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Familienieuws 

Fiere grootouders 

Roger en Ria  Kimpen - Vanwetswinkel van kleinzoon 

Adam Coomans 

 

André en Nicole Caubergs - Hoeyberghs van kleindochter 

Sanne Renckens 

 

Tony en Viviane Lemmens - Kenens van kleinzoon 

Maud Lemmens 

 

 

 

 

Spoedig herstel 

René Vandewijngaert 

Rita Schoofs 

Louis Jans 

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. 

 



BREUGELBUFFET 

 

Wanneer :  Zondag 15 november 2015 

Waar :  Parochiezaal St.-Paulus te Paal. 

Hoe laat :   tss. 12u00 en 15u00 of 16u30 en 19u00. 

 

Wat bieden we u aan :  

 Soep : Tomatensoep met balletjes  

   Erwtensoep met korstjes 

  

 Stoemp : Wortelenstoemp 

   Boerenkoolstoemp 

 

 Vlees : Stoofvlees 

   Worst 

   2 Lappen spek 

   Kippenbout 

 

 Nagerecht : Rijstpap 

   Fruitsla 

 

 Of koude schotel met vis of  vlees 

 

Prijs :  groot buffet (al de 4 soorten vlees) :   15€ 

  klein buffet (2 soorten vlees) :   10€ 

  koude schotel vis of vlees :    12€ 

 

 

Kaarten te bekomen bij de bestuursleden of 

kwbpaal@gmail.com of 

0477/52.35.10 



Huisbezoek Sint Niklaas 

 

Zoals elk jaar komt Sint-Niklaas met zijn zwarte 

pieten op bezoek bij de KWB. Net als vorig jaar 

komt hij bij de kindjes van de KWB op een 

avond tijdens de week op bezoek aan huis. 

Want dan heeft de Sint nog wel een paar gaat-

jes in zijn agenda. 

 

Jullie kunnen zelf kiezen wanneer Sint-Niklaas 

met Piet bij jullie op bezoek komen: 

 Maandag 23 november 2015 tussen 18u00 en 20u00 

 Dinsdag 24 november 2015 tussen 18u00 en 20u00 

 Woensdag 25 november 2015 tussen 18u00 en 20u00 

 Donderdag 26 november 2015 tussen 18u00 en 20u00. 

 

Gelieve jullie voorkeurdagen zo snel mogelijk door te geven via mail (kwbpaal@gmail.com) 

samen met wat informatie over het kind zodat de Sint een leuk praatje kan maken. 



Recept van de maand 

Kippenborst met taartje van savooikool 

Benodigdheden (4 pers.) 

4 kippenborstfilet 

1 savooikool 

600 gr krielaardappeltjes 

2 uien 

300 gr champignons 

3 sjalotten 

kruidentuiltje 

bruine fond 

450 ml room 

peterselie 

arachideolie 

 

 

Bereiding 

Bak de kipfilets aan en houd ze warm in de oven op 85 °C. 
 
Blancheer de buitenste bladeren van de savooikool en koel ze af in ijswater. Snijd de rest van 
de kool op, snipper de ui en stoof ze aan. Kruid met peper en zout en vul de bladeren op met 
de gestoofde kool. 
 
Spoel de aardappelen en kook ze met de schil in gezouten water.  
 
Stoof de champignonsteeltjes met het kruidentuiltje en de sjalotten. Blus met de bruine fond 
en laat inkoken. Zeef de saus en werk ze af met room. 
 
Mix de peterselie met de arachideolie. 
 
Schik de savooikool en de champignons in het midden van het bord, met daarbovenop het 
gesneden vlees. Serveer met de aardappelen en werk af met de saus en enkele druppels krui-
denolie. 
 

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 



 
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. 


