
Het Pajotterke

Nieuws uit onze kring

Na het laatste theoretisch examen, waarin 12 nieuwe scheidsrechters lukten komen 
er 6 in aanmerking voor onze kring. Hopelijk mogen wij weldra verwelkomen : Dirk 
Moriau, Fatahi Rana, Derrikx Jimi, De Bot Gertjan, Thibault Roger en Cannoot 
Kevin.
Wij wensen hen alleszins veel succes in hun scheidsrechters carrière.

Uitslag actualiteits kwis september 2009

1. Laurent Persoons, 2. Henri Elsoucht, 3. Albert Demunter, proficiat.

Herinnering

Wie zijn lidgeld nog niet betaald heeft en dit per overschrijving wenst te doen kan 
dit  op de rekening van de vriendenkring 979-1681567-77 of op de eerst volgende 
vergadering.

Activiteiten

Mogelijk komt er begin december een herhaling van het internationaal pajottenlands 
petanque tornooi. Een rond vraag zal desbetreffende tijdens volgende vergadering 
gebeuren.  
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Uitnodiging
Op vrijdag 16 oktober 2009 om 20.00u vindt onze vergadering van de maand 
oktober plaats.  Wat staat er op het agenda? 

• Opening van de voorzitter
• Mededelingen van de PSC Brabant
• reglementenquiz
• actualiteitenquiz
• gastspreker van de avond : Jan Van Oncem (voorzitter studiecommisie 

KBVB), met als onderwerp de structuur van de voetbalbond
• allerlei

We hopen er, zoals steeds, vele leden te mogen begroeten. Een gezellige babbel 
met collega’s en/of opleiders is er uiteraard ook mogelijk!
Plaats van het gebeuren: Café “Dravershof” in Pepingen.
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Humor

Handcreme

Komt een man de apotheek binnen met zijn hand omhoog en de 5 vingers uiteen.
HANDCREME ?? vraagt de apotheker.
Neeje, zegt de man, 5 viagra's!
5 viagra's, vraagt de apotheker !
Ja, ja, zegt de man, ik heb deze avond een afspraak met een vrouwke van 22 jaar en 
die ga ik eens ferm verzorgen !
OK, zegt de apotheker, ik begrijp het, maar zijt toch maar voorzichtig,..............

s' Anderendaags, s'morgens:
de apotheek gaat net open en diezelfde man stormt binnen met ditmaal zijn 2 handen 
omhoog en zijn 10 vingers uiteen,....
10 viagra's?? vraagt de verbaasde apotheker ?
Neeje!, zegt de man, HANDCREME, want die van 22 is gisteren niet geweest!
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