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Bestuursleden 

Voorzitter + Penningmeester 

Hulsmans Godfried  Tessenderlosesteenweg 7/1  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 

Vanbrabant Ingrid  Deurnestraat 88   013/67.10.20 

 

Bestuursleden 

Aerts André   Klitsbergwijk 5   0474/47.73.85 

Bosmans Frans  Schoolstraat 3 bus 6   011/42.38.09 

Caubergs André  Schaffensesteenweg 8  011/42.43.75 

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 



Familienieuws 

Geboorte 

Lien  

Dochter van KWBB lid Jan en Ann Coenen - Swijns 

 

 

Fiere grootouders 

Johan en Mirella Coenen -Vandezande van kleindochter 

Lien Coenen 

 

Erik en Maria Swijns - Ramaekers van kleindochter 

Lien Coenen 

 

Peter en Renilde Knockaert - Postelmans van kleinzoon 

Lucas Janssen 

 

 

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. 



Fiets-Fotozoektocht 

Zin in een fietstocht van ± 26 km over verhar-

de en onverharde wegen door Paal, Lummen, 

Heusden en Beringen. Onderweg kan op zoek 

naar originele dakgoten, allerhande versierin-

gen, 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.  Hier-

van hebben we foto’s genomen en in willekeurige volgorde geplaatst. 

Kom op zoek naar de 52 kleurenfoto’s. 

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 : 



 FIETSEN NAAR  

SCHERPENHEUVEL 

 

Zondag 10 juli fietsen we met KWB Paal 

naar Scherpenheuvel. 

 

Het vertrek is voorzien om 10u00 aan de 

parking  van de sporthal langs de Meel-

bergstraat. 

 

We zullen rond de middag in Scherpenheu-

vel arriveren. 

Je kan gerust een picknick meenemen. Wij 

zorgen voor een volgwagen die alles kan 

laden. 

Er zijn genoeg eetgelegenheden ter plaatse 

voor degene die geen picknick willen meenemen. 

 

We vertrekken in Scherpenheuvel terug om 15u00 en maken nog een tussen-

stop in Averbode. 

 

De totale afstand van deze fietstocht bedraagt 56 km en we fietsen hoofdzake-

lijk via de fietsknooppunten. 
 



.KWB NAMIDDAG 

 

Zondag 21 augustus vanaf 13 uur 

In en rond Sint Sebastiaansgilde, 

Sint Sebastiaanstraat Meelberg 

 

Animatie voor iedereen 

 

Springkasteel 

Mikado 

Kubb spel 

Fins werpspel 

Kegelspel 

Cricket 

                                 

              IJsjes aan democratische prijs 

 

 Voorstelling van het jaarprogramma 

 

Iedereen welkom !!! 



BOWLING 

 

Op vrijdag 23 september 2016 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 9 oktober 2016 

Start: St-Jansgilde Paalstraat 

St-Janstraat 23, Paal 

Vertrek: tussen 08h00 en 15h00 

 

 

 

Rode lus : Klitsberg, Paalse Plas, Finse piste : 9 km 

Mogelijkheid tot inkorten : 6 km 

 

Blauwe lus : Hollewegen : 9 km 

Mogelijkheid tot inkorten : 6 km 

 

Groene lus : Verhard : 5 km 

 

 

 

Stempel voorzien, verzekering inbegrepen 

 

Wandeling : € 1,20 

Spek met eieren + tas koffie: € 6,50 

Wandeling + spek en eieren + tas koffie : € 7,50  



Recept van de maand 

GEGRILD VARKENSHAASJE IN MOSTERDMARINADE 

Benodigdheden (4 pers.) 

1 groot varkenshaaas zonder vet en spek 

4 el pittige dijonmosterd 

10 dunne plakjes rauwe ham 

zout en peper 

keukentouw 
 

Bereiding 

Kruid de varkenshaas met zout en peper. 

Besmeer het vlees met een flinke laag dijonmosterd. 

Omwikkel het met de plakjesrauwe ham zo dat ze elkaar lichtjes overlappen en een dichte 

laag vormen. 

Bind het geheel samen met keukentouw. 

Bak het vlees aan op de barbecue. 

Bak het in 30 minuten gaar, draai het af en toe om. 

Laat het vlees enkele minuten rusten onder alufolie voordat u het in plakjes snijdt. 

Dien warm op. 

 

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 



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. Er duurt enkele dagen eerdat het bedrag van de ene reke-

ning naar de andere overgeschreven is. 

 

 

 

 

 

 

mailto:kwbpaal@gmail.com


 
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. 

10/07/16 zondag Zomerfietstocht     

21/08/16 zondag KWB namiddag St.-Sebastiaangilde Meelberg 13u00 

11/09/16 zondag Vigor Kwalaak - FC De Paalschoppers     

18/09/16 zondag Miezerikken - FC De Paalschoppers     

23/09/16 vrijdag Bowling     

25/09/16 zondag FC De Paalschoppers - Geodiviba Flandria Paal 10u00 

30/09/16 vrijdag Einde FietsFotozoektocht     

02/10/16 zondag Heikant - FC De Paalschoppers     

08/10/16 zaterdag Prijsuitreiking FietsFotozoektocht St.-Jangilde (kerkhof) 20u00 

09/10/16 zondag Spek en eierentocht St.-Jangilde (kerkhof) 08u00 

09/10/16 zondag Victoria - FC De Paalschoppers     

16/10/16 zondag Opel - FC De Paalschoppers     

30/10/16 zondag FC De Paalschoppers - Heyax Flandria Paal 10u00 

11/11/16 vrijdag Gemeentelijk Tornooi     

13/11/16 zondag Breugelbuffet Parochiezaal 12u00 

13/11/16 zondag FC De Paalschoppers - Tram Flandria Paal 10u00 

20/11/16 zondag FC De Paalschoppers - Jeans Boys Flandria Paal 10u00 

27/11/16 zondag Tennis Eversel - FC De Paalschoppers     

28/11/16 maandag Huisbezoek St. Niklaas     

29/11/16 dinsdag Huisbezoek St. Niklaas     

30/11/16 woensdag Huisbezoek St. Niklaas     

01/12/16 donderdag Huisbezoek St. Niklaas     


