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Nieuws uit onze kring 

 

 Op 31/03/14 zag het 1ste kindje van Christophe & Vicky Carrein het daglicht. Wij wensen mama 
Vicky en papa Christophe van harte proficiat met de geboorte van hun zoon Luca.   

 
 Leden die zich kandidaat willen stellen voor de functie van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, 

schatbewaarder, censor of bestuurslid kunnen dit uiterlijk tot 30 april 2014.  
Elke kandidatuur dient, schriftelijk of telefonisch, overgemaakt te worden aan onze censor:  
Emiel Moonens, Brugstraat 7, 1670 Pepingen - tel: 0478 78 14 65 - emiel.moonens@skynet.be  

 
 
Nieuws ivm met ons eetfestijn van 04/04 & 05/04  

 
 Of de 4de editie van ons eetfestijn financieel een succes was, zal nog moeten blijken. Maar 

organisatorisch en wat teamgeest betreft was het alvast een voltreffer. En ook culinair hebben 
we ons opnieuw overtroffen. Langs deze weg wensen wij dan ook alle leden, partners en/of 
sympathisanten die vrijdag en/of zaterdag een handje kwamen toesteken hartelijk te bedanken. 
 

 Leden die nog eetkaarten dienen af te rekenen gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen met 
onze schatbewaarder, Kris Vanderhaegen (0496 02 82 02). 
 

 De winnaars van de “snoepjestombola” zijn: 
 
1) Gino Huyghe, 1761 Borchtlombeek – terrasverwarmer – (260-271-253) 
2) Johan Otte, 1640 St. Genesius Rode – noten- groentenrasp – (251-255-261) 
3) Alfons Mertens, 1600 St-P-L – frietsnijder – (253-247-257) 
4) Van Laethem, 1702 Groot-Bijgaarden – Oral B tandenborstel – (257-265-246) 
5) Vicky Bilteryst, 1761 Borchtlombeek – elektrische fruitschiller – (243-261-275) 
6) Remy Ophalvens, 1770 Liedekerke – Hasseltse koffie – (265-261-241) 
7) Jan Van Onsem, 1600 St-P-L – fles Smeets Pompierke – (128-245-261) 
8) Michel Doclot, 1500 Halle – fles Smeets Pompierke – (257-301-270) 
9) Luc Deblier, 3078 Everberg – fles Grimbergen blond – (265-241-256) 
10) Guido Redant, 9470 Denderleeuw – fles Grimbergen blond – (248-256-2602) 
11) Eddy De Vits, 1755 Kester – waardebon Ferry Sport – (460-288-256) 
12) Herman Neukerman, 1755 Gooik – waardebon Ferry Sport – (220-200-256) 
13) Cafe ’t Vijfde Wiel, 1755 Oetingen – waardebon Urban Football – (234-244-255) 
14) Roger De Ridder, 1670 Pepingen – waardebon Urban Football – (167-188-254) 
15) Benny Michiels, 1654 Huizingen – waardebon Urban Football – (253-285-306) 
 
Het juiste aantal snoepjes was 259. 
 

 
“Tijdelijk” secretariaat SVK Pajottenland  

 
Rudy Olivier 
Egelstraat 27, 1700 Dilbeek 
svk.pajottenland@telenet.be - 0473/698.521 
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Eindeseizoens etentje 

 
Ons 2-jaarlijks diner zal plaatsvinden in Feestzaal Molenhof te 1760 Roosdaal op za 07 juni 2014. Het 
bestuur liet zijn oog vallen op het Zuiders buffet met inbegrip van aperitief en dranken.  
Ieder lid – evenals zijn partner – zal kunnen genieten van een tussenkomst betaald door SVK. Een 
combinatie van hulp op het eetfestijn, kaartenverkoop en/of komen eten op ons eetfestijn zal voor 
ieder lid een bijkomende korting betekenen.  
Exacte info wat de uiteindelijke kostprijs en tussenkomst van de kring betreft zal later nog 
meegedeeld worden. 
 
 
Allerlei 

 
 Op vr 25/04 (19h-22h) en za 26/04 (18h-23h) vindt het jaarlijks eetfestijn van NW Brabant 

plaats en dit in de parochiezaal van Krokegem, Dendermondsestwg 25, 1730 Asse. 
 

 De kaartuitdeling van het nieuwe seizoen 2014-2015 zal plaatsvinden op vr 29/08/14 en zal 
doorgaan in de kantine van FC Wambeek.  
 

 De fysieke tests voor het seizoen 2014-2015 voor de scheidsrechters geklasseerd in 1A, 1B, F1, 
2A, 2B, F2, 3A en Beloften en voor de assistent-scheidsrechters geklasseerd in 7A1, 7A2 en 7B1 
zijn gepland op zaterdag 23 augustus 2014 in het Koning Boudewijnstadion te Brussel. 
 
 

Uitnodiging 
 
 

Onze ledenvergadering van december vindt plaats op 
vrijdag 18/04 om 20h  

in ons lokaal Cafe Dravershof, Ninoofsestwg 94, 1670 Pepingen 
 
De agenda ziet er als volgt uit :  
- Opening van de voorzitter 
- Reglementen kwis (Emiel Moonens) 
- Mededelingen PSC Brabant (Koen De Lange) 
- Actualiteiten kwis (Marcel Moriau) 
- Gastspreker : Luc Verdood, voorzitter van het Provinciaal Comité Brabant, die het o.a. zal 

                    hebben over de veranderingen in de jeugdreeksen vanaf volgend seizoen 
- Allerlei 
 
We hopen er, zoals steeds, vele leden te mogen begroeten. Een gezellige babbel met collega’s 
en/of opleiders behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden. 
 

 
 


