aanwezige. Alles kan en
mag. Wij zorgen voor enkele volksspelen en voor de hongerige bakken we heerlijke pannenkoeken.
Een andere nieuwe organisatie is de eerste meerdaagse buitenlandse reis ter vervanging van
het stadsbezoek. Begin april gaan we, indien er voldoende inschrijvingen zijn, een weekend
naar Parijs. Verder op in het Buitingkrantje vind je hierover meer. Maar toch wil ik hier al
vermelden dat je vrienden, niet KWB-leden, tegen een kleine meerprijs ook meekunnen.
Ook staan we open voor nog nieuwe activiteiten en zijn we op zoek naar nieuwe bestuursleden. 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.
Tevens is onze voetbalploeg Fc De Paalschoppers opzoek naar spelers om op zondagvoormiddag een matchke te sjotten. De thuiswedstrijden gaan door op de terreinen van Flandria
Paal.
Tot slot wil ik je nog namens het hele bestuur van KWBB Paal nog een gelukkig en vooral
gezond 2016 toe wensen. Hoop je op één van onze organisaties te ontmoeten.
Jullie secretaris,
Michel Truyers

Speel– en praatcafé
Een namiddag en avond zonder tv.
Gezellig met een groepje vrienden een
gezelschapsspel spelen.
Je behendigheid tonen met volksspelen.
Een potje kaarten met vrienden.
Of gewoon eventjes komen “uchteren”.
Alles kan en mag.
Wanneer : zaterdag 30 januari en 19 maart
Hoe laat : vanaf 14 uur
Waar :

St. Sebastiaansgilde Meelberg

Inkom :

gratis

We zorgen voor enkele gezelschap– en volksspelen.

Je mag ook je eigen spelen meebrengen, voorzie ze wel met je naam.
Er zullen ook heerlijke pannenkoeken te verkrijgen zijn.

Pitslampentocht
EEN AVONDWANDELING IN GROEP
DOOR DE ZUIDELIJKE BOSSEN

VAN TERVANT
EN LANGS DE FINSE PISTE

ZATERDAG 13 FEBRUARI 2016
VERTREK OM 19U30
PARKING ACHTER OC DE BUITING
AFSTAND : 8 KM
DEELNAME : GRATIS

NA DE WANDELING MOGELIJKHEID

OM VERDER TE BABBELEN IN HET
CAFETARIA VAN SPORTHAL ‘T PARK
ZAKLAMP NIET VERGETEN !

Ledenfeest
Op zaterdag 27 februari 2016 willen we jullie
graag uitnodigen op ons jaarlijks ledenfeest dat
doorgaat in zaal De Kring in Tervant.
Vanaf 19 uur ben je welkom.
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
&&&
Preiroomsoep
&&&
Vidé van vis
&&&
Kippenhaasje met dragonsaus
Warme groenten en kroketjes
&&&
Roomsoesjes met ijs en
Warme chocoladesaus
&&&
Nachtelijk hartig hapje
&&&
Drank voor de hele avond
Dit alles voor de schappelijke prijs van € 35 per persoon.
Niet leden betalen € 45 per persoon.

Weekend Parijs
Op 1 - 2 en 3 april gaan we met onze vereniging met
een autocar 3 dagen naar Parijs.
Buiten de traditionele bezienswaardigheden zoals de
Eiffeltoren, Montmartre, Notre Dame, Arc de Triomphe enz. gaan we ook het kasteel van Versailles
bezoeken.
Facultatieve geplande uitstappen :


boottocht op de Seine : 14€



Tour de Montparnasse : 14,5€



Kasteel van Versailles : 15€

Busreis + 2 persoonskamer op basis van
half pension met drank bij het avondmaal
inbegrepen :
Leden : 279€ per persoon
Niet leden : 289€ per persoon
1 persoonskamer : + 85€.
Als voorschot vragen we 30€ per kamer.
Voorschot storten op rekeningnummer : BE39 7845 2989 0919 of GKCCBEB
met vermelding van naam + aantal personen.
Gelieve ten laatste op 25 januari een seintje te geven indien je meegaat.
Info : Luc Pieters 0494/47.73.71
Michel Truyers 0474/52.35.10
kwbpaal@gmail.com

Ontbijtwandeling
Na een gezonde ochtendwandeling
genieten van een heerlijk ontbijt.
Veel beter kan je je zondag niet beginnen.
Eerst, in groep, de ontluikende natuur
rond Tervant bewonderen, om daarna
te genieten van een ontbijtbuffet met
broodjes, allerlei beleg en drank naar keuze.
Gezellig tafelen, zonder zelf de handen uit de mouwen te steken.
Wanneer :

zondag 17 april 2016

Waar :

Sint Pietersgilde,
Beverlosesteenweg

Wandeling :

vertrek om 7u30 (in groep)

Ontbijt :

van 09u00 tot 11u00

Prijs :

volwassene:

12 euro

kind tot 12 jaar :

5 euro

Enkel genieten van het ontbijtbuffet is ook mogelijk!

Recept van de maand
Vispannetje met zalm en kabeljauw in de oven
Benodigdheden (4 pers.)
300 gr kabeljauwfilet in blokjes
250 gr zalmfilet in blokjes
100 gr garnalen
4 wortelen
2 preien (wit)
1 blokje visbouillon
100 ml droge, witte wijn
200 ml room
1 el vers gehakte marjolein
1 el gehakte peterselie
1oo gr gemalen gruyère
boter
peper en zout

Bereiding
Verwarm de oven voor op 180° C.
Maak de groenten en kruiden schoon.
Snij de wortelen in plakjes, de prei in ringen.
Fruit de wortelen en prei in boter.
Kruid met peper en zout.
Blus met de wijn en roer er de room door, en het verkruimelde bouillonblokje.
Laat sudderen tot de wortelen beetgaar zijn.
Beboter een ovenschaal.
Verdeel er de vis, de garnalen en de groenten over.
Bestrooi met peterselie en marjolein.
Werk af met de kaas en zet 20 à 25 minuten in de oven.

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.

Verantwoordelijke uitgever

KWB – KWB-B Paal
www.kwbpaalcentrum.tk
kwbpaal@gmail.com

INSCHRIJVING LEDENFEEST 27 FEBRUARI 2016
Naam : …………………………………………………………………..……
Neemt deel met

…….. personen x €35 = ……………………………
..…… personen x €45 = …………………………….

Inschrijven vóór 23 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

Pieters Luc

0494/47.73.71

Truyers Michel 0477/52.35.10

