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Nieuws uit onze kring 
 

 Op 11/12/13 trad Ellen, de dochter van Luk Witterzeel, in het huwelijksbootje met Denny. Wij 
wensen het “jonge” paar “vruchtbare” nachten en veel geluk. 
 

 Jean-Marie Van Belle werd met succes geopereerd aan de heup. Hij zal wel een paar maanden 
afwezig zijn op de voetbalvelden. Wij wensen hem een spoedige revalidatie toe.  
 

 Rudi Van Parijs zal vanaf januari 2014 wedstrijden van de senioren mogen leiden. Proficiat met je 
“promotie” en veel succes !  
 

 Dimitri Mestiaen werd de 1ste winnaar van onze voetbalquiz “De Belgen op het WK”. Tot en met 
de statutaire vergadering van mei 2014 kan telkens 1 lid, aanwezig op de ledenvergadering, een 
fles cava winnen.   
 

 Ex-leden en/of sympathisanten kunnen nog steeds lid worden. Het lidgeld bedraagt 20€ en dient 
betaald te worden aan onze schatbewaarder, Kris Vanderhaegen, of overgeschreven te worden 
op ons rekeningnummer BE80 9791 6815 6777. 

 
 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. 
 
 
 

Allerlei 
 

Op maandagavond 30 december – start om 19h30 – nemen wij deel aan het meest Britse tornooi 
van Urbanfootball te Dworp. Deelname van max. 20 ploegen, 5 tegen 5, poule- en finalewedstrijden 
van 10’ a 12’ en als afsluiter “happy hour” in het club house. Geïnteresseerden dienen zich uiterlijk 
op do 26/12 in te schrijven bij Michael Troch (0486/52.14.84). 

 
 
 
 

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 december vindt plaats op 
vrijdag 20/12 om 20h  

in de cafetaria van het Wildersportcomplex, Sportlaan 11 te S-P-L 
 
De agenda ziet er als volgt uit :  
- Opening van de voorzitter 
- Prijsuitreiking winnaars van de actualiteiten quiz sep-okt-nov 
- Mededelingen PSC Brabant (Koen De Lange) 
- Voetbalquiz “De Belgen op het WK” 
- Gezellig samen bakschieten, sjoelen en kaartspelen 
 
We hopen vele leden te mogen begroeten om samen het eindejaar gezellig in te zetten. 
 

 
 

 
 


