
Het Pajotterke

Nieuws uit onze kring

• Het secretariaat verhuist nogmaals, vanaf 1 juni 2010 is het nieuwe adres 
Edingsesteenweg 69 bus 1 – 1755 Gooik. 

• Het jaarlijks eindklassement van de scheidsrechters en assistenten, kan 
bekomen worden tijdens de algemene vergadering van 21 mei 2010.

Uitslag actualiteitenkwis januari 2010

1. Demunter Albert, 2. Deville Johan, 3. De Zutter Johan, 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)

Eindeseizoensetentje

Zal plaats hebben in het kasteel van het provinciaal domein van Huizingen op 28 
mei 2010 om 19.30 en wij bieden u volgend keuzemenu aan:

Aperitief met 2 proevertjes
~~~~~~~

Zalm Graved laks, gelei van pompelmoes, zoet – zuur slaatje
of

Koud geserveerde minestrone van groenten, sorbert van ruccola sla, mousse van 
basillicum
~~~~~~~

Op z’n vel gebraden snoekbaars filet, lentegroentjes met salie boter, bordelaise saus 
geparfumeerd met truffel

of
gevogelte filet met paddestoelen, crème van Pineau des Charentes, wortelen en 

erwtjes op wijze van de chef
~~~~~~~
Tiramisu 

of
Soes gevuld met crème van Passoã, vanille crème en ananas

~~~~~~~
Koffie of thee met zoetigheden

Dit alles wordt U aangeboden voor de som van €45.
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De kring geeft een korting van 5 € per 5 verkochte boekjes.

Inschrijven en bevestigen kan bij Emiel Moonens: 02/356.94.74 of 0478/78.14.65 of 
bij de voorzitter 02/377.14.76 of 0474/61.52.74, dit voor 24 mei 2010 met uw menu 
keuze. Betaling gebeurd ter plaatse.

Mop

De busrit 

Twee bowlingteams, de ene allemaal blondjes en de andere brunettes, charteren 
samen een dubbeldekkerbus om mee te doen aan een toernooi. Het team van de 
brunettes zat in het onderste gedeelte van de bus, de blondjes boven.
Beneden in de bus, bij de brunettes, ging het er heel plezant aan toe. Zingen, moppen 
tappen; de ambiance zat er goed in. Tot het één van de brunettes op viel dat het 
boven bij de blondjes wel héél stil was. Ze besloot poolshoogte te gaan nemen en 
ging naar het bovenste gedeelte van de bus. Wanneer ze boven kwam zag ze alle 
blondjes heel angstig in de stoelen zitten, allemaal met opengesperde ogen rechtdoor 
starend, de leuning van de zetel voor hun zo hard vastklampend dat hun knokkels er 
wit van zagen. De brunette vroeg : "Wat is hier allemaal aan de hand. Bij ons 
beneden zit de ambiance er goed in...!".
Eén van de blondjes keek verschrikt op, slikte hard en fluisterde: "Ja, maar jullie 
hebben wel een chauffeur !"
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Uitnodiging
Op vrijdag 21 mei 2010 om 20.00u vindt onze jaarlijkse algemene statutaire 
vergadering plaats. Wat staat er op de agenda? 

• Opening van de voorzitter
• Uitslag reglementen quiz
• Herverkiezing van het bestuur voor het seizoen 2010 - 2011
• Mededeling klassementen voor scheidsrechters en assistenten 
• 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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