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Verantwoordelijke uitgever 
KWB – KWB-B Paal 

 

www.kwbpaal.be 

kwbpaal@gmail.com 

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 

Pieters Luc   Broekhovenstraat 26, Beringen 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 



Familienieuws 

 

Overlijden 
Afscheid nemen doet pijn, 

laat onze steun een blijk  

van medeleven zijn! 

 
Dhr. René Vandewijngaert echtg. Sofia Reynders (84 j.) 

KWBB-lid 

 

 

 

 

 

Spoedig herstel 

Maria Reyckers 

 

 

Fiere grootouders 

Rechtzetting 

Johan en Rita Peremans - Vanlommel van kleindochter 

Robyn Mollen 

 

Nicole Schoofs en Luc Pieters van kleinzoon 

Liyo Vandeput 
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Barbecue 

Op zaterdag 2 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 ge-

creëerd wordt. 

Van 16 tot 20 uur ben je welkom. We zullen 

zorgen dat het groentebuffet klaar staat en de warmhoudbakken 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  € 13 

  3 ST. VLEES  € 16 

  Groentebuffet + dessert 

 

 Kaarten : 

 Bij je wijkmeester in de buurt of  bij 

 Truyers Michel, Buntjesstraat 6  

 Tel 0477/52.35.10 

 Ter plaatse op 2 juni !!! 
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Fiets-Fotozoektocht 

Zin in een fietstocht van ± 22 km over rustige 

wegen door Paal en Beringen 

Onderweg kan je op zoek naar originele dakgo-

ten, 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  Koolmijnlaan 203, Berigen-Mijn 

 Hulsmans Godfried   Tessenderlosesteenweg 7/2, Paal 

 Truyers Michel    Buntjesstraat 6, Paal 
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FIETSEN NAAR 

ABDIJSITE HERKENRODE 

 

Zondag 08 juli fietsen we met KWB Paal 

naar de Abdijsite Herkenrode. 

 

Het vertrek is voorzien om 10u00 aan de 

parking  aan het kerkhof 

 

We zullen rond de middag op de abdijsite 

aankomen. Daar is er de mogelijkheid om 

iets te nuttigen in het zelfbedieningsrestau-

rant De Paardenstallen. 

 

We vertrekken er terug omstreeks 15u00. 

 

Zowel tijdens de heen– als de terugrit maken we een tussenstop om eventjes te 

verpozen. 

 

De totale afstand van deze fietstocht bedraagt 50 km. 

De tocht gaat voornamelijk via het fietsknooppuntennetwerk en als dit niet 

mogelijk is, nemen we rustige fietswegen. 
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Recept van de maand 

Pasta met zalm en groene asperges 

Benodigdheden (4 pers.) 

400 gr spirelli 
600 gr zalmmoten (in blokjes) 
16 kerstomaten 
16 groene mini-asperges 
1 sjalot 
1 el bloem 
100 ml witte wijn 
400 ml visfond 
250 ml room 
boter 
cayennepeper 
peper 
zout 
 

Bereiding 

• Kook de pasta beetgaar. 

• Snij de asperges in hapklare stukken en stoom of blancheer ze beetgaar. 

Halveer de kerstomaatjes. 

• Fruit de sjalot in boter. Blus met de wijn en de visfond. Laat tot de helft 

inkoken. 

• Meng 1 el bloem met 1 el boter en bind er de saus mee. Roer de room door 

de saus en breng ze op smaak met peper, zout en wat cayennepeper. 

• Bak de zalmblokjes in flink wat boter (ze mogen binnenin rosé blijven). 

Kruid ze met peper, zout en cayennepeper. 

• Meng de spirelli met de asperges en de tomaatjes. Verdeel de pastasalade 

over de borden en werk af met de zalmblokjes en een schepje roomsaus. 

 

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 Dag Aktiviteit Plaats 

17/02/18 zaterdag Pitslampentocht Parking OC De Buiting 

24/02/18 zaterdag Ledenfeest De Kring 

17/03/18 zaterdag Speel- en praatcafé St Sebastiaansgilde 

17/03/18 zaterdag Zettersprijskamp St Sebastiaansgilde 

08/04/18 zondag Ontbijtwandeling De Kring 

05/05/18 zaterdag Stadsbezoek   

01/06/18 vrijdag Start Fiets-Fotozoektocht   

02/06/18 zaterdag BBQ St Sebastiaansgilde 

08/06/18 vrijdag Terugkom BBQ St Sebastiaansgilde 

17/06/18 zondag Ontbijtmand 75 jarigen   

08/07/18 zondag Zomerfietstocht   

19/08/18 zondag KWB namiddag St Sebastiaansgilde 

21/09/18 vrijdag Bowling t Kanaal 

13/10/18 zaterdag Prijsuitreiking Fiets-
Fotozoektocht 

St Sebastiaansgilde 

14/10/18 zondag Spek en eierentocht St Sebastiaansgilde 

27/10/18 zaterdag Wijkmeesterfeest St Sebastiaansgilde 

18/11/18 zondag Breugelbuffet Parochiezaal 

26/11/18 maandag Huisbezoek Sint   

27/11/18 dinsdag Huisbezoek Sint   

28/11/18 woensdag Huisbezoek Sint   

29/11/18 donderdag Huisbezoek Sint   

08/12/18 zaterdag Speel- en praatcafé St Sebastiaansgilde 

08/12/18 zaterdag Zettersprijskamp St Sebastiaansgilde 
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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 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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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. 

mailto:kwbpaal@gmail.com

