
Het Pajotterke
Nieuws uit onze kring

• Net voor nieuwjaar vernamen we dat onze erevoorzitter en maandelijkse 
quizmaster Marcel Moriau getroffen werd door een ernstige aandoening. Marcel 
werd intussen geopereerd. De ingreep is geslaagd maar de revalidatie zal een hele 
tijd in beslag nemen. Wij wensen Marcel dan ook een goed herstel toe en zijn 
ervan overtuigd hem binnen afzienbare tijd opnieuw te mogen verwelkomen in ons 
midden.

• Wij kregen ook het droevige bericht binnen van het overlijden van de moeder van 
onze vriend en lid Luc Decrick. Aan de beproefde familie bieden we langs deze 
weg onze deelneming aan.

• Hieronder vind je nogmaals het adres van de blog van de dinsdagavondtraining. 
http://theacademiciensvandemardisoir.skynetblogs.be

• Vernieuwing van de lidkaart 2008 – 2009: laatste herhaling
Wie zijn lidgeld tot nog toe niet betaalde en dat nog wenst te doen, wat wij hopen, 
kan zich in orde stellen tijdens de vergadering of via het nieuw rekeningnummer 
van onze kring 979-1681567-77. De bijdrage is €16,00.

• Pajotterke meldt dat deze maand de ziekenboeg vervolledigd zal worden met onze 
voorzitter die de week na de nieuwjaarsreceptie een operatie zal ondergaan. 

• Hoera, hoera, hoera we hebben er een opleider bij: Patrick Vanderminnen. Ook 
Michel Dekeyser (NW-Brabant) zal eveneens de groep opleiders versterken.

• De wedstrijd tegen de GAB zal plaatsvinden in Affligem op 5 februari 2009. Het 
aanvangsuur wordt aan de betrokken spelers meegedeeld.

• Een datum om niet te vergeten: zaterdag 16 mei 2009 organiseert SVK 
Pajottenland in samenwerking mat NW-Brabant en de PSC Brabant het jaarlijks 
tornooi voor Brabantse scheidsrechters. Hou die datum vrij want wij hebben 
spelers (opnieuw 11 tegen 11), scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en 
helpende handen nodig. 

Een nieuwe cursus voor beginnende scheidsrechters

Startdatum 31 januari 2009. Ken je kandidaten? Neem contact op met Luk 
( 02/361 01 22) of met Jean-Marie ( 02/377 14 76 ). Het is belangrijk dat het bestuur 
de kandidaten zelf inschrijft!
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Uitnodiging
Het bestuur van onze kring nodigt zijn leden met hun partner uit op vrijdag 16 
januari 2009 voor onze volgende vergadering.
Wat staat er de eerste maand van 2009 op het programma?
- mededelingen van het PSC Brabant
- actualiteitenquiz
- nieuwjaarsreceptie
Dat alles vindt plaats om 20u in ons lokaal, café "Dravershof" in Pepingen.

Humor

Spreken is zilver, zwijgen is goud

Twee vrienden zitten op café gezellig een pintje te drinken.
Zegt Lucien:' Ik geloof dat ik van mijn vrouw ga scheiden.'
'Waarom ?' vraagt Jules.
'Wel het is nu drie maand dat Liliane niet meer tegen mij spreekt'
antwoordt de Lucien......
De Jules drinkt van zijn pint , denkt na en zegt:
'Lucien voor dat je een beslissing neemt, overweeg het goed, want zo'n vrouw vind 
je niet gemakkelijk..'

Ontharing

Een vrouw vond dat haar hond, een Schnauzer, slecht luisterde en ze dacht dat het 
beestje misschien doof werd, dus ze ging ermee naar de dierenarts.
Deze ontdekte dat het aan overtollige haargroei in de oren van de hond lag. Hij 
maakte de oren goed schoon en verwijderde er zoveel mogelijk haar uit. Hij vertelde 
de vrouw dat ze het probleem in de toekomst kon voorkomen door bij de drogist een 
tube 'NAIR' ontharingscreme te kopen en dat één keer per maand bij de hond in de 
oren te smeren.
Dus de vrouw ging naar de drogist om 'NAIR' te kopen.
Aan de kassa zei de drogist haar:
'Als u dit voor het ontharen van uw oksels gebruikt, mag u daarna een paar dagen 
geen deodorant gebruiken.'
'Nee,' zei de vrouw, 'ik gebruik het niet voor mijn oksels.'
'Als u het voor uw benen gebruikt,' ging de drogist verder, 'draag dan een paar dagen 
geen lange broek of een panty.'
'Nee,' zei de vrouw weer, 'ik gebruik het ook niet op mijn benen, het is voor mijn 
Schnauzer.'
'Oh,' zei de drogist, 'in dat geval zeker een week niet fietsen!'
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