
                              

 
Het Pajotterke  jaargang 11 nr 105  V.U. : Laurent Persoons 

  SVK Pajottenland    BE80 9791 6815 6777  
         http://users.telenet.be/svkpajottenland 

 
 
 
 
 
 

Nieuws uit onze kring 
 

 Volgens goed ingelichte bronnen doet Frans Gillis het uitstekend in 4de Nationale.  
 

 Aanstaande donderdag wordt Michael Troch eindelijk verlost van zijn plaaster aan de arm. 
Hopelijk zien we Michael heel binnenkort terug op de voetbalvelden.  
 

 Steve Gilson vat deze maand nog zijn formatie aan in 2de provinciale. Proficiat met je “promotie” 
en veel succes met je formatie !  
 

 Freddy Ferré zal een tijdje minder frequent aanwezig zijn op onze ledenvergaderingen. De ziekte 
van zijn vrouw eist momenteel al zijn aandacht op. Wij wensen Freddy, langs deze weg, een hart 
onder de riem te steken en wensen hem dan ook veel sterkte en moed. 

 
 Het gezin van Jozef Tielemans & zijn vrouw Mirjam werd opnieuw uitgebreid met een kleinkind. 

Hun zoon Fredrik & schoondochter Ellen werden op 27dec13 de trotse ouders van een dochtertje, 
Elien genaamd. Bovendien valt Jozef de eer te beurt om peter te mogen zijn. Proficiat aan allen. 

 
 Onze kring werd nog maar net uitgebreid met 2 zeer jonge scheidsrechters van 16 jaar (Jarne & 

Yaremma) of er maken al opnieuw 3 zeer jonge scheidsrechters hun opwachting om lid te 
worden van onze kring. Meer hierover op de ledenvergadering van februari 2014.  
 
 
 
 

Uitnodiging 
 
 

Onze ledenvergadering van december vindt plaats op 
vrijdag 17/01 om 20h  

in ons lokaal Cafe Dravershof, Ninoofsestwg 94, 1670 Pepingen 
 
De agenda ziet er als volgt uit :  
- Nieuwjaarswensen van de voorzitter 
- Mededelingen PSC Brabant (Koen De Lange) 
- Nieuwjaarsreceptie voor onze leden, partner eveneens welkom  
- Tussendoor een speciale editie van de voetbalquiz “De Belgen op het WK” 
 
We hopen vele leden en hun partner te mogen begroeten op dit gezellig & smaakvol samenzijn. 
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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 
 
 

  
 

 
Met een deel van het lidgeld schonk SVK voetballen voor 

de kinderen van Huize Ter Loo te Bellingen 


