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Nieuws uit onze kring 
 
 Na de ledenvergadering van 21/11 zijn jullie allen uitgenodigd om samen met het bestuur af te 

zakken naar Sportcafé Wisp (Sportlaan 13, 1600 S-P-L) bij Olivier Troch ter gelegenheid van de 
zwemmarathon georganiseerd voor het goede doel.  
 

 Ook Willem Huyghe werd, wegens zijn goede prestaties bij de jeugd, beloond met een 
overstap naar de namiddag. Succes Willem ! 
 

 Tot eind 2014 zullen de scheidrechters van het pajottenland er een fervente supporter bij 
hebben. Immers, Bart Blom is spijtig genoeg gekwetst uitgevallen met een scheur van 2.5cm 
in de hamstrings. Een spoedig herstel toegewenst Bart ! 

 
 De datum van ons eindeseizoensweekend werd vastgelegd op 30 & 31 mei 2015. Tijdens de 

ledenvergadering van 19/12 zal de locatie onthuld en voorgesteld worden.  
 
 De ledenvergadering van december zal, naar jaarlijkse traditie, plaatsvinden op een externe 

locatie. Dit jaar is dat in zaal de Vrede te Gooik waar alle leden, door de eigenaar Geert,  
getrakteerd worden op een gratis spaghetti. Om organisatorische redenen dienen 
geïnteresseerde leden hun aanwezigheid wel vooraf te bevestigen aan onze secretaris en dit 
uiterlijk op vr 12/12. 
 

 De 5de editie van ons eetfestijn zal doorgaan op vr 27 & za 28 maart 2015. Gelieve deze data 
alvast aan te kruisen in jullie agenda en tijdig verlof aan te vragen bij de bond. 

 
 Leden die hun lidgeld nog niet betaalden kunnen dit alsnog rechtstreeks bij onze secretaris of 

via overschrijving op rek BE80 9791 6815 6777. Bijhorende formulieren voor de mutualiteit 
voor het terugbetalen van het lidgeld zijn tevens beschikbaar bij de secretaris. 

 
 

Te koop 
 
 Met de feestdagen in ’t verschiet is onze voorzitter gaan informeren bij onze sponsor, 

PC Medic uit Ternat, of er geen interessante koopjes te noteren vielen. 
 

 Samsung TAB 4 zwart – 4G + wifi + bleutooth – 10” - 16GB : 295€ + 21% btw 
 Samsung TAB 4 zwart – wifi + bleutooth – 10” - 16GB : 220€ + 21% btw 

 
Leden die zo’n tablet willen aankopen, kunnen dit mits voorafbetaling van het volledige  
bedrag aan de voorzitter. Intekenen op dit aan bod kan tot vr 12/12. De tablets zullen  
beschikbaar zijn op de ledenvergadering van 19/12.  
 

 Scheidsrechters die interesse hebben in een nieuwe Patrick of Adidas uitrusting kunnen terecht 
bij Michael Troch voor interessante prijzen. 
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Jarigen in onze kring 

 
In het Pajotterke van oktober waren we de verjaardag van onze ondervoorzitter Jozef ‘Jefke’ 
Tielemans, per vergissing, vergeten te vermelden. Op 28/11 komt trein 6 eraan voor Jefke. Hij 
viert dan zijn 60e verjaardag. 
 
Er vallen geen jarige leden te noteren in december. 
 
 
 
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). 
Adres : Jeugdopleidingscentrum van RSC Anderlecht, Olympische Dreef 1, Anderlecht 

 
 

 
Secretariaat SVK Pajottenland  

 
Steve Gilson 
Rue du Moulin 40 te 7830 Hoves 
Mobiel : 0499/62.13.34 
Mail: steve.gilson@dvvlap.be  
 

 
 
Uitnodiging 

 
De volgende ledenvergadering vindt plaats op  

vrijdag 21 november 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) 
- Actualiteitskwis (Marcel Moriau) 
- Gastspreker: Herwig Van Laar, personeelsdirecteur bij Levenslust & secretaris Diegem Sport 
- Allerlei 
- Zwemmarathon in Sportcafé Wisp (Sportlaan 13, 1600 S-P-L) bij Olivier Troch 
 


