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Nieuws uit onze kring 
 

 Georgette, de vrouw van onze ere-voorzitter Roger Geeroms, kreeg minder goed nieuws te 
horen wat haar gezondheid betreft. Een bezoek aan het ziekenhuis laat echter het beste 
verhopen. Wij wensen haar sterkte en veel beterschap.  
 

 Leden die zich kandidaat willen stellen voor de functie van voorzitter, ondervoorzitter, 
secretaris, schatbewaarder, censor of bestuurslid kunnen dit uiterlijk tot 30 april 2013.  
Elke kandidatuur dient, schriftelijk of telefonisch, overgemaakt te worden aan onze censor:  
Laurent Persoons, H. Consiencestraat 81, 1500 Halle - tel: 0494 53 81 55. 

 
 
Nieuws i.v.m. ons eetfestijn 

 
 De 3de editie van ons eetfestijn was opnieuw een succes. Langs deze weg wensen wij dan ook 

alle leden, partners en/of sympathisanten van harte te bedanken die vrijdag en/of zaterdag 
een handje kwamen toesteken.  
 

 Leden die nog eetkaarten dienen af te rekenen gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen 
met onze schatbewaarder, Kris Vanderhaegen (0496 02 82 02). 
 

 De winnaars van de “snoepjestombola” op ons eetfestijn zijn: 
 
1) Remy Ophalvens, 1770 Liedekerke - terrasverwarmer (265) 
2) Dirk De Neve, 1730 Asse – strijkplank (247-253-264) 
3) Eric De Mesmaeker, 1761 Borchtlombeek – weegschaal (278-290-264) 
4) Els Wijns, 1750 Lennik – droogrek  (233-264-252) 
5) Dorien De Clercq, 1600 S-P-L – fles champagne  (199-336-266) 
6) Serge Roelens, 1755 Gooik – fles champagne  (235-245-266) 
7) Fabienne Merckx, 1600 S-P-L – fles champagne (271-283-267) 
8) Luc De Greta, 1750 Lennik – fles champagne (250-257-267) 
9) Willy Devalkeneer, 1670 Pepingen – fles champagne (267-254-246) 
10) Benny Michiels, 1654 Huizingen – fles champagne (201-158-263) 
 
Het juiste aantal snoepjes was 265. 
 

 
Mop  
 
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 jou hier 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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Uitnodiging 

 
Op vrijdag 19 april om 20h stipt 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 : Steven Teurlings, voorzitter Rotary service club St-P-Leeuw 
- 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 

 
 

 
            De Franse president van zijn beste kant …  
 
 
 
    
  

 


