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Nieuws uit onze kring 

♦ Onze vriend scheidsrechter, Johan De Zutter onderging een heelkundige 

ingreep. Wij wensen hem veel goeie moed en een spoedig herstel toe. 

♦ We vernamen onlangs dat een andere vriend scheidsrechter, Serge 

Vanhoorenbeeck al een tijdje out is met ernstige brandwonden. Serge hoopt 

zijn sportieve activiteiten na de winterstop te kunnen hernemen. We wensen 

hem hierbij veel succes toe. 

Nieuws van onze website      Nieuw!!! 

Je kan onze website bereiken via http://users.telenet.be/svkpajottenland/. Heb je 

correspondentie voor de site, zaken die er zeker moeten op verschijnen: stuur ze 

naar: SVK.Pajottenland@telenet.be. 

Resultaten van de actualiteitenquiz van november 

De winnaar van de maand was Pascal Gezels, op de tweede plaats eindigde Miel 

Moonens, de derde plaats was voor André Arijs gevolgd door Nico Vanderheyden. 

 

De voorzitter en zijn bestuursleden wensen je een zalig kerstfeest en  

prettige eindejaarsfeesten. 

Moge 2008 op persoonlijk en sportief gebied een voltreffer worden. 

 

Nieuws van onze voetbalploeg 

Onze voetbalploeg blikte eind november noord limburgse ploeg van de met 3-1. 

Proficiat voor deze puike prestatie! 

Lidgelden 

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

verwachten, kan zich in orde stellen tijdens onze vergadering of via het rekening-

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

Leer Chinees  

Chinees is makkelijk te leren - kijk maar: 

 

Een Chinese Jehova getuige? Ding Dong 

De Chinese minister van verkeer? Om Lei Ding 

Een Chinese visser? Pa Ling 

Een Chinese drugshandelaar? Do Ping 

Een Chinees achterwerk? Wang Snee Wang 

Een Chinese scheet? Wang Snee Wang Pang 

Een Chinese luier? Wang Snee Wang Vang 

Een Chinese schoonmoeder? Tang 

Een Chinese schoonvader? Bang van Tang 

Harde realiteit  

Twee werklozen, zegt de ene tegen de andere: 

"Is jouw dopgeld ook gestegen vorige maand?" 

 Zegt de andere: "Ja,'t moet dan toch zijn dat ze content zijn van ons, he!"  

Condooms 

Een man loopt met zijn 8 jarige zoontje in het Kruidvat.  

Als ze langs de condooms lopen vraagt het ventje: 'Wat zijn dat papa ?' 

De vader antwoordt: 'Dat zijn condooms, 

Mannen gebruiken die om veilig te vrijen'. 

'Oh ja, daar heb ik over gehoord op school' zegt zijn zoon en hij  

kijkt naar een doosje met 3 condooms erin. 

'Waarom zitten er drie in een doosje?' vraagt hij. 

De vader zegt: 'Die zijn voor middelbare scholieren, 

1 voor vrijdag, 1 voor zaterdag en 1 voor zondag'.  

'Cool' zegt zijn zoontje 'Maar in deze doos zitten er 6, Voor wiezijn die?' 

De vader zegt: 'Die zijn voor studenten, 2 voor vrijdag, 2 voor 

zaterdag en 2 voor zondag'. 

WOW!' roept het ventje 'Maar in die andere doos zitten wel 12 condooms. 

Wie gebruikt die dan?' 

Zijn vader zucht en zegt: 'Die zijn voor getrouwde mannen, 1 voor januari,  

1 voor februari, 1 voor maart… 
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Schoonmoeder  

Een man zijn schoonmoeder is onlangs overleden. 

Op de begrafenis vraagt een vriend hem : "Wat had je schoonmoeder ?" 

Waarop hij antwoordt :"Een grote villa". 

De vriend zegt :"Nee nee, wat mankeerde ze?" 

Met als antwoord :"Een appartement aan de zee!" 

"Maar nee", zegt de vriend, "hoe is je schoonmoeder gestorven?" 

"Ze is met de frietketel van de trap gevallen." 

"Amaai", zegt de vriend "en wat heb je dan gedaan?" 

"Boterhammen gegeten" 


