
Het Pajotterke

Nieuws uit onze kring

• Paula, echtgenote van bestuurslid Luk Witterzeel, onderging een heelkundige 
operatie. Wij wensen haar een spoedig herstel toe.

• Voorzitter en ondervoorzitter brachten een bezoek aan sensor André De 
Turck. André onderging hopelijk zijn laatste chemotherapie. Ook hem wensen 
wij een spoedig herstel en algeheel herstel toe.

• De kandidaturen voor het bestuur van volgend seizoen kunnen door de 
gekende omstandigheden van André De Turck niet mondeling overgemaakt 
worden op de maandelijkse vergadering van vrijdag 16 april 2010. Dit moet 
telefonisch gebeuren op 054/33.62.15 of 0472/75.40.21. Wie belangstelling 
heeft voor de job van voorzitter, ondervoorzitter, sensor, secretaris of 
penningmeester dient dit aan André te melden uiterlijk op 17 april 2010.

• Dirk Dermez onderging een blinde darm operatie. Ook hem wensen we een 
spoedig herstel toe.

• Datum om zeker niet te vergeten: einde seizoen etentje op 28 mei 2010!!!

• Afrekening van de kaarten van de bakschieting, kan gebeuren via  
overschrijving op volgend rekening nummer: 979-1681567-77.

Uitslag actualiteitenkwis januari 2010

1. De Saegher Cedric, 2. Walravens Johnny, 3. Troch Olivier, proficiat.

Datums om te onthouden

• Kaarten uitreiking 27/08/2010 om 20 uur op KSK Halle in de kantine 
(hoofdterrein)

• Cursus voor G6 (voormiddag scheidsrechters) is dinsdag 28/09/2010 om 
20 uur in Pepingen (Dravershof)
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Mop

Een aantal mannen kleden zich om in de kleedkamer van de golfclub.
Een mobiele telefoon gaat af en een van hen begint een gesprek. Iedereen in de 
kleedkamer luistert natuurlijk mee.
MAN: 'Hallo'
VROUW: 'Schat, ik ben het. Ben je op de club?'
MAN: 'Ja'
VROUW: 'Ik ben aan het winkelen en ik heb een onwijs mooi leren jasje gezien. 
Het kost maar 1000 euro. Mag ik het kopen?'
MAN: 'Natuurlijk, ..... als je het mooi vindt moet je het kopen.'
VROUW: 'Ik ben ook nog even langs de Mercedes garage gegaan. Ik heb de nieuwe 
2010 modellen gezien. Er was er eentje zo mooi.'
MAN: 'Hoeveel kost ie?'
VROUW: '80.000 euro'
MAN: 'OK, maar voor die prijs wil ik wel alle accessoires erbij krijgen.'
VROUW: 'Geweldig! Oh, ja nog een ding .... het huis dat we vorig jaar zo graag 
wilden kopen, staat weer te koop. Ze vragen 950.000 euro.'
MAN: 'Nou, breng maar een bod uit. Bied maar 900.000 euro.'
VROUW: 'OK. Ik zie je later vanavond. Ik hou van je!'
MAN: 'Doei, ik hou ook van jou.'
De man hangt op. ........
De andere mannen in de kleedkamer kijken vol verbazing naar hem.
Dan vraagt hij: 'Weet iemand van wie deze GSM is?'
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Uitnodiging 
Op vrijdag 16 april 2010 om 20.00u vindt onze vergadering van de maand april 
plaats. Wat staat er op de agenda? 

1. Opening van de voorzitter
2. Mededelingen van de PSC Brabant
3. reglementenquiz
4. actualiteitenquiz
5. gastspreker van de avond : Luc Verdood (voorzitter PC Brabant)
6. 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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