
Het Pajotterke 
 
 

2 collega’s verlieten ons definitief 
 

 Tot onze grote ontstentenis kregen wij het droevige bericht binnen van het plotse 
overlijden van onze vriend en trouw Pajottenland-lid Hubert Vanhaverbekee. Hubert 
wordt op donderdag 21 augustus ten grave gedragen. Je vindt aan de achterzijde van 
het Pajotterke een kopie van het overlijdensbericht. 
 

 Op 14 augustus jongstleden vond de uitvaartplechtigheid plaats van Luc Van Espen, 
lid-opleider van het PSC Brabant. Luc overleed na een slepende ziekte. Langs deze 
weg bieden wij onze deelneming aan bij het overlijden van deze veel te jonge mens. 

 

Nieuws uit onze kring 
 

 Wie wenst deel te nemen aan de trainingen: deze zullen plaatsvinden op dinsdag 19 
en 26 augustus 2008 op de terreinen van de Academie van Neerpede (in de nabijheid 
van de skipiste) te Anderlecht. De trainingen zijn een specifieke  voorbereiding voor 
de fysische testen. Afspraakplaats: taverne “Salt & Pepper” om 19.30u. 

 

 De dagen na de jubileumviering van 7 juni 2008 stroomden, zowel schriftelijk als 
telefonisch, vele positieve reacties binnen van aangnaam verraste aanwezigen. Elk lid 
heeft in dat verband nog recht op een herinneringsgeschenk 

 

 De samenstelling van het nieuwe bestuur publiceren we in het volgende Pajotterke. 
 

Verplichte cursus voor voormiddagscheidsrechters 
 

 Deze cursus zal plaatsvinden op dinsdag 23 september 2008 in het lokaal Dravershof 
te pepingen om 20 uur stipt. 

 
Uitnodiging  
Op vrijdag 22 augustus 2008 om 20.00u vindt de eerste vergadering van het 
nieuwe seizoen 2008-2009 plaats.  Wat staat er op het agenda?  
- opening door de voorzitter 
- mededelingen van de PSC Brabant 
- uitdeling van de scheidsrechterskaarten 
- vernieuwing / aanschaf van de lidkaart van SVK Pajottenland (€16,00). 
We hopen er, zoals steeds, vele leden te mogen begroeten. Een gezellige babbel 
met collega’s en/of opleiders is er uiteraard ook mogelijk! 
Plaats van het gebeuren: kantine van SK Halle (Lamme Guiche), 
Ninoofsesteenweg te Halle 
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