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Nieuws uit onze kring 

Wij verwelkomen als scheidsrechter en mogelijke leden: Mertens Kevin, Dewulf 

Stijn en Demeur Bram. Proficiat voor het slagen in jullie examen.  

Nieuws van onze voetballers 

Onze ploeg speelde tegen ALSO 3 – 3 gelijk maar miste een karrenvracht kansen 

terwijl de verdediging meer op een zeef geleek, met dit billijk resultaat tot gevolg. 

Wij danken de heren Pascal Gezels, Johan Devillé en Georges André voor de 

kundige leiding van het sportieve duel. 

Uitnodiging  

Op vrijdag 16 februari 2007 om 20.00u vindt onze volgende vergadering plaats.  

Wat staat er op het programma?  

- reglementenquiz 

- mededelingen van de PSC Brabant 

- actualiteitenquiz  

- gastspreker van de avond: Marc Picalausa. Hij zal ons spreken over de 

juridische structuur van de KBVB.  

Dat alles vindt plaats in ons lokaal, café "Dravershof" in Pepingen. 

Wedstrijden van onze vriendenkring 

De mededelingen van onze voetbalcoach, Marc Vandenbosch: 

♦ Op vrijdag 2 maart 2007 speelt onze voetbalploeg op het terrein van Moorsel 

tegen de vriendenkring van Kampenhout. 

Actualiteitenquiz van januari 

1. Johan Devillé (waar hebben we die naam nog gehoord?) 

2. Dimitry Mestiaen 

3. Frans Gillis 

Andere weetjes uit onze kring 

♦ elk lid (vanaf het tweede jaar lidmaatschap) die 3 maal per jaar op de 

vergaderingen tussen september en mei aanwezig is, krijgt tijdens deze 

vergadering een reuzegrote SVK Pajottenland geborduurde badhanddoek 

(beschikbaar vanaf januari 2007). 
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♦ Het Pajotterke kan steeds gedownload worden op onze site 

www.svkpajottenland.be . Heb je ‘t Pajotterke niet ontvangen, dan kan je daar 

altijd terecht.  

Tweedaagse reis van onze kring 

De tweedaagse reis zal plaatsvinden op zaterdag 2 en zondag 3 juni 2007. De prijs 

voor de leden bedraagt 90 euro p.p. (dranken niet inbegrepeen). Voor die luttele som 

wordt je met een luxebus gebracht naar een prachtige locatie: Vresse-sur-Semois 

(Laforet). Het hotel: Hostellerie “La Sapinière” beschikt over zeer mooie kamers met 

alle comfort. In deze prijs is begrepen: het logies, de lunch: (sandwiches) op 

zaterdagmiddag, de gastronomische maaltijd  

(8 gangen) op zaterdagavond, ontbijt en middagmaal op zondag. 

Kinderen kunnen ook mee: tot 4 jaar: €16.00; van 5 tot 8 jaar: €32.00; 

van 9 tot 12 jaar: €48 - supplement voor kinderbedje (tot 12 jaar): €5. 

Supplement single: €10.00. 

Wat staat er op het programma qua activiteiten? 

 zat.: 7.30u: vertrek in Pepingen (Dravershof), samenkomst: 7.15u 

tussenstop van half uur in Courrière ( ontbijt facultatief) 

11.15u: aankomst in Vresse: inchecken + verfrissen + lunch 

14.00u: wandeling van 7 km 

16.00u: vrij; mogelijkheid om naar recreatiecentrum te gaan 

19.00u: aperitief + gastronomische maaltijd 

22.30u: discobar tot ....u 

zon.: 8.00u / 9.30u:  

10.00u: vertrek naar Rochehaut voor rondrit met treintje(in prijs begrepen) 

11.30u / 12.00u: terug naar hotel 

12.30u: middagmaal 

14.00u: vertrek naar huis 

onderweg in Mariembourg: bezoek aan Brasserie des Fagnes 

19.00u: terug thuis 

De inschrijvingen gebeuren telefonisch bij Miel Moonens (02 356 94 74) worden 

bevestigd bij betaling van het voorschot (€40.00 p.p.) tijdens de vergaderingen bij 

Dimitry of per overschrijving (001-1496370-27) 

Uiterste datum van inschrijving: vrijdag 20 april 2007. 

Breng ons zeker een bezoekje op onze 

grote BAKSCHIETING 
in café de Zuunbeek bij Daniël Cools 

vrijdag 30 maart, zaterdag 31 maart en zondag 1 april 2007 


