
Het Pajotterke

Nieuws uit onze kring

Wij vernemen het overlijden van mevrouw Trinette Merckx zij was de moeder en de 
schoonmoeder van Paula Vandenbosch en Luk Witterzeel. Wij bieden langs deze 
weg Luk en Paula onze innige deelneming aan. 
Onze schatbewaarder Laurent heeft nu ook kennis gemaakt met het ziekenhuis. Hij 
werd geopereerd van een hernia.

Einde seizoen reis

SVK Pajottenland gaat op reis op 27-28-29 mei 2011 naar Heer-sur-Meusse.
Zie bijlage in mail.

Uitslag actualiteitsquiz 2010-2011

1. Koen De Lange 
2. Johan Deville
3. Dirk Moriau
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Uitnodiging 
Op vrijdag 15 oktober om 20.00u vindt onze vergadering van de maand oktober 
plaats. Wat staat er op de agenda?

• Opening van de voorzitter
• Mededelingen van de PSC Brabant
• reglementenquiz
• actualiteitenquiz
• gastspreker van de avond : Marc Lesenfants (lid uitvoerend comité KBVB) 
• allerlei

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

Een diamanten armband

Een zeer kokette dame stapt een juwelierszaak binnen, kijkt wat rond en ziet plots 
een prachtige diamanten armband liggen.

Wanneer ze voorover buigt om het sieraad achter de toonbank van naderbij te 
bewonderen, ontglipt haar plots een ' windje '.

Beschaamd kijkt ze schichtig om zich heen in de hoop dat niemand iets gehoord 
heeft.

Jammer genoeg staat net een knappe verkoper achter haar rug, maar de man begroet 
haar vriendelijk alsof er niets aan de hand is en geeft haar deskundig uitleg over het 
juweel.

Nog altijd lichtjes rood aangelopen en in verlegenheid gebracht, vraagt de dame: ' 
Mijnheer, hoeveel kost deze armband nu juist ? 

Flegmatiek antwoordt de verkoper: ' Mevrouw, als je al een windje laat bij het 
kijken, ga je zeker in je broek schijten als je de prijs hoort !
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