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Nieuws uit onze kring 

 

 Onze kring telt momenteel 48 betalende leden. Ex-leden en/of sympathisanten die alsnog lid 
wensen te worden, kunnen hun lidgeld betalen aan onze schatbewaarder, Kris Vanderhaegen, 
of overschrijven op onze rekeningnummer  BE80 9791 6815 6777. 

 

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

 
 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. 
 

 Leden die hun zelf beschilderde mokken of tassen (weekend Genk) nog niet recupereerden 
tijdens de kaartuitdeling op 30/08 kunnen deze alsnog afhalen bij de voorzitter tijdens de 
ledenvergadering van vr 18/10.   
 

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

 
 

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  
 
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 
 

Onze ledenvergadering van oktober zal doorgaan op 
vrijdag 18/10 om 20h in Café Dravershof, Ninoofsestwg 94, 1670 Pepingen 

 
De agenda ziet er als volgt uit :  
- Opening van de voorzitter 
- Welkomsgeschenk voor nieuwe leden die min. 3x naar de ledenvergadering kwamen  
- Reglementen kwis  
- Mededelingen PSC Brabant (Koen De Lange) 
- Actualiteiten kwis (Marcel Moriau) 
- Gastspreker: Marc Hellinckx, korpschef politiezone Pajottenland 
- Allerlei 
- Betalen lidgeld (20€), uitdeling ledenkaarten en document mutualiteit 
 
We hopen er, zoals steeds, vele leden te mogen begroeten. Een gezellige babbel met collega’s 
en/of opleiders is er uiteraard ook mogelijk! 

 

 
Mopjes 

 
De postbode belt aan bij margriet maar margriet staat onder den douche  
De postbode belt nog is aan en margriet loopt uit haar douche en gaat voor haar deur staan in 
haar blootje. 
De postbode kijkt door da gleufje van de deur en roept: HEY KRULLEKOP doet die deur is open! 
 
Een boer uit Veurne heeft de meid verkracht en verschijnt voor de rechter. 
"Aha", vraagt de rechter ; "Hebt U de meid verleid ?" 
Antwoordt de boer : 
"Be nink, juge, ze lag al goed" ! 
 
Een notaris zoekt iemand voor de administratie van zijn bedrijfje die goed kan tellen. Komt de 
eerste persoon, de notaris vraagt of hij tot tien telt en de man begint te tellen: 2, 4, 6, 8, 10. De 
notaris vraagt: 'waarom tel je de oneven niet mee?' de man: 'sorry ik ben postbode geweest.' Dan 
komt de volgende sollicitant, en de notaris vraagt weer of hij tot 10 telt: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 
1. De notaris vraagt: 'Waarom tel je af?' Dan zegt de man: Ja sorry ik werkte bij de NAZA. En dan 
komt de laatste sollicitant, een ambtenaar, en weer het zelfde liedje van de Notaris. De man 
begint:'1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Notaris: kan je ook nog verder tellen? Man: Ja hoor, Boer, vrouw, 
heer 


