
SEPTEMBER 2017 

‘t Buitingkrantje 190   Jaargang 39 

Beste wensen 

Gezond 

2017 



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 

 

kwbpaal@gmail.com 
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Familienieuws 

Overlijden 

Afscheid nemen doet pijn, 

laat onze steun een blijk  

van medeleven zijn! 

 

Mevr. Jeanine Van Gansen (61j.) 

KWBB lid 

Schoonmoeder en moeder van KWBB lid 

Marco en Sandra Oggiano - Hulsmans 

 

Dhr. Maurits Vanwezemael echtg. Angela Moons (79j.) 

Vader en Schoonvader van KWBB lid 

Dirk en Christel Vanwezemael - Jans 

 

 

 

 

 

Spoedig herstel 

Lea Vanderheyden 

Paula Bogaerts 

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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Fiets-Fotozoektocht 

Zin in een fietstocht van ± 24 km over verharde 

en onverharde wegen door Paal. Onderweg kan 

op zoek naar originele dakgoten, allerhande ver-

sieringen, 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  Koolmijnlaan 203, Beringen-Mijn 

 Hulsmans Godfried   Tessenderlosesteenweg 7/2, Paal 

 Truyers Michel    Buntjesstraat 6, Paal 

 

DE INSCHRIJVINGBIJDRAGE GAAT  INTEGRAAL NAAR : 
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BOWLING 

 

Op vrijdag 22 september 2017 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 
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.SPEK EN EIERENTOCHT 

 

 

Zondag 8 oktober 2017 

Start: St-Sebastiaansgilde Meelberg 

St-Sebastiaanstraat 25, Paal 

Vertrek: tussen 08h00 en 15h00 

 

 

Blauwe lus : Klitsberg, Paalse plas : 9 km 

Mogelijkheid tot inkorten : 7 km 

 

Rode lus : Tervant : 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  
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 BREUGELBUFFET 

 

 

Wanneer :  Zondag 19 november 2017 

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) :   16€ 

  klein buffet (2 soorten vlees naar keuze) : 11€ 

  koude schotel vis of vlees :    13€ 
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Recept van de maand 

Spaghetti met scampi en kruidensausje 

Benodigdheden (4 pers.) 

400 gr spaghetti 

650 gr tijgergarnalen 

300 gr ricotta 

250 gr mascarpone 

50 gr geraspte parmzaan 

30 gr schilfers parmezaan 

8 teentjes knoflook 

limoen 

half bosje bladpeterselie 

olijfolie 

peper en zout 
 

Bereiding 

Doe de olijfolie met de hele knoflooktenen in een pan en verhit 3 minuten op 

een zacht vuurtje. Haal van het vuur maar laat de knoflook nog 10 minuten 

trekken. Haal ’m uit de pan (bewaar de knoflookolie) en pureer ’m met de 

peterselie en de geraspte limoenschil. Voeg de ricotta, mascarpone en 

geraspte parmezaan toe, breng op smaak met peper en zout. 

Kook de spaghetti beetgaar volgens de aanwijzingen op de verpakking. 

Bak de garnalen in de knoflookolie, kruid met peper en zout, voeg limoensap 

toe naar smaak. 

Meng de spaghetti met de kruidensaus en werk af met de garnalen en de 

parmezaan schilfers. 

 

SMAKELIJK!!! 

8 



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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