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Bestuursleden 

Voorzitter + Penningmeester 

Hulsmans Godfried  Tessenderlosesteenweg 7/2  0472/42.39.88 

 

Secretaris 

Truyers Michel  Buntjesstraat 6   0477/52.35.10 

         kwbpaal@gmail.com 

 

Dagelijks bestuur 

Knockaert Peter  Buitingstraat 57   011/43.29.21 

Pieters Luc   Berberiswijk 23,  Ham  0494/47.73.71 

 

Bestuursleden 

Aerts André   Klitsbergwijk 5   0474/47.73.85 

Bosmans Frans  Schoolstraat 3 bus 6   011/42.38.09 

Deferm Eduard  Wisselstraat 24   0494/36.31.41 

Saenen Dolf   Veldstraat 60    011/42.32.65 

Swerts Guido   Mierheuvelstraat 56 

Vanbrabant Louis  Kelderstraat 3    011/42.43.62 

Vanheel Eddy  Meerstraat 5    0478/71.80.58 

 
Verantwoordelijke uitgever 

KWB – KWB-B Paal 

www.kwbpaalcentrum.tk 

kwbpaal@gmail.com 
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Familienieuws 
Overlijden 

Afscheid nemen doet pijn, 

laat onze steun een blijk  

van medeleven zijn! 

 

Mevr. Adrienne Put wed. Jef Ceunen (88 j.) 

KWBB-lid 
 

 

 

 

 

 

Spoedig herstel 
 

Carremans Mia 

Enkels Maria 
 

 

 

 

 

25 jaar lid 
 

Deferm Hervé 

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 Buiting-

krantje, aarzel niet en stuur een mailtje naar kwbpaal@gmail.com of neem 

contact met één van onze bestuursleden. 
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Speel– en praatcafé 

 

Een namiddag en avond zonder tv. 

Gezellig met een groepje vrienden een 

gezelschapsspel spelen. 

Een potje kaarten met vrienden. 

Of gewoon eventjes komen “uchteren”. 

Alles kan en mag. 

 

Wanneer :   zaterdag 11 maart 

Hoe laat :   vanaf 14 uur  

Waar :   St. Sebastiaansgilde Meelberg 

Inkom :  gratis 

 

We zorgen voor enkele gezelschapspelen. 

Je mag ook je eigen spelen meebrengen, voorzie ze wel met je naam. 

Er zullen ook heerlijke pannenkoeken te verkrijgen zijn. 
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Zettersprijskamp 

 

Zin om een boom te zetten en met goei 

fles wijn naar huis te gaan? 

 

Dan moet je naar onze zettersprijskamp 

komen. 

 

Er staan enkele kartonnen wijn klaar. 

 

 Wanneer :   zaterdag 11 maart 

 Waar :   St. Sebastiaansgilde Meelberg 

 Inschrijven vanaf : 19 u. 

 Beginnen :   19.30 u. 

 Deelnameprijs :  3€ 

 

Boterhammen met kipkap of kaas tijdens de pauze. 

 

Iedereen is welkom ook niet kaarters om gewoon een praatje te maken. 
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Ontbijtwandeling 

Na een gezonde ochtendwandeling 

genieten van een heerlijk ontbijt. 

Veel beter kan je je zondag niet be-

ginnen.  

Eerst, in groep, de ontluikende natuur 

rond de Klitsberg bewonderen, om 

daarna te genieten van een ontbijtbuf-

fet met broodjes, allerlei beleg en drank naar keuze. 

Gezellig tafelen, zonder zelf de handen uit de mouwen te steken. 

 Wanneer :   zondag 02 april 2017 

 Waar :  Sint Jorisgilde,  

    Brelaarstraat 10 

 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! 

Inschrijven vóór 27 maart! 
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Stadsbezoek : Hasselt 

Dit maal hebben we voor ons stadsbezoek, op 

13 mei, een stad dicht bij huis gekozen, onze 

provinciehoofdstad Hasselt. 

We zijn allemaal al dikwijls in Hasselt geweest 

om te shoppen. 

Het mode– of jenevermuseum zijn 

waarschijnlijk ook als gaan bezoeken. 

Toch gaan we de uitdaging aan om jullie een 

leuke en aangename stadsbezoek aan te bieden. 

In grote lijnen staat het programma al op 

papier. 

We laten ons als VIP ontvangen. Na ontvangst op bij Toerisme Hasselt 

genieten we van een koffie met Hasseltse zoetjes in het Smaaksalon. Een film 

geeft een eerste impressie van de stad. 

Daarna doen we de Historische stadswandeling. Een wandeling, met gids, in 

het verleden voert ons langs de voornaamste historische bezienswaardigheden 

van de stad.. 

Na de gezamenlijke lunch voorzien we in de namiddag de wandeling 

Smaakroute. Op deze stijlvolle route voert een gids ons langs authentieke 

Hasseltse adresjes. Stuk voor stuk speciaalzaken die aantonen waarom Hasselt 

de Hoofdstad van de smaak is. 

Meer info volgt volgende maand. 

7 



Recept van de maand 

PAVIOLI VAN KRUIDENPANNENKOEK MET MOUSSE VAN 
BEENHAM 

Benodigdheden (8 pers.) 

4 sneetjes beenham 

200 ml room 

2 el verse tuinkruiden 

500ml melk 

3 eieren 

250 gr tarwebloem 

boter 
 

Bereiding 

Snijd de beenham heel fijn met een scherp mes of hak in de blender. 

Klop de room tot slagroom en roer voorzichtig de fijn gehakte beenham door. 

Kruid af met peper en zout. 

Laat dit mengsel een halfuurtje opstijven in de koelkast. 

Hak de tuinkruiden fijn. 

Doe de melk in een ruime kom en voeg er één voor één de eieren toe en klop 

los. 

Zeef al roerend de bloem bij het melk-eimengsel. 

Voeg de gehakte tuinkruiden toe. 

Kruid me peper en zout. 

Roer krachtig tot een mooi glad beslag en laat dit 10 minuten rusten. 

Bak de pannenkoeken. 

Steek met behulp van een glas of serveerring cirkels van 8 à 10 cm uit de pan-

nenkoeken. 

Vul deze schijfjes met wat opgesteven mousse van beenham. 

Vouw ze dicht tot halve maantjes en serveer 

 

SMAKELIJK!!! 
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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 
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Activiteitenkalender voor de volgende maanden 

Je bent steeds welkom. 

Voor meer info neem contact op met je wijkmeester of surf naar de website. 

Inschrijven voor een activiteit 

Inschrijven voor een activiteit kan je steeds op de volgende wijze : 

 Bij een bestuurslid bij je in de buurt 

 Via  een mail naar kwbpaal@gmail.com 

 Telefonisch bij één van bij de activiteit vermelde bestuurslid 

 

Indien er een deelnamebijdrage gevraagd wordt, kan je dit storten op onderstaand rekening-

nummer. 

 Via overschrijving op rekeningnr. BE39 7845 2989 0919 of (GKCCBEBB)  

van  KWB-Paal met vermelding : naam activiteit +  aantal personen 

 

Let op de uiterste inschrijfdatum. Het duurt enkele dagen eerdat het bedrag van de ene reke-

ning naar een andere overgeschreven is. 
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