JULI 2015

‘t Buitingkrantje 177 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 mailtje naar kwbpaal@gmail.com of neem contact met één van onze bestuursleden.

Familienieuws
Spoedig herstel
Victorine Schoofs

Huwelijk
Jeroen en Jessie Janssen – Knockaert
Dochter van Peter en Renilde Knockaert - Postelmans

75-Jarigen
Mochten een ontbijtmand ontvangen
Ward Deferm
Georges Engelen

8ste FIETSFOTOZOEKTOCHT
De pracht van 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.
We hebben er foto’s van genomen en in willekeurige volgorde
geplaatst. Kom op zoek naar een 52 kleurenfoto’s.
Een tocht van ± 23 km op verharde en onverharde wegen door
Paal, Brelaar-heide en Hulst
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. Voor
kinderen tot 12 jaar worden aparte prijzen voorzien.
Inschrijfgeld : € 2,50 per deelnemer.
Uren zoekplezier van 1 juni tot 30 september.
Deelnameformulieren aan zijn te bekomen bij:
Toeristische dienst Beringen
Caubergs André
Truyers Michel

Koolmijnlaan 203, Beringen-Mijn
Schaffensesteenweg 8, Paal
Buntjesstraat 6, Paal

HET INSCHRIJVINGSGELD GAAT INTEGRAAL NAAR :

FIETSEN NAAR BOKRIJK
Zondag 9 augustus fietsen we met KWB Paal
naar de Openluchtspeeltuin Bokrijk.
Het vertrek is voorzien om 10u30 aan de parking
van het kerkhof in de St. Janstraat.
We zullen rond de middag in Bokrijk arriveren.
Je kan gerust een picknick meenemen. Wij zorgen voor een volgwagen die alles kan laden.
Voor degene die willen is er nog een fietslus door
het groene Genk voorzien.
De andere kunnen een wandeling maken in de
bossen van Bokrijk of een bezoek brengen aan
het Openluchtmuseum.
Toegangsprijs Openluchtmuseum : 3 - 12 jaar : 1€; 13 - 59 jaar : 10€; vanaf 60 jaar : 8,5€
We vertrekken allemaal samen terug om 17u00 in Bokrijk.
We doen er alles voor om de fietstocht veilig en vlot zal verlopen.

.

KWB NAMIDDAG
Zondag 13 september vanaf 13 uur

In en rond Sint Jorisgilde, Brelaarstraat

Animatie voor iedereen
Springkasteel
XXL spelen
….
IJsjes café

Voorstelling van het jaarprogramma
Iedereen welkom !!!

BOWLING
Op vrijdag 25 september 2015 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

.

SPEK EN EIERENTOCHT
Zondag 11 oktober 2015
Start: St-Jansgilde Paalstraat
St-Janstraat 23, Paal
Vertrek: tussen 08h00 en 15h00

2 Lussen van 7 km en 1 lus van 6 km verhard
Rode lus : Klitsberg - 7 km

Blauwe lus : Hollewegen - 7 km

Groene lus : Verhard - 6 km
inkorten mogelijk : 4 km
Stempel voorzien, verzekering inbegrepen

Wandeling : € 1,20
Spek met eieren + tas koffie: € 6
Wandeling + spek en eieren + tas koffie : € 7

Recept van de maand
APPERITIEFHAPJES OP DE BBQ
SPIESJE VAN KIP - ANANAS - HAM
Steek afwisselend een stukje kip, een stukje ananas en een stukje schouderham op een spiesje.
Bestrijk met gevogeltemarinade bereid met olijfolie en kippenkruiden.
Gril gedurende 5 minuten op een matig warme bbq.

SPIESJE VAN HAM - SPEK - KERSTOMAAT
Steek afwisselend een spiesje : een in spek gewikkeld blokje ham, een kerstomaat en opnieuw
een in spek gewikkeld blokje ham.
Kruid met Italiaanse kruiden en bestrijk met olijfolie.
Gril gedurende 3 minuten op een matig warme bbq.

SPIESJE VAN MOSSELEN EN SPEK
Kook de mosselen gaar en haal ze uit de schelp.
Wikkel een dun plakje spek rond een mossel.
Rijg enkele mosselrolletjes op een spiesje.
Bak op een warme bbq en draai regelmatig om.

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

