
Het Pajotterke 
 
 

Nieuws uit onze kring 
 
 Ons lid Albert De Munter wordt geopereerd aan zijn hand. Desondanks zal Albert De 

Munter aanwezig zijn op onze nieuwjaarsreceptie. 
 
 Voor de vergadering van 21 januari 2011 wordt u om praktische redenen verzocht uw 

aanwezigheid op voorhand te melden bij de voorzitter op 02/377.14.76 of 0474/61.52.74 
of bij de censor de heer Moonens E. op 02/356.94.74 of 0478/78.14.65 en dit voor 
dinsdag 18 januari 2010 tot 20u30.  

 
 
Uitslag kwis over WK 2010 in Zuid-Afrika - december 2010 
 
 1. Frans Gillis - Koen De Lange  , 2. Lois Otte - Marcel Moriau , 3. Bram Demeur - Emiel 

Moonens , proficiat. 
 
 

Datum om niet te vergeten + reserveren !!! 
 
- Het Ardeens weekend : 27-28-29 mei 2011 
 
- Het Eetfestijn : 8-9 april 2011 
 

 
 

Uitnodiging  
Op vrijdag 21 januari 2011 om 20.00u vindt onze vergadering van de maand 
januari plaats.  Wat staat er op het agenda?  
- Opening van de voorzitter 
- Mededelingen van de PSC Brabant 
- Speciale actualiteitenquiz 
- Nieuwsjaarsreceptie waarop onze scheidsrechters en hun echtgenote 

vriendelijk uitgenodigd worden. Gelieve jullie aanwezigheid tijdig 
telefonisch te melden (zie rubriek bovenaan) 

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



 
Humor 

 

Een bouwvakker krijgt een nieuwe werkkracht op zijn werf 
De nieuwe blijkt bovendien een neger te zijn. 
Hij legt hem de instructies uit die gebruikelijk zijn bij het werken 
boven op de stelling: 
  
Wanneer ik een vinger toon breng je cement naar boven, 
Wanneer ik twee vingers toon breng je bakstenen naar boven, en 
wanneer ik drie vingers toon, breng je me ne goeie koude Leffe. 
  
 
Na een tijdje werken toont de bouwvakker aan de neger drie 
vingers. 
  
De neger kijkt naar boven en toont eerst zijn handpalm en dan de 
buitenkant van zijn hand. 
De bouwvakker toont nogmaals drie vingers, en terug laat de 
neger de buitenkant van zijn hand zien en dan zijn handpalm. 
  
De bouwvakker begrijpt er niets van en gaat razend naar beneden  
"Awel idioot, ik had toch duidelijk gezegd dat als ik drie vingers 
toon, dat je me een koude Leffe  moet brengen !" 
"Jawel, zegt de neger, maar  ik vraag je gewoon  nen donkere of 
nen bleke". 
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