
MEI 2015 

‘t Buitingkrantje 176   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. Pierre Nagtegals 

Vader en schoonvader van KWB lid 

Milly en Wendy Nagtegals - Vuegen 

 

Mevr. Paula Maes 

Schoonmoeder en moeder van KWBB lid 

Robert en Agnes Orens - Engelen 

 

 

KWBB lid Dhr. René Engelen wed. Germaine Haesen (79 j.) 

 

 

 

 

Spoedig herstel 

André Caubergs 

Frans Bosmans 



Toekomstige activiteiten 

DAGUITSTAP 

 

De jaarlijkse daguitstap op 9 mei gaat dit jaar naar Lierke 

plezierke. 

De stad met bekende mensen zoals schrijver Felix Timmer-

mans, de Vlaamse rocker Walter Grootaers en voetballe-

gende Jan Ceulemans. 

 

Ook nu is de trein het vervoermiddel. 

 

Na een korte wandeling van het station van Lier tot de Gro-

te Markt gaan we een tas koffie met een lekker Liers vlaai-

ke 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 Zim-

mertoren 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 blanche 

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.  

 

We komen samen om 8u15 in het station van Diest om de trein van 8u31 naar Lier te nemen. 

 

Dit alles bieden we u aan voor 45 euro per persoon voor leden. 

Niet leden betalen 50 euro per persoon. 

 



BARBECUE 

 

Op zaterdag 6 juni organiseren we, samen met 

onze vrienden van de St.-Sebastiaangilde, onze jaar-

lijkse barbecue. 

 

Naar goede gewoonte zullen we de tenten weer zo 

opstellen dat er een knus barbecuedorpje gecreëerd 

wordt. 

 

Van 16 tot 20 uur ben je welkom. We zullen zor-

gen dat het groentebuffet klaar staat en de warm-

houdbakken gevuld zijn met lekker gebakken vlees. 

En ook de aardappel in de schil met kruidenboter 

             zal niet ontbreken. Vergeet ook het dessertje niet. 

 

Wat zullen we bakken voor jullie :  

SPEK (2st) – KOTELET – WORST – SATE – 1/2 SPARERIB - KIPPENFILET 

 

Prijs :  2 ST. VLEES  € 12 

  3 ST. VLEES  € 15 

  Groentebuffet + dessert 

 

Kaarten : 

Bij je wijkmeester in de buurt of  bij 

Truyers Michel, Buntjesstraat 6    

Tel 0477/52.35.10 

Ter plaatse op 6 juni !!! 



8
ste 

FIETS-

FOTOZOEKTOCHT 

De pracht van originele dakgoten, allerhande versieringen, brie-

venbussen 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  Koolmijnlaan 203, Beringen-Mijn 

 Caubergs André    Schaffensesteenweg 8, Paal 

 Truyers Michel    Buntjesstraat 6, Paal 

 

HET INSCHRIJVINGSGELD GAAT  INTEGRAAL NAAR : 



Nieuw bij KWB Paal 

 KWB Paal is nu ook op Facebook : www.facebook.com/pages/KWB-Paal 

 Je kan hier onze vereniging volgen.  

 Vind onze pagina leuk en deel hem met je vrienden. 

 

 

 

 

 

 

 

 KWB Paal plant op 9 augustus een gezinsfietstocht naar Bokrijk.  

 We vertrekken in de voormiddag en zorgen dat we rond de 

 middag in Bokrijk arriveren. Daar nuttigen we de meege-

 brachte picknick of nemen iets in het cafetaria. Voor degene 

 die willen voorzien we nog een klein tochtje rond Bokrijk. 

 De anderen kunnen ter plaatse om nog wat van het groen te 

 genieten. We voorzien een volgwagen waar je je picknick 

 kan aan meegeven. De juiste afspraken volgen nog. 

 

 

 

 13 september KWB-dag in en rond St.-Jorisgilde in Brelaar. 

 Er zal animatie en aktiviteiten voorzien worden voor jong 

 en oud. 

 Kom kennis maken met KWB Paal 

 Verdere info volgt. 

  

  



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 



 
Verantwoordelijke uitgever 

KWB – KWB-B Paal 

www.kwbpaalcentrum.tk 

kwbpaal@gmail.com 

 

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. 


