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Nieuws uit onze kring 
 

 Bram Demeur heeft tijdelijk verstek moeten geven voor zijn formatie in 1ste provinciale. Een 
ontsteking op beide patellapezen houdt hem zeker aan de kant tot half maart. Wij duimen voor 
een spoedig herstel.  
 

 Godelieve, partner van Jean Marie Van Belle, diende een artroscopie te ondergaan wegens een 
meniscus letsel. Wij hopen op een goede afloop.    
   

 
Toto Pajot  
 
Hieronder de wedstrijden voor het weekend van 01, 02 & 03 maart 13. Deze kosteloze wedstrijd 
staat volledig onder toezicht van Olivier Troch. Enkel ingevulde formulieren ingediend op de 
ledenvergadering van 15/02/13 zullen gevalideerd worden. 
 

       
 Naam: ……………………..……………… Voornaam: ………………….……….  
       
 AFD THUIS BEZOEKERS 1 2 X 

1 Prov. 1 FC.PEPINGEN A KFC.DIEST       

2 Prov. 2C KV.KESTER-GOOIK A DEND.PAMEL A       

3 Prov. 2C VK.LIEDEKERKE A ASSE-ZELLIK 2002 A       

4 Prov. 2C KV.ZUUN A FC.GALMAARDEN       

5 Prov. 3C KFC.LENNIK FC.SCHEPDAAL       

6 Prov. 3C VK.BORCHTLOMBEEK KFC.WAMBEEK       

7 Prov. 4C SK.LEEUW B FC.PEPINGEN B       

8 Prov. 4C KFC.MZ.TOLLEMBEEK KV.ZUUN B       

9 U 21 PROV. A VK.LIEDEKERKE KV.ZUUN       

10 U 13 PROV. A VK.LIEDEKERKE KV.ZUUN A       

 
 

     
 Schiftingsvraag:      
        Totaal gescoorde doelpunten alle thuisploegen samen =  …...…. 
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Allerlei 

 
 De ledenvergadering van 15 februari zal, uitzonderlijk, plaatsvinden in zaal Belleheide.  

 
 Van 17/05/13 tot 19/05/13 gaan we op weekenduitstap naar Genk. Om organisatorische 

redenen vragen wij aan alle leden om expliciet, via mail (laurent.persoons@gmail.com), 
Laurent Persoons mee te delen of zij ja dan nee meegaan op weekend (uiterlijk zo 17/02). 
 

 Het eetfestijn van SVK Pajottenland zal dit seizoen doorgaan op vr 22/03/13 & za 23/03/13.   
Fiscale attesten voor mogelijke sponsors (vanaf 50€) kunnen vanaf nu bekomen worden bij 
onze voorzitter.  
Bijkomende te verkopen eetkaarten kunnen steeds bekomen worden bij Kris Vanderhaegen.  

 
 
Uitnodiging 

 
Op vrijdag 15 februari om 20h stipt vindt onze leden vergadering plaats.  
De agenda ziet er als volgt uit :  
- Opening van de voorzitter 
- Reglementen kwis (Olivier Troch) 
- Mededelingen PSC Brabant (Koen De Lange) 
- Actualiteiten kwis (Marcel Moriau) 
- Gastspreker : Johan - peter van Lois Otte - en Liesl Otte (Herbalife) 
- 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: Zaal Belleheide, Omer de Vidtslaan 52 te 1760 Roosdaal 

 
 
Mop : Jachtgeweer en de brommer 
 
Boer Hendrik is op bezoek bij de dokter en vertelt dat het slecht gaat met de sex.  
Als hij op 't land aan 't werk is krijgt hij zin in 'n wip, rent naar z'n vrouw, maar daar aangekomen 
is de muziek er al weer uit. 
"Nou daar weet ik wel wat op." zegt de arts. "Heb je een geweer en een brommer?". "Ja." zegt de 
boer. "Nou, zet de brommer klaar en neem 't geweer mee naar 't land. Krijg je zin, schiet dan in 
de lucht. Mina springt op de brommer en dan is ze nog op tijd bij je."  
"Geweldig!" zegt de boer." 
Een maand later ziet de dokter de man in 't dorp. Even vragen hoe 't gaat, denkt de dokter.  
"En Hendrik, hoe gaat 't nu met de sex?" "Nou," zegt de boer, "'t Ging fantastisch, alleen de 
laatste week niet meer." "Hoezo?" vraagt de arts.  
"Nou zegt Hendrik: "'t Jachtseizoen is geopend. Nu zit Mina de hele dag op de brommer!? 
 
 


