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Op zondag 6 januari

Reclame

VASAS nieuwjaarsreceptie 2019

houden we onze jaarlijkse
NIEUWJAARSRECEPTIE!!!.
Iedereen van harte welkom vanaf 11.30 uur

Tot dan.
Het Vasasbestuur

Scouts & Gidsen Wommelgem 		

aan de lokalen van de Vantichelenlei.
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Reclame

COMEDY
NIGHT
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29 DE CEM B E R
F EES TZA A L FO R T 2 - FO R T2 ST R A AT
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Kapoenen
Hallo allerliefste kapoentjes!

Vandaag gaan we de wereld verkennen, we
gaan namelijk rond de wereld reizen! Leider
Mats heeft er alvast zin in!
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Nieuwe maand, nieuwe Paal, dus nieuwe en super leuke activiteiten! Wij zijn
benieuwd of jullie ook dit jaar braaf zijn geweest, want Sinterklaas komt stilaan
aan met zijn stoomboot vanuit Spanje. Als jullie braaf zijn geweest, komt hij
zeker langs onze scoutslokalen. Hieronder krijg je al een kleine tip wat er in de
pakjes zit voor de komende maand december…. Spannend!

Reisje rond de wereld – gewone uren aan
het lokaal
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02/12:
Vandaag komt de Sint met al zijn pieten een
bezoekje brengen aan onze scouts, hopelijk zijn
jullie heel braaf geweest net zoals leidster Anna!

Sintvergadering – gewone uren aan het lokaal

09/12:

Yesss, we gaan 1 tegen allen spelen, hopelijk
kunnen jullie winnen tegen stoere binken
zoals Maxim, Vincent, Tanguy en
Mohammed!!

1 tegen allen – gewone uren aan het
lokaal

Kapoenen

16/12:

Dikke kusjes
XXXXXXXX
Jullie allertofstegekstemegacoole leiding

Tanguy
Vincent
Ymke

Mats

Anna

Eline
Maxim

Mohammed
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23/12 en 30/12 zijn er geen vergaderingen, want de leiding is hard
aan het studeren voor de examens! Prettige feestdagen, geniet
van jullie welverdiende vakantie en tot in 2019!
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Kabouters
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Kabouters

Welpen

7/12 wordt een echte
lichtshow. We lichten ons
met zijn alle op, dus neem
zeker wat lichtgevende
spullen mee. Denk aan
fluovestje/lichtjes. Jullie
worden verwacht van
19u tot 21u op de vtl.

Breng zeker al jullie
kennis mee op de
enige echte welpen
quiz-vergadering.
Deze gaat door op
14/12 van 19u tot 21u

Groetjes van de
Welpenleiding!
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Op 2/12 komt de
goede heilige sint
al aan om 09:30u
aan de vtl. Wie
zoet is, krijgt
lekkers, wie stout
is de roe!
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maand zouden doen!!!!

ne goeie film
te zien!!!!

Vrijdag 7/12 van
19u-21u aan de
lokalen (wegens

Zaterdag 15/12

de examens
zullen de
vergaderingen
niet op zondag
vallen)

Ik ga eens op het kerkplein kijken
wat daar te doen valt tussen 19u21u. Ik heb gehoord dat daar een
gezellige kerstmarkt zou zijn :))
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Ik heb zin om

Jonggidsen

Amai ons CSI-weekend was plezant!
Ik ben eens benieuwd wat we deze
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meenemen

Die ga ik inzetten op het
kerstfeestje van die JOGI’s op
21/12 tussen 19u-21u

Allee december zit er
weeral op ☹ Daar
moet ik echt van
wenen

Nu mogen jullie genieten van een welverdiende vakantie!
We zien jullie terug in januari!!!

Jonggidsen

Iedereen zal wel een
cadeautje (max. 5€)
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Amai die rotte examenperiode
zit er eindelijk op! Eindelijk
nog eens een goeie vakantie!!
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Jongverkenners
7 December spelen
we het grote Sint
en Piet spel!
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19 tot 21u aan onze lokalen
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Jongverkenners
Wij zien jullie met veel plezier terug op de eerste
vergadering van 2018 2019…
Deze zal doorgaan op zondag 6 Januari.
Deze dag is het ook de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie
van Vasas.
Veel liefs, fijne feestdagen!
Amber, Margot, Fredje en Yorben xxx
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Hierna zullen er geen vergaderingen meer zijn
in 2018!
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Paal (België) - Wikipedia

Gidsen

11/13/2018

(de) Paal (België)
Paal

Paal (Limburgs: Poël) is een dorp en deelgemeente van de stad Beringen,
in de Belgisch-Limburgse Kempen (Zuiderkempen). Paal grenst aan
Tessenderlo, Diest, Lummen en Beringen. De deelgemeente bestaat

Deelgemeente in België

buiten het centrum nog uit de gehuchten Tervant en Brelaar-Heide.

Inhoud
Toponymie
Geschiedenis
Bezienswaardigheden
Natuur en landschap
Sport en recreatie
Demografische ontwikkeling
Externe links

Toponymie
Paal werd in de 15e eeuw vermeld als Pale, Paele of Pael. Dit komt
vermoedelijk van het Latijn: palus, dat moeras betekent.
Paal maakte deel uit van de buitinghe (buitengebied) van Beringen en
wordt ook tegenwoordig in de volksmond nog wel "De Buiting" genoemd.
In (de) paal vinden De vergaderingen gewoonlijk plaats van

Situering
Vlaanderen
Limburg
Beringen
51° 2′ NB, 5° 10′ OL
Algemeen
Oppervlakte
23,54 km²
Inwoners
11.342
(01/01/2013)
(482 inw./km²)
Overig
Postcode
3583
Netnummer
011 - 013
http://www.paalonline.be/
Website
België
Portaal
Gewest
Provincie
Gemeente
Coördinaten

20u00 tot 22u00, tenzij anders vermeld!

Geschiedenis
Samen met de gehuchten Tervant, Meelberg, Rijsel en Gestel behoorde Paal tot de buitinghe van Beringen. In 1513 was er
sprake van een kapel, die van Beringen afhankelijk was. In 1716 werd Paal een zelfstandige parochie. Ook bestuurlijk
moesten de bewoners van Paal vaak financieel opdraaien voor Beringen, waartegen ze na de Luikse Revolutie van 1789 in
opstand kwamen. De Paalse burgers beschuldigden de stad Beringen ervan hoe meer hoe liver met de buijdel te doen
opkomen en ter contrarie van alle voordeelen te berooven en om soo te seggen hun in specie van slavernij te brengen. In
1802 werd Paal een zelfstandige gemeente. Op kerkelijk gebied splitste Tervant zich daar in 1905 nog van af.
Op het grondgebied van Paal werd van 1930-1939 het Albertkanaal aangelegd, met de haven van de steenkoolmijn van
Beringen, van waar de steenkool naar de industrieën van Luik en Antwerpen werd vervoerd. Ook bezit Paal een groot
industrieterrein dat zich uitstrekt tot in Tessenderlo. Dit is gelegen tussen het Albertkanaal en de Boudewijnsnelweg.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paal_(Belgi%C3%AB)
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Politiek
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Geleidelijk breidde Paal zich uit van een straatdorp aan de verbindingsweg tussen Beringen en Diest, tot een woonkern die
zich tot de nabijgelegen gehuchten uitstrekt.
Bij de gemeentelijke herindeling van 1977, werd Paal, met een aantal andere dorpen, bij de fusiegemeente Beringen
gevoegd.

Gidsen

11/13/2018

De sint passeerde op Zeven December 2018 met zijn verbrande pieten.

Bezienswaardigheden
De Sint-Jan-de-Doperkerk is een neoromaanse basiliek uit 1862.
De Gestelse Molen is een watermolen op de Zwarte Beek, ten zuidoosten van het dorp.
De kerk van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen in het gehucht Tervant.
Enkele, meestendeels sterk verbouwde, langgevelboerderijen, waaronder één aan de Sint-Jansstraat, die
tegenwoordig een herberg is.
Het voormalige gemeentehuis De Quebedo, aan de Beverlosesteenweg nummer 1, is een neoclassicistisch huis uit
omstreeks 1880, gelegen in een parkje.
Het casino van Fort II, Enkel geopend op 14/12/2018.

Natuur en landschap
Hoewel een deel van Paal sterk geïndustrialiseerd is, is er veel natuurschoon te vinden. Ten zuidoosten van Paal vindt men
het belangrijke natuurgebied Vallei van de Zwarte Beek. In het noordwesten ligt het natuurgebied Vallei van de Drie
Beken.

waar fietsroutes vertrekken.
Ook liggen er enkele getuigenheuvels, zoals de Klitsberg die direct ten westen van het centrum van Paal is gelegen. Vanaf
1970 werd deze berg officieel tot parkgebied verklaard. Men kan er wandelen en er bevindt zich een watertoren. Het
beheer laat echter te wensen over, daar de heuvel over diverse eigenaars is verdeeld en slechts een beperkt deel in bezit
van de gemeenschap is.
Ook ten zuiden van de kom van Paal ligt een reeks getuigenheuvels tot 50 meter hoogte, die de rechteroever van de Zwarte
Beek omzomen.

Paalse plas

Paalse plas

De

Sint-Jan

Doperkerk

in

de
het

centrum

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paal_(Belgi%C3%AB)
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De ten noorden van Paal gelegen Paalse Plas is ontstaan door zandwinning, en tegenwoordig is het een recreatieplas van
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Sport en recreatie
Het dorp heeft met KFC Flandria Paal een eigen voetbalclub. Verder is er ook het recreatiegebied "de Paalse Plas", dat
visvijvers, een zeilplas en een golfterrein (van Millennium Golf) heeft. Er is een fietsinrijpunt van het fietsroutenetwerk die
voorzien is met een infokiosk.[1]

Gidsen

11/13/2018

Iedere zomer in de maand augustus wordt er in het centrum een muziekfestival gehouden, Paal op Stelten geheten, dat
jaarlijks goed is voor zo'n 20.000 bezoekers.
Op 21 december wordt een kerstfeestje gegeven, waar de genodigden gevraagd worden om een cadeautje
mee te brengen van ongeveer 5 euro. Wegens de drukke planning van de organisators vindt dit feestje
uitzonderlijk plaats van 19u tot 21u

Politiek
Paal had een eigen gemeentebestuur en burgemeester van 1802 tot de fusie van 1977. Burgemeesters waren:
Naam burgemeester

1802 - 1808

Henri Srayen

1808 - 1816

Petrus Antonius Wouters

1816 - 1819

Jan Porters

1825 - 1850

Jan Porters

1850 - 1874

Jan Grieten

1874 - 1892

Jozef Vanzeir

1892 - 1916

Louis De Quebedo

? - 1941

Isidoor Convents

1941 - 1945

Hubert Frederix

1946 - 1952

Leon Ariën

1953 - ?

Frederik Vandergraesen

Grote-Stijn-is-jarig-en-dit-valt-toevallig-samen-met-drie-koningen-vergadering.
06/01/2019
06/01/2019
9u30 - 12u00 We eindigen op de vantichelenlei met de nieuwjaarsreceptie van de VASAS
? - 1976

Louis Hermans Deze Vergadering is van 9u30 tot 12u

In 1812 was de burgemeester van Beringen Egidius François Wouters kort waarnemend burgemeester.
Sinds de fusie van 1977 worden er geen vergaderingen gegeven om 28/12, omdat het dan vakantie is.

Externe links
Website van de deelgemeente Paal (http://www.paalonline.be)

Plaatsen in de gemeente Beringen
Deelgemeenten: Beringen · Beverlo · Koersel · Paal
Overige kernen: Beringen-Mijn · Brelaar-Heide · Korspel · Stal · Tervant
Belgische gemeenten · Arrondissement Hasselt · Limburg · Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paal_(Belgi%C3%AB)
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Periode
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Vrijdag vergaderingen!

30/11

Verkenners

Menu

December

Een nachtelijke belevenis in het bos.
Van 19:30 tot 21:30 aan ons lokaal.

7/12
Een Vlaamse klassieker: Sint vergadering!
Van 19:30 tot 21:30 in het lokaal.

15/12

21/12
Geen vergadering want we zijn zelf aan het
vergaderen.

29/12
Comedy night!! Veel reclame maken!
Verdere info volgt
Veel groetjes van jullie chefs: Vincent, Robbe en Yoshi
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Een winterse sfeer snuiven op de
kerstmarkt. 19:30 tot 21:30 op het kerkplein
Op zaterdag!
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Jins
De JINS zijn helemaal mee met
het digitale tijdperk en kunnen hun
maandprogramma terugvinden op
Facebook!
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Mark Zuckerberg likes this
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VASAS
Beste leden, ouders en sympathisanten,
Eindelijk heeft de winter zich een beetje laten opmerken. Spijtig genoeg niet door de
koude maar eerder door het grijze weer.
Toch kunnen we terugblikken op een zeer geslaagd leidingsetentje. (een actviteit van
Vasas om de leiding te bedanken voor hun inzet). Weeral een nieuw concept met
veel dank aan het organiserend team (!!!). Met het thema “highland games” werd de
leiding in verschillende teams uitgedaagd om zich te meten met het Vasasbestuur in
Met veel enthousiasme en de nodige humor werd er een traject afgelegd dat
eindigde in het Fort van Borsbeek met een overdaad aan verse houtovengebakken
pizza’s in het lokaal van de Burse Feesten.
Ook de wintertochtinschrijvingen zijn achter de rug en zoals verwacht was de eerste
tocht meteen volgeboekt.
De tweede tocht met een overnachting heeft nog heel wat ruimte. Als er nog
interesse is mogen jullie dat zeker laten weten. Het is een mooi evenement!
Ook dit jaar staan we op 15 december met een standje op de Kerstmarkt. Onze
lekkere frieten zijn ondertussen alom bekend en gevraagd.
Op zondag 6 januari houden we onze jaarlijkse NIEUWJAARSRECEPTIE!!!. Meer
info verder in de Paal. Iedereen van harte welkom.
Tot binnenkort.
Koen Roskams
voorzitter Vasas
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verschillende kracht- en behendigheidsoefeningen.
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Tel.: 03 354 15 91
Heb je iets nodig of heb je zelf nog spullen die verkocht kunnen
worden? Aarzel niet om Rudy te contacteren!
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Rudy Van Camp
De Keer 8
2160 Wommelgem
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HOPPER winkel ANTWERPEN

Adres:
Wilrijkstraat 45
2140 Antwerpen
03 297 37 34

Openingsuren

Dinsdag tem vrijdag
van 10u tot 12u en van 12u30 tot 18u
Zaterdag
van 10u tot 12u en van 12u30 tot 17u
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winkel.antwerpen@hopper.be
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