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Uitnodiging  

Op vrijdag 20 januari 2006 om 20.00u vindt onze volgende vergadering plaats.  Wat 

staat er op het programma? 

- reglementenquiz 

- mededelingen van de PSC Brabant 

- actualiteitenquiz  

- nieuwjaarsreceptie 

Alle leden zijn er, zoals elk jaar, uitgenodigd samen met hun partner. 

Ten einde onze meester-kok de mogelijkheid te bieden zich voor te bereiden, vragen 

wij u uw aanwezigheid te bevestigen bij Roger Jacobs, bij Jozef Tielemans of bij 

Marc Vandenbosch tot 18 januari 2006. 

Roger: - telefonisch: 02/466 30 57 of 0477/68 73 37 

 - per e-mail: roger.jacobs@telenet.be 

Jozef: - telefonisch: 02/532 02 86 of 0486/76 24 85 

Marc: - telefonisch: 02/377 20 82 of 0499/25 09 25 

 - per e-mail: marc.vandenbosch2@pandora.be 

We hopen onze leden, zoals vorig jaar, zeer talrijk te mogen begroeten. 

Dit alles vindt plaats in ons lokaal, café "Dravershof" in Pepingen. 

Nieuws uit onze kring 

♦ De bowling vond plaats onder een matige belangstelling en is onder zijn 

huidige vorm niet voor herhaling vatbaar. Hieronder vind je de uitslag: 

Dames:  1 Sylvia Tielemans (dochter van…) 2 Kathy Jacobs (dochter 

van…) 3 Fabienneke Milleville (vrouw van…) 

Heren:  1 Fabrice (schoonzoon van Roger jacobs) 2 Frank Borroo (NW-

Brabant) 3 André Debusscher (ge moet het maar doen) 

♦ Langs deze weg sturen we een woordje van DANK aan alle sponsors die zich 

op de affiche van onze bakschieting plaatsten.  De namen worden later 

gepubliceerd op onze website. 

Noteer zeker en vast de datum van onze 

3de bakschieting 
vrijdag 31 maart, zaterdag 1april en zondag 2 april 2006 

Cursus voor beginnende scheidsrechters 

Op zaterdagen 4 en 11 februari 2006. Voor inschrijvingen en inlichtingen kan men 

terecht bij onze voorzitter J-M Van Belle op 02/377 14 76 of 0474/61 52 74 
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Humor 

Slimme Piet 

De juffrouw van de eerste klas zag dat er wat mis was met Pietje.  

De juf vroeg hem :"Pietje, wat is jouw probleem?" 

Pietje antwoordde" Ik ben veel te knap voor het 1e leerjaar." 

Mijn zusje zit in het 3e maar ik weet veel meer dan zij en dus moet ik zeker naar het 

3e leerjaar." 

De juffrouw vond dat een moeilijke zaak en zij sprak erover met de directeur. 

"Laat hem maar binnenkomen ,dan zal ik hem even persoonlijk testen " zei de 

directeur.. "Als hij ook maar èèn vraag niet kan beantwoorden dan blijft hij gewoon 

in het 1e leerjaar." 

De juffrouw ging hiermee akkoord en Pietje mocht binnenkomen.   

Er werd hem duidelijk gemaakt wat de bedoeling van die test was.  

De directeur:"Hoeveel is 3 x 3?"   Pietje :" 9"  

Directeur;"Hoeveel is 6 x 6 ?"  Pietje: "36"  

Pietje beantwoordde alle vragen die een leerling van het 3e behoorde te weten.  

De directeur keek de juffrouw aan en zei:"Ik denk dat Pietje best wel naar de 3de 

klas kan gaan." 

Maar de juffrouw twijfelde nog steeds en vroeg of ze òòk nog een paar vragen mocht 

stellen. 

De directeur ging hiermee akkoord en de juffrouw stelde haar eerste vraag;  

"Waarvan heeft een koe er vier, terwijl ik er maar twee heb?" Pietje:"Benen"  

De juf:"Wat heb jij in je broek en ik niet?"  Pietje:"Zakken" 

De juf:"Wat begint met een K en eindigt met een T, is behaard, ovaal en smakelijk?"  

Pietje: "Een kokosnoot"  

Intussen zakte de mond van de directeur ver open van verbazing.  

De juffrouw vervolgde met: "Wat gaat er hard en stijf naar binnen en komt er zacht 

en slap uit?"  

Pietje:"Kauwgum"  

De juf; "Wat doet een man rechtopstaand, een vrouw zittend en een hond op 3 

poten?"  

Pietje:"Een hand geven"  

De juffrouw:"Noem een Engels woord dat begint met een F en eindigt met een K"  

Pietje:"Firetruck"  

De directeur zuchtte heel diep en zei:"Laat hem maar naar de vijfde klas gaan, want 

die laatste zes vragen had ik al allemaal fout." 
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Eerlijk 

Hij: Zeg nu eerlijk: heb je tijdens ons huwelijk met andere mannen geslapen? 

Zij: Neen ik heb alleen met jou geslapen, schat... Bij de anderen was ik wakker! 


