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Beste wensen

Gezond
2017

‘t Buitingkrantje 188 Jaargang 39

Bestuursleden
Voorzitter + Penningmeester
Hulsmans Godfried

Tessenderlosesteenweg 7/2

0472/42.39.88

Buntjesstraat 6

0477/52.35.10
kwbpaal@gmail.com

Knockaert Peter

Buitingstraat 57

011/43.29.21

Pieters Luc

Berberiswijk 23, Ham

0494/47.73.71

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

Secretaris
Truyers Michel

Dagelijks bestuur

Bestuursleden

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. José Houben wed. Maurice Hulsmans (87 j.)
Moeder en schoonmoeder van KWB bestuurslid
Godfried en Jeannine Hulsmans - Vangansen
Grootmoeder van KWBB lid
Marco en Sandra Oggianu - Hulsmans

Spoedig herstel
Carremans Mia

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.
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Stadsbezoek : Hasselt
Op zaterdag 13 mei gaan we onze
provinciehoofdstad Hasselt verkennen.
We zijn allemaal al dikwijls in Hasselt geweest om
te shoppen. Het mode– of jenevermuseum zijn jullie
waarschijnlijk ook al eens gaan bezoeken. Toch gaan
we de uitdaging aan om jullie een leuk en
aangenaam stadsbezoek aan te bieden.
Ieder gaat met eigen vervoer naar Hasselt. We
komen samen om 9u45 op de Grote Markt.
Eerst laten we ons als VIP ontvangen in het Smaaksalon. We genieten van een
koffie met Hasseltse zoetjes bij een film die een eerste impressie geeft van de
stad. Daarna doen we de Historische stadswandeling. Een begeleide
wandeling, die ons langs de voornaamste historische bezienswaardigheden
van de stad voert.
Lunchen doen we in Het Borrelhuis. Op het menu staat eerst een lekker
soepje, daarna kan je kiezen tussen zonnevis met pestosaus en krieltjes ofwel
Vlaamse stoofkarbonades met kroketjes en als dessert voorzien we een
mousse van chocolade.
Na de lunch laten we ons door de gids begeleiden langs de
Lekkerbekkenroute. Deze stijlvolle route voert ons langs authentieke
Hasseltse adresjes. Stuk voor stuk speciaalzaken die aantonen waarom Hasselt
de Hoofdstad van de smaak is.
Het belooft een leuke lekkere dag te worden. Zeker de moeite waard
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Fiets-Fotozoektocht
Zin in een fietstocht van ± 24 km over verharde
en onverharde wegen door Paal. Onderweg kan
op zoek naar originele dakgoten, allerhande versieringen, 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. Hiervan 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.
Inschrijfgeld : € 2,50 per deelnemer.

Uren zoekplezier van 1 juni tot 30 september.
Deelnameformulieren aan zijn te bekomen bij:
Toeristische dienst Beringen
Hulsmans Godfried
Truyers Michel

Koolmijnlaan 203, Beringen-Mijn
Tessenderlosesteenweg 7/2, Paal
Buntjesstraat 6, Paal

DE INSCHRIJVINGBIJDRAGE GAAT INTEGRAAL NAAR :
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Barbecue
Op zaterdag 3 juni organiseren we, samen
met onze vrienden van de St.-Sebastiaangilde,
onze jaarlijkse 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
zorgen dat het groentebuffet klaar staat en de
warmhoud bakken gevuld zijn met lekker gebakken vlees. En ook de aardappel in de schil met kruidenboter zal niet ontbreken. Vergeet zeker het dessertje niet.
Keuze uit :
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 3 juni !!!
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Recept van de maand
Asperge salade met peer
Benodigdheden (2 pers.)
75 gr rucola
1 peer
6 plakken parmaham
250 gr asperges
1 eetlepel honing
1 eetlepel witte wijn azijn
1 theelepel mosterd
scheutje olijfolie
snuifje zout en peper
Bereiding
Schil de asperges en snijd in stukken.
Breng een pan water aan de kook met een snuifje zout.

Kook de asperges ca 7 minuten en laat daarna nog 5 minuten in het water nagaren.
Maak ondertussen een dressing met de honing, witte wijn azijn, mosterd en
olijfolie. En kruid met peper en zout.
Verdeel de rucola over 2 borden.
Snijd de peer in plakjes en verdeel over de sla.
Scheur de parmaham in stukken en leg ook tussen de sla.
Giet de asperges af en meng deze ook door de salade.
Besprenkel met de honing mosterd dressing

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 rekeningnummer.
•
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 rekening naar een andere overgeschreven is.
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