
Het Pajotterke
Nieuws uit onze kring

• Het Pajotterke meldt dat deze maand de ziekenboeg nog steeds volzet is: onze 
ere-voorzitter Marcel revalideert, na zijn aandoening, alles wijst op een 
positieve evolutie; onze voorzitter Jean-Marie revalideert op zijn beurt aan een 
flink tempo van zijn operatie; de ondervoorzitter van het PSC Brabant is 
omzeggens volledig hersteld van zijn operatie, de specialist verzekerde hem 
dat hij vanaf nu véél beter zal zien, een verwittigd man is er twee waard. Wij 
hopen ze binnenkort opnieuw één voor één op onze vergadering te zien 
verschijnen.

• Onze voetbalploeg wist op 2 februari jl. de ploeg de GAB af te drogen met 61. 
Dat onder deskundige leiding van Patricjk Tordeurs. Mijne hoed af.

• Facebook: wij wensen de aandacht te trekken op het feit dat iedereen alles 
kan lezen wat je op facebook schrijft. Wees dus voorzichtig met de inhoud. 
Wij scheidsrechters bekleden tijdens het beoefenen van onze hobby toch wel 
een functie met verantwoordelijkheid.

• Heuglijk nieuws vanuit de Jefke Tielemans-hoek: Jefke heeft er een kleinzoon 
bij: Kiani. Proficiat aan de ouders en de grootouders.

• Een datum om niet te vergeten: zaterdag 16 mei 2009. Onze kring organiseert 
in samenwerking met NW-Brabant en de PSC Brabant het jaarlijks tornooi 
voor Brabantse scheidsrechters. Hou die datum vrij want wij hebben spelers , 
scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en helpende handen nodig.
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Uitnodiging 
Op vrijdag 20 februari 2009 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: onze collega Ronald Speltens die zal spreken rond 

het onderwerp: "Politie & Identiteitsdocumenten".
• allerlei

We hopen er, zoals steeds, vele leden te mogen begroeten. 

Dat alles vindt plaats in ons lokaal, café "Dravershof" in Pepingen.
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Resultaten van de actualiteitenquiz van januari

In de eerste maand van 2009 was Jozef Tielemans de winnaar van de dag. Roger 
Jacobs werd tweede en Davy Devos bekleedde de derde plaats.
Heel andere namen dan in 2008. De vervangende quizmaster vervulde zijn taak met 
glans. Met dank aan André voor de schitterende depanage.

Humor

Twee boerkes uit Vremde Jef en Louis, staan te liften.
Er stopt een chique Mercedes met een blonde schoonheid. 
Zij wil echter slechts één passagier meenemen.
De Jef gaat mee en de Louis loopt te voet verder. 
Na een half uur stopt dezelfde Mercedes bij de Louis,
met achter het stuur de Jef.
De Jef vertelt zijn verhaal:
'We waren een tijdje aan 't rijden toen die blonde zei: 
'Ziede daar da boske? 
Daar rijden we naartoe.' 
Ze stopte daar, 
deed haar bloes uit 
en gooide die op de grond. 
Toen deed ze haar BH uit 
en gooide die op haar bloes. 
Ze deed haar rok uit, 
gooide die bij op den hoop, 
en toen deed ze hare string uit 
en zei:
'Nu moogt ge nemen wat ge maar wilt.'
En ik, ik heb de Mercedes genomen.' 
'Da's goe gekozen', zei de Louis, 
'wat had ge anders met die vrouwenkleren kunnen doen?'
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Niet vergeten

7de grote bakschieting
in de Zuunbeek bij Daniël Cools

P. Vendelmansstraat 1A te 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Op vrijdag 3 april, zaterdag 4 april en zondag 5 april 2009

Wij rekenen, zoals elk jaar, op jullie voor de kaartenverkoop
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