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Nieuws uit onze kring 

 

 Voor het 3de jaar op rij was onze kring op 01/05/14, met Bart Blom als assistent ref in de finale 
van de Groep-S Cup Dames, opnieuw vertegenwoordigd in de Beker van Brabant. 
 

 Op 20/04/14 viel één van onze leden een unieke belevenis te beurt. Op die dag werd Serge Van 
Horenbeeck immers de trotse overgrootvader van Senne. “Nen” dikke proficiat Serge !   

 
 Nick Mussche & Laetitia De Laet stappen op 14/07/14 in het huwelijksbootje. Wij wensen het 

jonge paar veel succes.  
 
 
 
Eindeseizoens etentje 

 
Ons 2-jaarlijks diner vindt plaats in Feestzaal Molenhof te 1760 Roosdaal op za 07 juni 2014. Het 
bestuur liet zijn oog vallen op het Zuiders Molenhof buffet met inbegrip van aperitief en dranken voor 
de prijs van 67€ per persoon. 
 
Ieder lid – evenals zijn partner – kan genieten van een tussenkomst van 17€ betaald door SVK. Een 
combinatie van hulp op het eetfestijn, kaartenverkoop en/of komen eten op ons eetfestijn kan voor 
een lid een bijkomende korting van 18€ tot 50€ betekenen. De voorzitter zal ieder lid, per mail of via 
tel, persoonlijk informeren wat zijn uiteindelijke korting bedraagt. 
 

 
 

Tapa’s  
Fruitsap en/of Cava 

 
Caprese 

Mini tomaat garnaal 
Zalm Belle Vue 

Spiesje van scampi met raz el hanout 
Pasta met inktvis, bouchot mosseltjes en groene kruiden 

 
Anti pasti schotel 

Rauwe ham met meloen 
Gemarineerde kippenboutjes 

Uitgebreide salade bar 
 

Vispotje met puree en kreeftensaus 
Rollade van hoevekip – zomergroenten – puree met groene kruiden en sausje van fijne champignons 

Tussenribstuk op de BBQ met béarnaise saus 
 

Dessert buffet 
Koffie, thee 
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Inschrijven kan telefonisch of schriftelijk, tot wo 28/05, bij  
- onze voorzitter, Rudy Olivier via 0473/69 85 21 – svk.pajottenland@telenet.be  
 
Uw persoonlijke bijdrage dient uiterlijk vr 30/05 betaald te worden op rekeningnummer  
979-1681567-77. 
 
 
 
Allerlei 

 
 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 statutaire vergadering vindt plaats op 
vrijdag 16/05 om 20h  

in ons lokaal Cafe Dravershof, Ninoofsestwg 94, 1670 Pepingen 
 
De agenda ziet er als volgt uit :  
- Opening van de voorzitter 
- Laureaten reglementen quiz (laureaat moet aanwezig zijn) 
- Laureaten actualiteiten quiz feb-maa-apr (laureaat moet aanwezig zijn) 
- Klasseringen eindeseizoen (Koen De Lange) 
- Algemene statutaire vergadering: verkiezing bestuur seizoen 2014-2015 (Emiel Moonens) 
- Allerlei 
 
Wij hopen jullie massaal te mogen begroeten. 
 

 
 


