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Nieuws uit onze kring 

♦ Onze erevoorzitter Roger Geeroms werd benoemd tot erelid van de K.B.V.B. 

Proficiat. Hij was dit seizoen de enige Pajottenlander die een 

bondsonderscheiding kreeg. 

♦ Yves Stiennon en Abib Slim zijn twee versgebakken scheidsrechters die 

onmiddellijk op de vergadering van oktober aanwezig waren. Goed zo!! 

♦ Wie zijn lidgeld totnogtoe niet betaalde en dat nog wenst te doen, wat wij 

hopen en verwachten, kan zich in orde stellen tijdens de vergadering van 20 

oktober bij onze penningmeester Dimitry of via het rekeningnummer van onze 

kring: 001-1496370-27. De bijdrage bleef onveranderd: €15,00. 

Petanquetornooi 

Het Belgisch SVK Pajottenlands-indoor-petanquetornooi vindt plaats op  

15 december 2006 in de Goutstouwersstraat 59 te 1651 Lot.  

Voor de prijs van 5 euro per deelnemer (lid + eventueel partner) krijg je:  

- petanquebanen en –ballen ter beschikking (met eigen ballen kan ook) 

- artisanale paëlla na de wedstrijd 

- een paar drankjes je aangeboden door de kring 

De inschrijvingen gebeuren bij Miel Moonens (02/356 94 74) en moeten binnen zijn 

voor 8 december 2006. 

Tweedaagse reis van onze kring 

We herhalen nog eens dat de tweedaagse zal plaatsvinden op  

zaterdag 2 en zondag 3 juni 2007. Wie geïnteresseerd is, kan alvast de datum 

noteren. De prijs voor de leden zal lager liggen dan 100 euro. Voor die luttele som 

wordt je met een luxebus gebracht naar een prachtige locatie: Vresse-sur-Semois 

(Laforet). Het hotel: Hostellerie “La Sapinière” beschikt over zeer mooie kamers met 

alle comfort. In deze prijs is begrepen: het logies, de sandwiches voor de 

zaterdagmiddag, de gastronomische maaltijd (7 gangen) op zaterdagavond, ontbijt en 

middagmaal op zondag. 

Over deze fantastische aanbieding mag je nog meer info verwachten in de volgende 

nummers van het Pajotterke. 

De inschrijvingen voor de reis gebeuren eveneens bij Miel Moonens. 

Wedstrijden van onze vriendenkring 

♦ De selectie Pajottenland-N-W Brabant won de vriendenwedstrijd tegen 

WASO oververdiend met 4-3. Onze nieuwe coach Marc Vandenbosch startte 



Het Pajotterke 

Het Pajotterke jaargang 4 nr 33 Verantwoordelijke uitgever: Luk Witterzeel 

Rekeningnummer SVK Pajottenland: 001-1496370-27 

http://users.telenet.be/svkpajottenland/ svk.pajottenland@telenet.be 

dus met bravoure.  

Het trio Eddy Donvil, Jefke Tielemans en Jan Goubert leidde deze wedstrijd 

in goede banen waarvoor proficiat en dank. 

Uitnodiging  

Op vrijdag 17 november 2006 om 20.00u vindt onze volgende vergadering plaats.  

Wat staat er op het programma?  

- reglementenquiz 

- mededelingen van de PSC Brabant 

- actualiteitenquiz  

- gastspreker van de avond: Raymond Stiens. Hij zal ons spreken over zijn erg 

lange voetbalcarrière en zijn korte trainersperiode. 

- Dat alles vindt plaats in ons lokaal, café "Dravershof" in Pepingen. 

Andere nieuwtjes uit onze kring 

♦ een beginnend scheidsrechter die voor de eerste maal zijn lidgeld betaalt, 

krijgt een geschenk van onze kring 

♦ elk lid (vanaf het tweede jaar lidmaatschap) die 3 maal per jaar op de 

vergaderingen tussen september en mei aanwezig is, krijgt tijdens deze 

vergadering een reuzegrote SVK Pajottenland geborduurde badhanddoek (pas 

beschikbaar vanaf 2007). 

♦ Vanaf nu zal het Pajotterke kunnen gedownload worden op onze site 

www.svkpajottenland.be . Bijgevolg: indien je door omstandigheden het 

Pajotterke niet zou ontvangen hebben, dan kan je altijd daar terecht. Stijn zal 

er zelfs voor zorgen dat na verloop van tijd de laatste 10 Pajotterkes er zullen 

kunnen geraadpleegd worden. 

Humor 

Als de man een beetje doof is en de vrouw een beetje blind,  

is de kans groot dat het huwelijk slaagt...  

 

De enige man die echt niet zonder vrouwen kan is een gynaecoloog... 

 

Een man spreekt 25.000 woorden per dag, een vrouw 30.000. 

Erger is dat als ik 's avonds thuis kom, ik mijn 25.000 woorden reeds gezegd heb en 

zij nog aan haar 30.000 woorden moet beginnen...  
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Mannen hebben geen interesse voor het werk van de vrouw, behalve dan voor haar 

achterwerk...  

 

Vrouwen hebben een reden nodig voor seks, mannen alleen een plaats...  


