
Het Pajotterke 
 
 

Nieuws uit onze kring 
 

 Wij hebben het overlijden vernomen van Nestor Witterzeel op 14 februari 2011, vader 
van Luk. Wij bieden Luk en zijn familie onze innige deelneming aan. 
 

 Jefke Tielemans is opnieuw grootvader geworden, genaamd Casper, van harte proficiat 
aan Jefke en zijn familie. 
 

 De redactie verneemt dat de bestuur vergaderingen alsmaar langer duren, sommigen 
komen thuis om 03 uur, anderen om 05 uur of later en dan maar klagen dat het vroeg dag 
is. 
 

 Na 08-04-2011 kunnen geen kaarten van het eetfestijn meer terug genomen worden en dit 
om evidente redenen, indien je wil afrekenen kan dat via overschrijving op ons rekening 
nummer: BE15 9791 6815 6777 
 

 Wie nog geen voorschot heeft gegeven voor onze week-end uitstap verzoeken wij dit zo 
vlug mogelijk te doen aangezien onze schatbewaarder dit ook hoefde te doen op 15–03–
2011.  

 
 Wij vernamen dat G. Pollet herverkozen is tot voorzitter van de PSC.  

Uitslag actualiteitsquiz maand februari 2010-2011 
 
1. Serge Van Horenbeeck 
2. Albert De Munter 
3. André Arijs  
 
 
Datum om niet te vergeten + reserveren !!! 
 
- Het Ardeens weekend : 27-28-29 mei 2011 
 
- Het Eetfestijn : 8-9 april 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uitnodiging  
Op vrijdag 18 maart 2011 om 20.00u vindt onze vergadering van de maand 
maart plaats. Wat staat er op de agenda? 
- Opening van de voorzitter 
- Mededelingen van de PSC Brabant 
- reglementenquiz 
- actualiteitenquiz 
- gastspreker van de Reinold Borré, voorzitter van de liga Vlaanderen 

petanque   
- 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. 

 
 
 
Mopje 
 
BELOOFD IS BELOOFD 
 
Na bijna een halve eeuw getrouwd te zijn, 
sterft de man, niet lang daarna komt ook zijn vrouw in 
de hemel. 
Zij ziet haar man, vliegt hem in de armen en roept: 
'Liefste, wat een geluk hier jou te vinden ! 
De man kijkt verbijsterd op en zegt:  
'Miljaarde! Nu niet beginnen zeveren hé!  
De afspraak was: Tot de dood ons scheidt!!! 
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