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Nieuws uit onze kring 
 

 Op initiatief van Bram Demeur minivoetballen we elke woensdagavond van 21h tot 22h onder 
leden refs in zaal Urban Football te Dworp.  
Eén x per maand hopen we eveneens niet-spelende leden te mogen begroeten. Die avond 
worden alle aanwezige leden getrakteerd op een rondje op kosten van de kring. In november zal 
dit plaatsvinden op wo 20/11 en in december op wo 11/12. 
 

 Onze ledenvergadering van december (vr 20/12/13) zal opnieuw buitenhuis “gespeeld” worden. 
In de cafetaria van het Wildersportcomplex te S-P-L – uitgebaat door Olivier Troch – gaat het 
bestuur iets organiseren rond bakschieting. Meer info volgt later.  
 

 Ex-leden en/of sympathisanten kunnen nog steeds lid worden. Het lidgeld bedraagt 20€ en dient 
betaald te worden aan onze schatbewaarder, Kris Vanderhaegen, of overgeschreven te worden 
op ons rekeningnummer BE80 9791 6815 6777. 

 
 Het noodzakelijke formulier, om het lidgeld gedeeltelijk of volledig (mutualiteit afhankelijk) 

terugbetaald te krijgen van je mutualiteit, is te bekomen tijdens de ledenvergadering bij Laurent 
Persoons. Je dient wel te weten bij welke mutualiteit je aangesloten bent. 
 

 De officiële “KBVB” embleempjes om op de scheidsrechtersuitrusting te “kleven” zijn beschikbaar 
bij ons schatbewaarder, Kris Vanderhaegen, aan de inkoopprijs van 5€. 

 
 Ons eetfestijn zal dit seizoen doorgaan op vr 04/04/14 & za 05/04/14. 

 
 

Allerlei 
 

Elke dinsdag vinden er specifieke trainingen plaats voor ref’s en AR die vrijwillig hun conditie willen 
verbeteren of op peil houden. Deze trainingen staan open voor alle categorieën.  
Adres : Jeugdopleidingscentrum van RSC Anderlecht, Olympische Dreef 1, Anderlecht 
Facebook pagina : https://www.facebook.com/reftraining.mardi.dinsdag 

 
 
 

Secretariaat SVK Pajottenland  
 
Laurent Persoons 
H. Consciencestraat 81 te 1500 Halle 
laurent.persoons@gmail.com of svk.pajottenland@telenet.be 
02/360.01.68 – 0494/53.81.55 
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Uitnodiging 

 
Omdat onze gastspreker van dienst nog familiale verplichtingen heeft – waardoor hij onze 
vergadering al dient te verlaten om 21h – werd de volgorde van de agendapunten uitzonderlijk 
aangepast aan deze situatie. De ledenvergadering zal dan ook stipt om 20h beginnen. 
 

Onze ledenvergadering van november vindt plaats op 
vrijdag 15/11 om 20h in Café Dravershof, Ninoofsestwg 94, 1670 Pepingen 

 
De agenda ziet er als volgt uit :  
- Opening van de voorzitter 
- Gastspreker: Stéphane Demol, ex-internationaal en thans voorzitter Verb Beersel Drogenbos 
- Reglementen kwis  
- Mededelingen PSC Brabant (Koen De Lange) 
- Actualiteiten kwis (Marcel Moriau) 
- Welkomsgeschenk voor nieuwe leden die min. 3x naar de ledenvergadering kwamen  
- 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! 
 

 
 
Mopje 

 
Een familie zit thuis samen te eten.  
De zoon vraagt aan zijn vader: 'Pa, hoeveel soorten borsten zijn er eigenlijk?' 
De vader is een beetje verrast, maar antwoordt: 'Wel zoon, er zijn 3 soorten borsten.’ 
Vrouwen van ongeveer 20j; hun borsten zijn zoals meloenen, rond en stevig. Tussen de 30j en 40j 
zijn ze zoals peren, nog altijd mooi maar ze beginnen dan een heel klein beetje te hangen.  
En na de 55j zijn ze zoals ajuinen.' 'Ajuinen?',vraagt de zoon. 
'Ja, je ziet ze en je moet erbij huilen.' 
 
Dit horende maakt het de vrouw en de dochter zo boos, dat de dochter aan de moeder vraagt: 
'Mams, hoeveel soorten lullen zijn er eigenlijk?' 
De moeder lacht en antwoordt: 'Wel liefste dochter, een man doorgaat 3 fasen en iedere fase is 
zoals een ander type boom. 
Bij zijn 20 is hij zoals een eik, machtig en hard. 
In zijn 30 en 40 is hij zoals een berk, buigzaam maar betrouwbaar. 
Na de 55 is hij zoals een kerstboom.' 
'Een kerstboom'? 
‘Ja, de wortel is dood en de ballen dienen als versiering!' 


