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Nieuws uit onze kring 
 

 Ons bestuurslid, Jean-Marie Van Belle, sukkelt momenteel met zijn gezondheid . Wij wensen 
hem van harte beterschap toe.   
 

 Henri Elsoucht werd de trotse grootvader van Mila, geboren op 04/10/12. Van harte proficiat 
en veel plezier met de nieuwe telg in de familie. Langs deze weg wensen we Henri, namens de 
kring, eveneens te bedanken voor het aangeboden glas na de vorige ledenvergadering.  
 

 Christiane Blommaert weet met haar geluk geen blijf met de geboorte van haar kleindochter 
Febe, geboren op 08/09/12. Van harte gefeliciteerd met de nieuwe spruit. 
 

 
 
Toto Pajot  
 
Op initiatief van Olivier Troch, en met goedkeuring van het bestuur, werd Toto Pajot in het leven 
geroepen. Deze kosteloze wedstrijd staat volledig onder toezicht van Olivier Troch. Alle info met 
betrekking tot deelname vinden jullie in bijlage. 
 

 
 

AFD THUIS BEZOEKERS 1 2 X

1 Prov. 1 SMS.LUBBEEK A FC.PEPINGEN A

2 Prov. 2C KFC.AV.LEMBEEK KFC.RHODIENNE-DE HOEK

3 Prov. 2C KV.KESTER-GOOIK A KV.ZUUN A

4 Prov. 2C FC.GALMAARDEN ASSE-ZELLIK 2002 A

5 Prov. 3C KHO.HUIZINGEN KFC.LENNIK

6 Prov. 3C KFC.WAMBEEK SK.LEEUW A

7 Prov. 4C KV.ZUUN B KV.KESTER-GOOIK B

8 Prov. 4C SK.LEEUW B DEND.PAMEL B

9 Under 17 M DEND.PAMEL B KFC.WAMBEEK A

10 Under 15 O KSK.HALLE B EMI.ESSENE

Schiftingsvraag : Totaal gescoorde doelpunten door alle thuisploegen samen =  ………….

Wedstrijden week-end van 7-8-9 December 2012
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Allerlei 

 
 De bestelde ref packs zullen beschikbaar zijn tijdens de ledenvergadering van 16/11. 

 
 
 
Uitnodiging 

 
Op vrijdag 16 november om 20.00u vindt onze leden vergadering plaats.  
De agenda ziet er als volgt uit :  
- Opening van de voorzitter 
- Reglementen kwis (Olivier Troch) 
- Mededelingen PSC Brabant (Koen De Lange) 
- Actualiteiten kwis (Marcel Moriau) 
- Gastspreker : Steve Schets, beroeps baanwielrenner uit Ninove 
- Weekenduitstap te Genk van 17/05/13 -19/05/13 
- 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, Ninoofsestwg 94, 1670 Pepingen 

 
 
Mop 

 
Bij de bushalte ... 

 
Er staat een lange rij bij de bushalte...  
Vooraan staat een mooie meid in een behoorlijk krap minirokje..  
Dan verschijnt eindelijk de bus.  

Als die mooie meid in wil stappen, krijgt ze haar been niet ver genoeg omhoog. Meteen glijden 
haar handen naar de rits achteraan de rok, om haar minirok wat ruimer te maken. Ze doet een 
tweede poging om in te stappen, maar ook dat lukt niet.  
Weer glijden haar handen naar achter en prutst ze weer aan de rits.  
Ze doet een derde poging om de bus in te stappen, maar... het lukt nog steeds niet!  
Een beetje geïrriteerd glijden haar handen opnieuw naar achter en begint ze wat 
steviger aan de rits te sjorren.  

Plotseling krijgt ze een duw, zodat ze bijna over het opstapje van de bus kukelt. Als ze omkijkt, 
staat er een heer in driedelig pak haar een beetje pissig aan te kijken. "Zou je misschien even 
normaal willen doen?" roept ze boos.  
Zegt die heer geïrriteerd;  
"Moet jij nodig zeggen, je hebt net drie keer mijn gulp opengemaakt .... 


