NOVEMBER 2017

Gezond
2017

‘t Buitingkrantje 191 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
kwbpaal@gmail.com
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Familienieuws
Overlijden
Afscheid nemen doet pijn,
laat onze steun een blijk
van medeleven zijn!
Mevr. Julia Louwet wed. Louis Corvers (93j.)
KWBB lid
Mevr. Alphonsine Postelmans wed. Louis Vandermaesen (88j.)
KWBB lid

Diamanten bruiloft
Louis en Anna Riebus - 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 Buitingkrantje, aarzel niet en stuur een mailtje naar kwbpaal@gmail.com of neem
contact met één van onze bestuursleden.
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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) :

13€

koude schotel vis of vlees :

13€
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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 gaatjes in zijn agenda.

Jullie kunnen zelf kiezen wanneer SintNiklaas met Piet bij jullie op bezoek komen:


Maandag 27 november 2017 tussen 18u00 en 20u00



Dinsdag 28 november 2017 tussen 18u00 en 20u00



Woensdag 29 november 2017 tussen 18u00 en 20u00



Donderdag 30 november 2017 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.
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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 9 december

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.

6

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 9 december

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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F.C. Paalschoppers stopt na 39 jaar
•

Omwille van gebrek aan spelers, zijn we genoodzaakt en is besloten er
een punt achter te zetten. Dit vinden we allemaal heel spijtig, maar het is
zo en niet anders.

•

De geschiedenis hier beginnen neerschrijven, allemaal goed en wel,
maar een volle krant krijgen we heel gemakkelijk gevuld, omdat er gedurende die kleine, bijna 40 jaar zoveel heeft plaats gehad.

•

Om en bij de 1500 wedstrijden zijn er gespeeld thuis en over gans Limburg en erbuiten … . Tornooien, Beker van Paal (ook inmiddels opgedoekt omwille van te weinig ploegen), galawedstrijden met een liefdadigheidsdoel … .

•

Minstens 220 spelers hebben enkele of meerdere matchen meegedaan, of
zijn jaren aan de ploeg gehecht geweest met fantastische resultaten.

•

Gestart op het vroegere plein van de Meedix (Paalstraat). Nadien jaar en
dag op El Toro van de familie Engelen (Beelkenswijer) en van 1996 tot
2002 in de Mierheuvelstraat tot het overlijden van de eigenaar en alles
verkaveld werd. Vanaf dan konden we door toedoen van, de toenmalige
voorzitter van Flandria Paal, Leo Lucas en Marcel Mondelaers, toen burgemeester terecht op de terreinen van Flandria Paal.

•

De laatste 10 à 15 jaar waren ere spelers die uit alle hoeken kwamen :
Lier, Lummen, Hasselt, Houthalen, Genk, Leopoldsburg, enz …

•

Ook vele verschillende nationaliteiten traden al eens bij ons aan!

•

Feesten, barbecue’s, weekends in de Eifel en Friesland, uitstappen, wandelen, fietsen, boottochten, quizen, ontbijten voor de match met vrouw
en kinderen, vieringen, verjaardagen, 11 november Gemeentelijke Recreatieve Voetbaldag in het Mijnstadion, werkdagen aan de plein en infrastructuur, afbraakfuif enz. enz. … het hoorde er allemaal bij!

•

Na elke thuismatch was er een tombola en uniek was : altijd natura prijzen.

•

Vanaf 1992 gingen we meedoen met de Beker van Paal. Vele overwinningen, vele ereplaatsen, veel ambiance achteraf.

•

Vanaf 2002 hadden we ook de verkiezing van de Gouden Schoen.
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•

We kenden heel wat Paalse sponsors voor de uitrustingen, trainingspakken, t-shirts, winterjassen, matchballen, sporttassen, sweaters … .

•

Memorabel blijft het winnen van de Beker van Paal in 2008 en de het
groepsbezoek met overnachting in tenten aan de wereldbekermanche
motorcross en WK wielrennen op Terlaemen.

•

Zaterdag 7 oktober werd in de parochiezaal een reünie georganiseerd
met alles erop en eraan!
Er was door een werkgroepje overeengekomen om de overgebleven euro’s te schenken aan St Vincentius (voedselbedeling groot Beringen) en
het kinderkankerfonds.
In het verleden hebben we al meerdere malen voetbaluitrustingen opgestuurd naar missieposten in meerder Afrikaanse landen.
Op 19 oktober werd aan de verantwoordelijken van de 2 uitgekozen goede doelen een som van elk
€ 500 overhandigd.
Als slotsom willen we iedereen :
spelers, spelersvrouwen en kinderen, alle helpers en sponsors
door de jaren heen, de Paalse
K.W.B. en alle sympathisanten
een dank je wel toesturen voor de
vele jaren dat een mooie voetbalploeg mochten zijn.
We hebben samen het toch maar allemaal gedaan en gehad. Dat goed
gevoel pakt niemand ons af!
Zeker nu we de medemens op deze wijze kunnen steunen is een mooi
slot voor onze ploeg “FC PAALSCHOPPERS”.
De warmste weken van ‘t jaar komen eraan en in de aanloop ervan zijn
we een streepje voor … !
André Aerts
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Recept van de maand
Varkenshaasje met appeltjes
Benodigdheden (4 pers.)
650 gr varkenshaasje
500 gr krieltjes
400 gr spruitjes
2 elstar appels
100 gr spekreepjes
200 ml kalsfond
2 el gehakte peterselie
boter
olijfolie
peper en zout
Bereiding
•

•

•

•

Bak het varkenshaasje in een mengsel van boter en olijfolie langs alle
kanten goudbruin. Kruid met peper en zout. Blus met de kalfsfond en
laat op een zacht vuur verder bakken tot de gewenste gaarheid.
Verwijder de buitenste blaadjes van de spruitjes. Spoel de appelen en
verwijder het klokhuis, snij in partjes. Schil de krieltjes en kook ze gaar
in gezouten water. Laat de krieltjes uitlekken en bestrooi met de gehakte
peterselie.
Blancheer de spruitjes 3 minuten in kokend water en laat uitlekken.
Verhit een grote pan en bak de spruitjes, appelplakjes en spekjes in ruim
wat boter en olijfolie. Kruid met de rozemarijn, peper en zout.
Snij het varkenshaasje in plakken. Serveer met de kort gebakken
spruitjes en appel en de krielaardappelen.

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 like ons op facebook.

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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