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Aan ALLE leden 

Een datum om niet te vergeten!!! 

zaterdag 7 juni 2008 : 

zilveren jubileumviering van SVK Pajottenland 

Nieuwe cursus beginnende scheidsrechters van 19 en 26 januari  

Deze cursus was een groot succes wat betreft de rekrutering in het Pajottenland. 

Volgende cursisten slaagden met brio in hun examen: Lieven Herremans, Mathy 

Deslagmeulder, Paul Van Ruysseveldt, Steve Gilson, Cedric De Saeger, Yves Van 

Cauwenbergh en last but not least, een dame: Lois Otte. Wij verwachten ze weldra 

op één van onze vergaderingen. 

Nieuws uit onze kring 

♦ Wij vernamen het overlijden van onze vriend en ex-collega, Theo Smulders en 

dat op 68-jarige leeftijd.Theo was ook gewezen lid van SVK Pajottenland. 

♦ Onze co-lokaalhouder, Daniël Cools, werd onlangs opgenomen in het 

ziekenhuis en heeft inmiddels vol goede moed zijn activiteiten hervat. 

♦ Onze ere-voorzitter, Roger Geeroms zal eerstdaags een operatieve ingreep 

ondergaan en hierdoor een tijdje geïmmobiliseerd zijn. 

Nieuws van onze website 

Je kan onze website bereiken op http://users.telenet.be/svkpajottenland/. 

Heb je correspondentie voor de site, zaken die er zeker moeten op verschijnen? 

Stuur ze naar svk.pajottenland@telenet.be. 

Uitnodiging 

Op vrijdag 15 februari 2008 om 20u vindt onze volgende vergadering plaats.  

Wat staat er op het programma? 

- Mededelingen van de PSC Brabant 

- Reglementenquiz 

- Actualiteitenquiz  

- Gastspreker van de avond: de heer Lode Muyldermans, lid/opleider bij de 

Centrale Scheidsrechterscommissie. 

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

Uitslag van de actualiteitenquiz van januari 

Na het stellen van een bijkomende schiftingsvraag kwamen de volgende laureaten 

uit de bus: als eerste Kris Vanderhaegen, dan André Arijs en André De Turck. 
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Nieuws van onze voetbalploeg 

Op maandag 18 februari spelen we onze vierde voetbalwedstrijd van het seizoen. 

Dit maal speelt onze eerste ploeg tegen de veteranen. De sporthal van Zellik werd 

hiervoor afgehuurd van 20 tot 21 uur. Afspraak om 19.30u ter plaatse of om 19u aan 

het voetbalveld van Tange. 

 

Het voetbaltornooi van de Brabantse scheidsrechters vindt naar alle 

waarschijnlijkheid plaats op Pinkstermaandag 12 mei 2008 te Kampenhout. 

Te noteren! 

6de bakschieting 

in de Zuunbeek bij Daniël Cools 

op vrijdag 4 april, zaterdag 5 april en zondag 6 april 2008 

 

Wij rekenen op jullie voor de kaartenverkoop, zoals steeds!!! 

Humor 

Als je mail verkeerd aankomt  

Een echtpaar besluit voor een week de koude winter te ontvluchten en naar het 

zonnige zuiden te reizen. Door haar werk kan de vrouw pas een dag later vertrekken 

en daarom vertrekt de man eerst. 

Daar aangekomen, betrekt hij zijn hotelkamer, haalt zijn laptop boven en zendt 

zijn vrouw onmiddellijk een e-mail. Ongelukkigerwijze vergeet hij een letter in het 

e-mail adres en zo belandt zijn bericht bij een weduwe die zojuist haar man verloor. 

Deze weduwe kijkt op haar computer om te kijken of er geen berichten van vrienden 

of bekenden op staan. Als haar zoon de kamer binnen komt vindt hij zijn moeder 

bewusteloos op de grond. Zijn blik valt op het scherm en daar staat... 

Aan : mijn achtergebleven vrouw 

Van : je man die voorgereisd is  

Onderwerp : Ben aangekomen 

 

Liefste, ben goed aangekomen. Ik heb mij hier al ingeleefd en zorg dat alles voor 

jouw aankomst morgen al netjes voorbereid is.  

Een goede reis en ik wacht op je met ongeduld en al mijn liefde. 

 

Je man 

 

P.S. Het is hier verduiveld warm! ! ! 


