
Het Pajotterke

Nieuws uit onze kring

• Naar jaarlijkse gewoonte onderscheidde de K.B.V.B. zijn verdienstelijke 
leden, dit jaar waren daar voor onze kring bij : John De Hondt en Roger 
Jacobs, zij ontvingen de bondserepenning. André De Turck en Henri Elsoucht 
werden lid van verdienste.
Proficiat mannen!

• Het pajotterke ontving een mailtje van dr. Celestin Hugues Fokouamouafo 
met de melding dat hij ernstig ziek is geweest, nu herstellende is en ons 
weldra komt vervoegen.
Jaja dokters kunnen ook ziek worden en we verwachten u dokter.

• Ook met Patrick Tordeurs gaat het de goede kant op en ook hij komt ons 
weldra vervoegen.

• Ronald Speltens promoveert en wordt actief als namiddag scheidsrechter, als 
hij zijn formatie lukt uiteraard maar het Pajotterke heeft er een goed oog in.
Proficiat Ronald!

Uitslag actualiteitenkwis september 2009

1. Pepijn Vanhee, 2. Dirk Moriau 3. Lieven Herremans
Proficiat!

Weetje

Het pajotterke heeft vernomen dat er na de laatste bestuursvergadering sommigen te 
voet op “bedevaart” naar huis verder trokken.
Anderen passeerden op dezelfde plaats zonder problemen de alcoholcontrole.
Hoe zou dat komen?
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Uitnodiging
Op vrijdag 20 november 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 : J. Maeschalck (advocaat)
• 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

Ei bakken

Een vrouw is eieren aan het bakken als haar man thuis komt.
Hij loopt de keuken in en begint meteen te roepen:

PAS OP ! ! !
MEER BOTER ! !!
STOP ! ! STOP ! !
DRAAI ZE OM ! !
BOTER ! !
ZACHTER ! ! ZACHTER ! !
MEER BOTER ! !
ZIE JE DAT DAN NIET ? !
ZE GAAN AANBRANDEN ! !
PAS TOCH OP ! !
DRAAI ZE OM ! !
SCHIET OP ! !
HAAST JE ! !
DRAAI ZE NU OM ! !
STOP ! ! STOP ! !
PAS OP ! !
TE VEEL BOTER ! !
HET GAAT SPATTEN ! !
ZET UIT ! ! ZET UIT ! !
PAS OP ! !
JE GAAT JE VERBRANDEN ! !
ZACHTER ! ! ZACHTER ! !
HOLA, HOLA, TE VEEL BOTER ! !
EN TE WEINIG ZOUT ! ! OHHH ! !
TE WEINIG ZOUT ! !

De vrouw is compleet overstuur en gilt:
“Waarom roep jij zo? Wat is er in godsnaam met je aan de hand?”
De man draait zich om en zegt heel kalm, terwijl hij de keuken verlaat:
“Gewoon om je duidelijk te maken hoe het aanvoelt als jij naast me zit in de auto.”
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