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Nieuws uit onze kring 
 
 Met grote droefenis en tot onze spijt hebben we slecht nieuws te melden. Op 23 april 

jongstleden overleed Charlotte, de levensgezellin van Andre Arijs. We wensen je heel veel 
sterkte en goede moed in deze moeilijke periode. We zijn er om je te steunen. 
   

 Slecht nieuws is er ook over onze ‘Franske’ Gillis. Franske ligt een tijdje in de lappenmand door 
een hernia. We hopen dat je spoedig herstelt en dat we je vlug terug op de voetbalvelden aan 
het werk zien ! 

 
 Goed nieuws is er dan weer ivm Albert De Munter! Albert vierde laatst zijn 50e 

huwelijksverjaardag met ….. . We willen Albert en  …… van harte proficait wensen met hun 
gouden jubileum.  

 
 Op 3 mei organiseerde Olivier Troch een gezellige BBQ in het Sportcafe Wisp ter afsluiting van 

het voetbalseizoen. Het bestuur van SVK was verheugd met de positieve respons van hun 
leden. Zowel Olivier als het bestuur van SVK danken jullie voor jullie aanwezigheid ! 

 
 
 
 

Jarigen in onze kring 
 
 Volgende leden worden gevierd in juni : 

05/06 : JM Van Belle (’50) 
19/06 : Laurent Persoons (75’) 
25/06 : Andre Arijs (43’) 

 
 Volgende leden worden gevierd in juii : 

01/07 : Bram Demeur (’91) 
08/07 : Johan De Zutter (’67) 
10/07 : Cedric Huysentruyt (’92) 
11/07 : Bianca Verbelen (’83) 
19/07 : Rudy Olivier (’65) 

 
 Volgende leden worden gevierd in augustus : 

07/08 : Emiel Moonens (’53) 
08/08 : Mila Negreiros (’83) 
09/08 : JP Vanderheyden (’59) 
14/08 : Rudi Van Parys (’69) 
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Eindeseizoensweekend La Roche en Ardenne 
 
 De laatste knopen werden doorgehakt betreffende ons weekend. Alle activiteiten zijn gepland 

en gereserveerd. Meer info hieromtrent uiterlijk maandag 11/05 via mail.  
 

 Sommige deelnemers hebben hun persoonlijke bijdrage voor het weekend nog niet 
overgemaakt. Gelieve dit zo snel mogelijk te storten op 979-1681567-77 
 

 
Allerlei 

 
 Opgelet ! Er zijn wegenwerken in Pepingen. Mensen die uit St-Pieters-Leeuw komen rijden 

best via Halle, mensen komende uit Gooik, Ninove,Liedekerke rijden best via Lennik 
(Lenniksesteenweg).  

 
 
Uitnodiging 

 
 

Onze statutaire vergadering, en tevens de laatste ledenvergadering 
van het lopende seizoen, vindt plaats op  

vrijdag 15 mei  om 20h  
in Café Het Dravershof , Ninoofsesteenweg 94 , 1670 Pepingen. 

 
De agenda ziet er als volgt uit :  
- Opening van de voorzitter 
- Klasseringen eindeseizoen (Koen De Lange) 
- Laureaten reglementen quiz (laureaat moet aanwezig zijn) 
- Laureaten actualiteiten quiz feb-maa-apr (laureaat moet aanwezig zijn) 
- Algemene statutaire vergadering: verkiezing bestuur seizoen 2015-2016 (Emiel Moonens) 
- Allerlei 
 
We hopen jullie massaal te mogen begroeten. 
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