
                              

 
Het Pajotterke  jaargang 9 nr 80  V.U. : Nick Mussche 

  SVK Pajottenland    BE15 9791 6815 6777  
         http://users.telenet.be/svkpajottenland 

 
 
 
 

Nieuws uit onze kring 
 

 In de maand juni betreurden wij niet enkel het overlijden van de vader van onze lokaalhouder, 
Kris De Vroede, maar eveneens van de schoonvader van Marc Vandenbosch. Wij bieden Kris & 
Marc onze oprechte deelneming aan. 

 
 Ondanks deze tijden van “crisis” wordt het lidgeld dit seizoen niet verhoogd. Het bedrag van  

17€ blijft gehandhaafd. 
 
 Ons “Ardeens” weekend in Heer-sur-Meuse was een schot in de roos. Niets dan lovende 

commentaren en blijde gezichten. Alle eer gaat uit naar Laurent Persoons die instond voor de 
perfecte organisatie en een boeiend gevarieerd programma. De afwezigen hadden echt 
ongelijk. 
 

 De reglementen kwis zal vanaf dit seizoen opgesteld worden door onze ondervoorzitter, Olivier 
Troch. Benieuwd of de vragen even “gemakkelijk” zullen zijn als onder Emiel Moonens. Alvast 
van harte bedankt Emiel voor het jarenlang in goede banen leiden van deze kwis.  
 

 Het adres van onze website is nog steeds http://users.telenet.be/svkpajottenland/ . Leden die 
zich geroepen voelen om onze website in een nieuwe “kleedje” te steken en/of nieuwe frisse 
ideeën hebben, mogen zich gerust aanmelden bij de voorzitter.    

 
 
Uitslag reglementen kwis 2010-2011 
 
1. Wauters Jean-Pierre 
2. Vanderhaegen Kris 
3. Dirk Moriau 
4. Johnny Walravens  
5. Rudy Olivier 
 
 
Samenstelling bestuur 
 

Voorzitter :  Rudy Olivier Censor : Laurent Persoons 

Ondervoorzitter : Olivier Troch Feestleider : Jozef Tielemans  

Secretaris : Nick Mussche Sportverantw. :  Dimitry Mestiaen   

Schatbewaarder : Frans Gillis   

Raadgevende leden :    Jean –Marie Van Belle 
                                  Emiel Moonens 
                                  Marcel Moriau 

 

Jeugdwerking : Frans Gillis, onder toezicht van de voorzitter 

Website : Rudy Olivier 



                              

 
Het Pajotterke  jaargang 9 nr 80  V.U. : Nick Mussche 

  SVK Pajottenland    BE15 9791 6815 6777  
         http://users.telenet.be/svkpajottenland 

 
 
 
 
 
Allerlei 

 
 Elke dinsdag vinden er opnieuw specifieke trainingen plaats voor ref’s en AR die vrijwillig hun 

conditie willen verbeteren of op peil houden. Deze trainingen, geleid door Yvan Longin, staan 
open voor alle categorieën en verlopen in een sportieve en vriendschappelijke sfeer.  Om 
organisatorische redenen graag een seintje vooraf naar Yvan (0479/88.75.00 of 
yvan.longin@fedelec.be). 
Adres : Jeugdopleidingscentrum van RSC Anderlecht, Olympische Dreef 1, Anderlecht 
 

 Vrijdag 12/08 werd de vader van Stany Op De Beeck ten grave gedragen. Onze oprechte 
deelneming gaat uit naar de familie. 

 
 
Uitnodiging 

 
Op vrijdag 26 augustus om 20.00u vindt onze 1ste  leden vergadering van het nieuwe 
seizoen plaats. De agenda ziet er als volgt uit :  
- Opening van de voorzitter 
- Uitdeling scheidsrechterskaarten + onderrichtingen van de heer Koen De Lange, 1ste 

ondervoorzitter PSC Brabant 
- Uitdeling ledenkaarten en betaling lidgeld (17€) 
- Allerlei 
 
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 Sp. Eizeringen, Eizeringenstraat, Lennik 

 
 


