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Nieuws uit onze kring 

♦ Met droefheid vernemen wij het overlijden van Johannes De Coen, 

schoonvader van onze censor, André De Turck. Johannes werd 104 jaar oud. 

♦ Johnny Walravens, als eerste assistent en Maxime Borremans, als vierde 

scheidsrechter luisterden mee de finale van de Peugeot-cup op. Ze deden het 

zoals het een Pajottenlander behoort: namelijk uitstekend. 

♦ Wij verwelkomen Jan Quinteyn uit Liedekerke als nieuwe scheidsrechter. 

Afrekening van de kaarten van de bakschieting 

- De afrekening kan nog gebeuren: 

♦ tijdens de vergadering van 18 mei 2007 bij Dimitry Mestiaen 

♦ via overschrijving op rekeningnummer 001-1496370-27 van SVK 

Pajottenland 

Uitnodiging  

Op vrijdag 18 mei 2007 om 20.00u vindt onze jaarlijkse statutaire vergadering 

plaats.   

Wat staat er op het programma?  

- opening door de voorzitter 

- mededelingen van de PSC Brabant + klassementen 

- prijsuitreiking van de reglementenquiz 

- woordje van de censor 

- verkiezing van het nieuwe bestuur 

- afscheidswoordje van onze erevoorzitter de heer Roger Geeroms, als 

voorzitter van de PSC Brabant 

- allerlei 

We hopen er, zoals steeds, vele leden te mogen begroeten. Een gezellige babbel met 

collega’s en/of opleiders kan zo verhelderend werken! 

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

Actualiteitenquiz van april 

De winnaar was Johan Devillé gevolgd door Stijn Vandermeulen, Dimitry Mestiaen 

en nieuwkomer Jan Quinteyn 
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Nieuws van onze voetbalploeg 

♦ Onze ploeg won te Moorsel met zowaar 10-1 tegen onze vrienden uit de 

Brabantse Kempen. 

♦ Het tornooi van de voorzitter vindt plaats op 26 mei 2007 te Rosières. Wie 

meegaat spreekt af met gelegenheidscoach Dimitry Mestiaen. 

Uitdeling van de scheidsrechterskaarten 2007-2008 in onze kring 

Deze vindt plaats op vrijdag 24 augustus 2007 om 20.00 uur in de kantine van KSK 

Halle, Ninoofsesteenweg te Halle. Noteer deze datum alvast. 

De cursus voormiddagscheidsrechters 

Volgend seizoen zal deze cursus plaatsvinden op dinsdag 29 september 2007 

vermoedelijk in het lokaal Dravershof te Pepingen. 

Voor een spotprijsje op reis met onze kring 

Tot onze grote verwondering lopen de inschrijvingen voor de tweedaagse reis van 

zaterdag 2 en zondag 3 juni 2007 slechts bij mondjesmaat binnen, en dat ondanks het 

zachte prijsje en de overgrote meerderheid die voor het voorstel stemde tijdens de 

enquête. 

 

De prijs voor leden en niet-leden bedraagt 90 euro p.p. (dranken niet inbegrepen). 

Voor die luttele som wordt je met een luxebus gebracht naar het hotel: Hostellerie 

“La Sapinière” in het prachtige Vresse-sur-Semois (Laforet). In deze prijs is 

begrepen: het logies, de lunch: (sandwiches) op zaterdag-middag, de gastronomische 

maaltijd (8 gangen) op zaterdagavond, het ontbijt en middagmaal op zondag. 

Kinderen kunnen ook mee: tot 4 jaar: €16.00; van 5 tot 8 jaar: €32.00; 

van 9 tot 12 jaar: €48 - supplement voor kinderbedje (tot 12 jaar): €5. 

Supplement single: €10.00. 

Het programma en de activiteiten kan je nalezen in de vorige nummers van Het 

Pajotterke. 

 

♦ De inschrijvingen gebeuren telefonisch bij Miel Moonens (02 356 94 74)  

♦ worden bevestigd bij betaling van het voorschot (€40.00 p.p.) 

♦ tijdens de vergaderingen bij Dimitry of per overschrijving (001-1496370-27) 
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Humor 

Nieuw schoenen! 

Louis heeft een paar dure nieuwe schoenen gekocht .  

Voor hij naar bed gaat past hij zijn aankoop nog eens. 

Hij staat voor de spiegel in zijnen bloten met de nieuwe schoenen aan. 

"Kijk eens wat een prachtige schoenen", zegt hij tegen zijn vrouw.  

 "Zelfs mijn piemel kijkt er vol bewondering naar!".  

Hij staat voor de spiegel in zijnen bloten met de nieuwe schoenen aan. 

 "Nou", merkt zijn vrouw op, "dan had je beter een nieuw klak gekocht! 


