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Nieuws uit onze kring 
 
 Het bestuur wenst jullie het allerbeste toe voor 2015. Dat 2015 een sportief succes mag zijn en 

dat de gezondheid ook op post mag zijn ! 
 
 We dienen ook slecht nieuws te melden uit onze kring. Namens de kring willen we Annie & 

Rudi Van Parys een hart onder de riem steken met het heengaan van de vader van Annie op 
23/12/14. We wensen jullie veel sterkte toe in deze donkere en moeilijke dagen.  

 
 Warm jullie alvast op voor onze gastsprekers van de komende maanden: 

 
Guido Van Onsem (februari): Jaren lang materiaal meester van de Rode Duivels, was 
aanwezig op het laatste WK in Brazilië, komt vertellen over zijn carrière bij de KBVB. 
 
Kris Van Der Haegen (maart): Coach Nationale Damesploeg -19 - Directeur Voetbalschool 
KBVK - Uefa Pro Licence Diploma  

 
 De voetbalwedstrijd tegen de GAB zal doorgaan op 23/1/15 om 20h15 en zal plaatsvinden op 

de velden van Auderghem. Een mail met alle praktische info zal gestuurd worden door Bram.  
 

 We kregen van de scheidsrechterkring K.S.O.L.E.O. uit Lier een uitnodiging voor hun 
pinkstertoernooi van 24 mei. Leden die graag willen meedoen aan dit toernooi – 7 tegen 7 op 
een half terrein – worden gevraagd zich zo snel mogelijk te richten tot onze secretaris. Naast 
voetbal werden er ook andere activiteiten voorzien zoals een springkasteel, reuzenspelen, 
zoektocht, … 
 

 
 
Eetfestijn 
 
 Ter herinnering , dit jaar zal ons eetfestijn plaatsvinden op 27 & 28 maart 2015, gelieve deze 

data al vast te leggen en tijdig verlof aan te vragen bij de KBVB ! 
 

 Affiches voor het eetfestijn zijn te verkrijgen bij onze secretaris. 
 

 Zoals elk jaar is de hulp van onze leden – en hun partner – cruciaal tot het welslagen van ons 
eetfestijn. Eerstdaags zullen jullie een mail ontvangen van onze secretaris waarop jullie je 
voorkeur kunnen noteren wat taak en dag(en) betreft. Hoe meer zielen hoe meer vreugde !  

 
 Eetkaarten zijn beschikbaar bij onze schatbewaarder. Indien jullie nog kaarten nodig hebben 

wees er dan snel bij voor ze allemaal de deur uit zijn ! 
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Eindeseizoensweekend La Roche en Ardenne 
 
 Inschrijven (tot eind januari), informatie of vragen betreffende ons eindeseizoensweekend:  
 Laurent Persoons : laurent.persoons@gmail.com of 0494 53 81 55 

 
 Je persoonlijke financiële bijdrage kan gespreid worden over de komende maanden. Elke  

voorafbetaling hieromtrent moet gebeuren op rekening BE80 9791 6815 6777. Als boodschap 
steeds melding maken van “La Roche en Ardenne + je naam”.  

 
 

 
Allerlei 

 
 Scheidrechters die interesse hebben in een nieuwe uitrusting kunnen terecht bij Michael Troch 

voor interessante prijzen. 
 
 

 
Secretariaat SVK Pajottenland  

 
Steve Gilson 
Rue du Moulin 40 te 7830 Hoves 
Mobiel : 0499/62.13.34 
Mail: secretaris@svkpajottenland.eu   
 

 
 
Uitnodiging 

 
De volgende ledenvergadering vindt plaats op  

vrijdag 16 januari om 20h  
in ons lokaal Het Dravershof , Ninoofsesteenweg 94, 1670 Pepingen. 

 
De agenda ziet er als volgt uit :  
- Nieuwjaarswensen van de voorzitter 
- Mededelingen PSC Brabant (Koen De Lange) 
- Nieuwjaarsreceptie voor de leden met partner 
- Tussendoor een quiz georganiseerd door de voorzitter 


