
Het Pajotterke
Nieuws uit onze kring

• Het Pajotterke meldt dat deze maand de ziekenboeg volzet blijft: de 
gezondheid van onze ere-voorzitter Marcel blijft positief evolueren; onze 
voorzitter Jean-Marie blijft zich totnogtoe met krukken behelpen. Om de lijst 
volledig te maken: onze ere-voorzitter Roger Geeroms herstelt eveneens van 
zijn heupoperatie. Serge Van Hoorenbeeck is nu ook voor een tijdje out. We 
wensen al deze mensen een spoedig herstel toe.

• Nieuws van een heel ander kaliber: op zondag 5 april werd Arno Persoons 
geboren, zoon van Laurent en kleinzoon van onze voorzitter Jean-Marie. Je 
leest het goed: geboren op de zondag van onze bakschieting, van timing 
gesproken. Nen dikke proficiat aan de ouders en de grootouders.

• Nog even herinneren: jeugdwedstrijden mogen worden afgemeld vanaf de 
dinsdagmorgen (voor de wedstrijd) bij onze verantwoordelijke de heer André 
Arijs (0485/46 86 90) – liefst tussen 9 en 20 uur.

• Wie in Gooik een frietje wil eten kan vanaf heden terecht bij de zoon van 
Jefke Tielemans in de Koekoekstraat.

• We blijven deze datum herhalen: op zaterdag 16 mei 2009 organiseert onze 
kring 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.
Meer nieuws hierover volgt nog.

• De kandidaturen voor het bestuur van onze kring voor volgend seizoen 
kunnen gesteld worden tijdens de maandelijkse vergadering van vrijdag 17 
april 2009 of telefonisch (054/33 62 15) bij onze censor André De Turck en 
dit ten laatste voor het sluiten van voormelde vergadering
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Uitnodiging

Op vrijdag 17 april 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: Pierre Leroy, deze man is reeds jarenlang 

afgevaardigde van RSC Anderlecht.
• 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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Eindeseizoensdiner

Na de jubileumviering van vorig jaar nemen we opnieuw de draad op en organiseren 
we na het seizoen een gezellig samenzijn met diner. Ook de partners zijn hierop 
vriendelijk uitgenodigd.

Datum: zaterdag 6 juni 2009
Plaats De Rare Vos, Marktplein 22 te Schepdaal
Het menu: - aperitief

- voorgerecht: boerenschotel of gerookte visschotel
- hoofdgerecht: côte à l’os of lamsbout of konijn of stoofvlees
- nagerecht: sneukelkoffie (=koffie met kleine gebakjes)

De prijs wordt later medegedeeld.
Inschrijvingen bij onze voorzitter persoonlijk of via telefoon: 02/377 14 76 of 
0474/61 52 74

De bakschieting

Wie nog kaarten dient af te rekenen kan dat:
• tijdens de vergadering van 17 april bij Dimitry Mestiaen
• via overschrijving op rekening van SVK Pajottenland 979-1681567-77

Ter info:
• niet afgerekende kaarten worden niet teruggenomen, ook niet bij Daniël Cools
• na de bakschieting kunnen de kaarten niet meer omgeruild worden voor 

prijzen.
Via deze weg willen wij alle helpende handen van onze leden en familieleden 
bedanken. Het heeft de bestuursleden deugd gedaan te merken dat zo veel leden ons 
met een bezoek hebben vereerd. De bakschieting wordt tenslotte voor onze leden 
georganiseerd

Resultaten van de actualiteitenquiz van maart

Sinds enkele maanden stelt onze vriend André Arijs de vragen op; ze worden elke 
maand makkelijker en makkelijker, hm, hm, ’t es giene kak: Frans Gillis werd de 
winnaar voor Kris Vanderhaegen en Christophe Carrein.

Humor

Arsenicum...

Een dame wandelt de apotheek binnen en vraagt er wat arsenicum.
"Waarvoor hebt u dat nodig, mevrouw?"
"Om mijn man te vermoorden..."
"In dat geval mag ik u dat niet verkopen."
De dame haalt uit haar handtas een foto van haar echtgenoot, die daarop
volop aan het vrijen is met de vrouw van de apotheker. Hij bekijkt de foto en zegt: 
"O... maar... ik wist niet dat u een voorschrift had."
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