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Een vergetelheid in het vorige Pajotterke 

♦ Onze collega en tevens bestuurslid van onze kring, Johnny Delplace, start een 

carrière als opleider. 

Nieuws uit onze kring 

♦ Wij wensen Godelieve, vriendin van onze voorzitter Jean-Marie, een spoedig 

herstel toe na haar heelkundige ingreep. 

♦ We heten de heren Pascal Gezels, Jan Goubert en Patrick Van Cutsem 

welkom als nieuwe leden van onze kring. 

♦ Straffen toebak: op 16 juni 2006 floot Pajottenlander Serge Van Hoorenbeek, 

totaal onverwacht (de vooraf aangeduide ref was een Engelsman), de finale 

van de “Kentish beker”: Frankrijk – Engeland. Deze finale werd in Dijon 

gespeeld. 

♦ Op 26 augustus 2006 werd onze vriend André Debusscher voor de zoveelste 

maal grootvader van een flinke kleinzoon Akke, nog een toekomstige 

scheidsrechter?? 

♦ De activiteit (bowling) van december 2004 en 2005, zal dit jaar vervangen 

worden door het Belgisch SVK Pajottenlands-indoor-petanque-

kampioenschap voor leden. 

♦ In 2007 gaat SVK Pajottenland op reis. De bestemming van de tweedaagse 

wordt Vresse-sur-Semois. Datum en modaliteiten volgen in het Pajotterke van 

de maand oktober. 

♦ Wie zijn lidgeld totnogtoe niet betaalde en dat nog wenst te doen, wat wij 

hopen en verwachten, kan zich in orde stellen tijdens de vergadering van 

september bij onze penningmeester Dimitry of via het rekeningnummer van 

onze kring: 001-1496370-27. De bijdrage bleef onveranderd: €15,00. 

Uitnodiging  

Op vrijdag 15 september 2005 om 20.00u vindt onze volgende vergadering plaats.  

Wat staat er op het programma?  

- reglementenquiz 

- mededelingen van de PSC Brabant 

- actualiteitenquiz  

- gastspreker van de avond: Louis Dedecker, lid van het Uitvoerend Comité van 

de K.B.V.B. 

- Dat alles vindt plaats in ons lokaal, café "Dravershof" in Pepingen. 
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Trainingen voor referees 

Johnny Delplace informeert: de trainingen zullen plaatsvinden in Affligem op het 

terrein van Emi Essene: elke 2de en 4de dinsdag van de maand, telkens om 19.30 

uur. 

Andere nieuwtjes 

♦ Op zaterdagen 16 en 23 september wordt er in het Bondsgebouw een cursus 

voor beginnende scheidsrechters ingericht. Inlichtingen bij Jean-Marie of bij 

het secretariaat van de provinciale scheidsrechterscommissie. 

♦ De verplichte jaarlijkse cursus voor voormiddagscheidsrechters vindt, zoals 

elk jaar, plaats in het Dravershof te Pepingen op 26 september 2006 om 20;00 

uur. 

Humor 

De gevangenis van Dendermonde is zoals de Ronde van Frankrijk :  

"Er zijn er 28 ontsnapt en ... er is weeral geen enkele Belg bij".* 

Mauriceke  

De 75-jarige Maurice gaat voor zijn jaarlijks onderzoek naar de dokter.  

Alle testen leveren normale uitslagen op. Als hij terugkomt voor de uitslag, legt de 

dokter hem uit dat fysiek gezien alles in orde is  

Hij vraagt: "Hoe is het mentaal en emotioneel met u gesteld ?  

Ben je tevreden met je situatie, en hoe is uw verhouding met God ?"  

Antwoordt Mauriceke: "Ik heb een heel goeie relatie met God. Hij weet dat ik 

slechte ogen heb: bv. vannacht heeft hij ervoor gezorgd dat wanneer ik naar 't WC 

moet, het licht vanzelf aangaat en als ik gedaan heb, gaat het licht vanzelf terug uit."  

"Amaai," zegt de dokter: "dat is echt ongelooflijk !"  

Wat later op de dag belt de dokter met Roza, de vrouw van Maurice.  

Hij zegt: "Met de gezondheid van Mauriceke is alles in orde, maar ik wou toch nog 

eens wat vragen over zijn relatie met God. Is het waar dat als hij 's nachts moet gaan 

plassen, het licht vanzelf aangaat en nadien vanzelf terug uitgaat ?"  

Roept Roza verbolgen: "MILJAARDE MILJAARDE !!  

Dien ouwe heeft weer in de frigo gepist !!" 

 

Komt een Tsjech bij de oogarts. 

Die wijst hem op een kaart op de muur de regel 'C Z W X N Q S T A C Z' 

"Kunt U dit lezen?" vraagt hij. 

"Lezen?" vraagt de Tsjech, " ik ken die vent zelfs.... " 
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Verliefdheid  

Verliefd zijn is zoals in uw broek doen.  

Iedereen kan het zien. Maar alleen jij hebt dat "warm gevoel". 


