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Gezond
2017

‘t Buitingkrantje 192 Jaargang 40

Beste KWB(B)-er,
De feestdagen liggen weer achter ons. Weken op voorhand werden er
plannen gesmeed want feesten is voor ons een tweede natuur. Lekker
eten, gezellig samen zijn, pakjes geven en krijgen, het hoort er allemaal
bij. Hopelijk heeft iedereen bekomen van wat hij verwacht had. Al feestend starten we het nieuwe jaar. Een jaar met nieuwe uitdagingen die
moeten aangegaan worden en plannen die vragen om uitgevoerd te worden.
Zo hebben we een nieuwe website aangemaakt, www.kwbpaal.be. Men is
er nog steeds aan het verbeteren en opbouwen, maar in grote lijnen is hij
klaar. Zo heb nu ook de mogelijkheid om je via de website je in te schrijven voor onze activiteiten zoals ledenfeest, ontbijtwandeling enz..
Ook op facebook hebben we al geruime tijd een pagina
(www.facebook.com/kwb.paal) om onze activiteiten kenbaar te maken
aan het grote publiek. Wordt onze vriend en deel ons zoveel mogelijk.
Zoals je kan merken, richten we ons een beetje genoodzaakt op het digitaal netwerk. Het voorbije jaar hebben enkele bestuursleden om allerlei
redenen afgehaakt. We zijn deze mensen dankbaar voor de jaren van inzet voor onze vereniging hebben gehad.
Daarom zijn we op zoek naar leden die ons willen helpen bij een activiteit
of het bezorgen van ‘t Buitingkrantje aan de leden. Heb je interesse neem
contact op met de voorzitter of met mij. Onze contact gegevens vind je op
de verder in ‘t Buitingkrantje.
Heb je een idee voor een nieuwe activiteit laat het ook weten. We willen
deze graag samen met jou organiseren.

Beste leden, KWB(B) maken is niet zomaar van alles organiseren. KWB
(B) maken is mensen bij elkaar brengen. Ieder jaar opnieuw trachten wij
onze leden een programma voor te schotelen naar ieders gading. Wij
doen dit met de hoop dat er nieuwe vriendschapsbanden ontstaan en dat
mensen zich goed voelen in onze vereniging.
Graag wens ik je namens mijzelf en het voltallig bestuur een gelukkig en
voorspoedig 2018 toe, een jaar met een goede gezondheid en vooral veel
KWB(B) plezier.

Michel
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Familienieuws
Spoedig herstel
Georges Engelen

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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Pitslampentocht
EEN AVONDWANDELING IN GROEP
LANGS DE HOLLE WEGEN
EN

DE FINSE PISTE

ZATERDAG 14 FEBRUARI 2018
VERTREK OM 19U30
PARKING ACHTER OC DE BUITING
AFSTAND : 8 KM

DEELNAME : GRATIS

NA DE WANDELING MOGELIJKHEID
OM VERDER TE BABBELEN IN HET
CAFETARIA OC DE BUITING

ZAKLAMP NIET VERGETEN !
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LEDENFEEST
Op zaterdag 24 februari 2018 willen we jullie graag uitnodigen op ons jaarlijks ledenfeest dat doorgaat in zaal De Kring in Tervant.
De deur gaat om 19 uur open.
De leden die dit jaar 50 jaar lid zijn , willen we deze avond in de bloemetjes
zetten.
Daarna is het tijd om de beentjes los te gooien.
Het feestmenu :
Aperitief
&&&
Gefrituurde pladijs op een bedje van sla en tartaar
&&&
Tomatenroomsoep met balletjes
&&&
Varkenshaasje met champignonroomsaus
Winter groenten en kroketten
&&&
Desserten buffet
&&&
Nachtelijk hartig hapje
&&&
Drank voor de hele avond
Dit alles voor de schappelijke prijs van € 35 per persoon.
Niet leden betalen € 45
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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 17 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 17 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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Recept van de maand
Kip met wokgroenten
Benodigdheden (4 pers.)
4 kippenfilets
200 gr peultje
4 wortelen in staafjes
1 courgette in plakjes
1 dl ongezoet ananassap
2 el sojasaus
1 kl honing
2 el olie
peper en zout

Bereiding
•

Snij de courgette in plakjes en de wortelen in staafjes.

•

Blancheer de courgette, de wortelen en de peultjes kort in kokend water.
Gril de kippenfilets. Kruid met peper en zout.
Verhit in een wokpan de olie met de sojasaus, het ongezoet ananassap
en de honing. Laat inkoken.
Doe er de groenten bij en roerbak enkele minuten. Kruid met peper en
zout.
Serveer de kip met de groenten.

•
•
•
•

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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JAARPROGRAMMA 2018

Datum
17/02/18

Dag
zaterdag

Aktiviteit
Pitslampentocht

Plaats
Parking OC De Buiting

24/02/18
17/03/18
17/03/18
08/04/18
05/05/18
01/06/18

zaterdag
zaterdag
zaterdag
zondag
zaterdag
vrijdag

Ledenfeest
Speel- en praatcafé
Zettersprijskamp
Ontbijtwandeling
Stadsbezoek
Start Fiets-Fotozoektocht

De Kring
St Sebastiaansgilde
St Sebastiaansgilde
De Kring

02/06/18
08/06/18
17/06/18
08/07/18
19/08/18
21/09/18
13/10/18

zaterdag
vrijdag
zondag
zondag
zondag
vrijdag
zaterdag

14/10/18
27/10/18
18/11/18
26/11/18
27/11/18
28/11/18
29/11/18
08/12/18
08/12/18

BBQ
Terugkom BBQ
Ontbijtmand 75 jarigen
Zomerfietstocht
KWB namiddag
Bowling
Prijsuitreiking FietsFotozoektocht
zondag
Spek en eierentocht
zaterdag
Wijkmeesterfeest
zondag
Breugelbuffet
maandag
Huisbezoek Sint
dinsdag
Huisbezoek Sint
woensdag Huisbezoek Sint
donderdag Huisbezoek Sint
zaterdag
Speel- en praatcafé
zaterdag
Zettersprijskamp
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St Sebastiaansgilde
St Sebastiaansgilde

St Sebastiaansgilde
t Kanaal
St Sebastiaansgilde
St Sebastiaansgilde
St Sebastiaansgilde
Parochiezaal

St Sebastiaansgilde
St Sebastiaansgilde

Inschrijven voor een activiteit
Inschrijven voor een activiteit kan je steeds op de volgende wijze :
•
Bij een bestuurslid bij je in de buurt
•
Via de website
•
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.

Lidgeld 2018
Er zijn nog enkele leden waarvan we de ledenbijdrage nog niet ontvangen hebben.
Wens je nog lid te blijven van KWB Paal gelieve dan €12 over te schrijven op onze bankrekening BE39 7845 2989 0919, met de vermelding van : Lidgeld + je naam.
Doe dit voor 1 februari, indien we dan je bijdrage niet ontvangen hebben, zijn we genoodzaakt om je van de ledenlijst te verwijderen.
Leden die 50 jaar of meer lid zijn van onze vereniging zijn ereleden en dienen geen lidgeld
meer te betalen.
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Bestuursleden
Voorzitter + Penningmeester
Hulsmans Godfried

Tessenderlosesteenweg 7/2

0472/42.39.88

Buntjesstraat 6

0477/52.35.10
kwbpaal@gmail.com

Berberiswijk 23, Ham

0494/47.73.71

Klitsbergwijk 5
Schoolstraat 3 bus 6
Wisselstraat 24
Veldstraat 60
Mierheuvelstraat 56
Kelderstraat 3
Meerstraat 5

0474/47.73.85
011/42.38.09
0494/36.31.41
011/42.32.65

Secretaris
Truyers Michel
Dagelijks bestuur
Pieters Luc

Bestuursleden
Aerts André
Bosmans Frans
Deferm Eduard
Saenen Dolf
Swerts Guido
Vanbrabant Louis
Vanheel Eddy

Verantwoordelijke uitgever

KWB – KWB-B Paal
www.kwbpaal.be
kwbpaal@gmail.com
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011/42.43.62
0478/71.80.58

