MAART 2015

‘t Buitingkrantje 175 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
Overlijden
Afscheid nemen doet pijn,
laat onze steun een blijk
van medeleven zijn!
KWB bestuurslid Jos Ribus echtg. Jeanneke Philips (65 j.)
Schoonvader en vader van KWBB lid
Eric en Kristel Snoekx - Ribus
KWB lid Maria Sas wed. Gust Daniels (89 j.)
Schoonmoeder en moeder van KWBB lid
Joseph en Rita Vanden Wyngaert - Daniels

Geboorte
Isa
Dochter van KWBB lid Jurgen en Caroline Enkels - Jordens

Fiere grootouder
Mia Carremans van kleindochter Isa Enkels

In memoriam Jos Ribus
Jeanneke, Erna, Magda, Kristel, Heidi,
al de 4 schoonzonen van Jos,
de 10 kleinkinderen,
alle andere familieleden, de geburen,
de vrienden van de Sint Sebastiaan boogschuttersgilde, de wandelvrienden van Wandelend
Paal en het bestuur en leden van KWB Paal,
Allemaal zijn we diep ondergedompeld in een
toch onverwachte rouw doordat Jos ons verlaten
heeft.
Weinigen wisten dat dit nu te gebeuren stond.
Maar nu we hier verzameld zijn om afscheid te
nemen is het heel zeker op zijn plaats om even
stil te staan bij hoe wij Jos ervaren hebben.
Niemand twijfelt eraan welke waarde Jos zijn gezin, aan het verenigingsleven, zeg maar aan
gans de gemeenschap heeft gegeven, en dit ondanks zijn lichamelijke beperkingen na een
arbeidsongeval jaren geleden …
Met steeds Jeanneke aan zijn zijde knokte hij zich erdoor met veel vallen en nog meer opstaan, met een verbeten wil, veel pijn doorstaand, maar altijd met de intentie van “het moet
lukken” .
Jos is 8 jaar voorzitter geweest van KWB, is heel zeker één van de drijvende krachten geweest
in de laatste 15 - 20 jaar van de schuttersgilde en KWB Paal.
Beginnen opnoemen wat ze met hun tweetjes allemaal voor mekaar kregen in beide verenigingen is gewoon het bewijs wat voor een goed geolied team ze waren. Inkopen doen van al wat
nodig was voor één der welk verenigingsfeest, het stockeren en opvolgen ervan, het herbergen
van al het materiaal, laden en lossen van hun autootje, aanhangwagens enz…, de was en de
strijk van de vaatdoeken. Ook veel administratief werk zoals taakverdeling opstellen, werkschema’s, mensen optrommelen, de financiën besturen. Zelf hulp bieden zoveel het kan voor,
tijdens en na de aktiviteiten, dikwijls vele uren in voorbereidingen en nawerkingen. Wat Jos
ook deed was zelf veel in mekaar lassen : barbequestellen, vuurkorven, stapelrekken enz…

We denken dat Jos en ook Jeanneke wel veel voldoening hadden van bijvoorbeeld het feit hoe
de gildezaal van Meelberg een hele opknapbeurt kreeg, hoe ze dikwijls ondervonden hebben
dat vele bestuurs– en andere leden hulp hebben geboden bij de talloze binnen– en buitenaktiviteiten.
Nu genoeg over de verenigingen, want wat nog veel belangrijker is : Jos was ook echtgenoot,
vader en grootvader. Hij had samen met Jeanneke de zorg voor z’n ma, voor nog andere familie en ook daar schoten ze niet te kort, want zo goed als kon stonden ze gereed om bij te springen en te helpen.
Ook het leven van Jos is niet altijd even gemakkelijk verlopen en meerdere tegenslagen moesten verwerkt worden, maar op hun eigenste wijze sloegen ze zich er telkens zo goed mogelijk
door en hun jaarlijks verblijf aan zee voor meerdere weken, daar werden de batterijen weer
opgeladen om er weer te staan voor de rest van het jaar.
Jos, nu we U hebben moeten laten gaan, zal het besef vlug komen wat voor een speciaal,
uniek persoon U was, en dit nog meer dan in ‘t verleden.
We zullen terugdenken aan hoe U, gezeten in uw rolstoel, nog zoveel deed, met zo’n kracht in
uw sterke armen, wie weet hebt U te veel omgesprongen met die kracht toen U nog jonger
was, maar het siert U dat ge nooit bij de pakken zijt blijven zitten en dat U ondanks alles samen met Jeanneke en uw gezin steeds het beste beoogt hebt.
Jos, we danken U ten zeerste voor alles en zoveel, voor de vriendschap, voor de bereidheid
steeds te depanneren wanneer het nodig was, voor uw wijkmeester-bestuurslid zijn, voor uw 8
jaar voorzitterschap van KWB, kortom gij waart van goudwaarde voor de KWB, voor de gilde en voor de hele Buiting, dat zullen we niet vergeten!
Rust zacht en tot dan Jos!
Aan gans de familie onze oprechte deelneming!

Deze tekst werd geschreven en voorgelezen tijdens de uitvaardienst van Jos door bestuurslid
André Aerts.

Toekomstige activiteiten

KAAS- & WIJNAVOND
We nodigen u, uw familie en vrienden graag uit op onze eerste kaas- &
wijnavond die doorgaat
op zaterdag 21 maart 2015
in de Sint Sebastiaansgilde,
Sint Sebastiaanstraat 26
vanaf 19 uur.

Wat mag je verwachten :


een gezellige avond



voor ieder een gegarneerd bord met 6 verschillende kazen vergezeld van een assortiment aan brood



2 drankjes naar keuze.

Kostprijs : € 15
Voor degene die geen kaas lust is er een bord met charcuterie voorzien.
Vooraf inschrijven is verplicht!
Inschrijvingen moeten ten laatste binnen zijn op 16 maart.

ONTBIJTWANDELING
Na een gezonde ochtendwandeling genieten van een heerlijk
ontbijt.
Veel beter kan je je zondag niet beginnen.
Eerst, in groep, de ontluikende natuur
op en rond de Klitsberg
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 12 april 2015

Waar :

Sint Jorisgilde, Brelaarstraat 10

Wandeling :

vertrek om 7u30 (in groep)

Ontbijt :

van 09u00 tot 11u00

Prijs :

volwassene:

10 euro

kinderen tot 12 jaar : 5 euro

Het is mogelijk om enkel van het ontbijtbuffet te genieten.
Vooraf inschrijven is verplicht !!
Inschrijvingen moeten ten laatste binnen zijn op 7 april.

DAGUITSTAP
De jaarlijkse daguitstap op 9 mei gaat dit jaar naar
Lierke plezierke.
De stad met bekende mensen zoals schrijver Felix
Timmermans, de Vlaamse rocker Walter Grootaers en
voetballegende Jan Ceulemans.
Ook nu is de trein het vervoermiddel.
Na een korte wandeling van het station van Lier tot de
Grote Markt gaan we een tas koffie met een lekker
Liers vlaaike nuttigen. Het zal er gezellig druk zijn
want er is ook de wekelijkse markt op het marktplein.
In de voormiddag is er een bezoek aan de bekende
Zimmertoren en een rondvaart op de Binnennete in
een oude palingschuit voorzien. Op de palingboot
krijgen we ook een aperitief.
Dan is het tijd voor een middagmaal :
Dagverse soep met brood
Kalkoenfilet met archiducsaus , seizoensgroenten en kroketten
Dame blanch
Koffie of thee
Een historisch stadsbezoek met gids staat in de namiddag op het programma.
We sluiten af met een drink op de Grote Markt of het Zimmerplein.
De uren van trein zullen later meegedeeld worden.
Dit alles bieden we u aan voor 45 euro per persoon
Indien je mee wil kan je je inschrijven tot 27 april. Betaald is ingeschreven .

Recept van de maand
ZOETE PAAS BUNNYBROODJES
Benodigdheden (16 broodjes)
20 gr boter
200 ml zure room
60 ml water
350 gr bloem
2 el suiker
1 el gist
1 tl zout
1 ei

Bereiding
Laat de boter en de room in een steelpannetje met water smelten, zonder te laten koken
Haal van het vuur en laat een beetje afkoelen
Kneed in een keukenrobot alle ingrediënten, samen met de boter bereiding tot een stevige bal
deeg
Laat 30’ rusten
Verwarm de oven voor op 190°C
Maak 16 balletjes van het deeg
Knip met een schaar de oortjes uit het deeg
Gebruik donkere krenten voor de ogen
Zet de bunnybroodjes op een ovenplaat en zet 15’ in de oven tot ze een gouden kleurtje krijgen

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 KAAS- EN WIJNAVOND 21 MAART 2015
Naam : …………………………………………………………………………
Neemt deel met …….. personen waarvan ….. het bord met charcuterie wensen
Inschrijven vóór 16 maart :


Bij een wijkmeester bij je in de buurt



Via een mail naar kwbpaal@gmail.com



Via overschrijving op rekeningnr. BE39 7845 2989 0919 of
(GKCCBEBB) van KWB-Paal met vermelding : kaas en wijnavond + aantal personen + aantal charcuterie



Bij

Knockaert Peter 011/43.29.21
Pieters Luc
0494/47.73.71
Truyers Michel 0477/52.35.10



INSCHRIJVING ONTBIJTWANDELING 12 APRIL 2015
Naam : …………………………………………………………………………
Neemt deel met …….. volwassene x €10 = ………
…….. kind tot 12j. x €5 = ………
Inschrijven vóór 7 april :


Bij een wijkmeester bij je in de buurt



Via een mail naar kwbpaal@gmail.com



Via overschrijving op rekeningnr. BE39 7845 2989 0919 of
(GKCCBEBB) van KWB-Paal met vermelding : ontbijtwandeling
+ aantal personen



Bij

Pieters Luc
0494/47.73.71
Truyers Michel 0477/52.35.10

O we gaan mee met de ochtendwandeling (aankruisen indien je meegaat)

INSCHRIJVING DAGUITSTAP LIER 9 MEI 2015

Naam : ………………………………………………………………………
Neemt deel met …….. personen x € 45 = ………
Inschrijven vóór 27 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 : daguitstap +
aantal personen



Bij

Pieters Luc
0494/47.73.71
Truyers Michel 0477/52.35.10

LET OP : BETAALD = INGESCHREVEN

Verantwoordelijke uitgever

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

