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Eindeseizoensetentje 

Ons eindeseizoensetentje, dit jaar met een Grieks tintje, vindt plaats in de Posseidon 

in de Torleylaan te Huizingen op vrijdag 2 juni 2006.  Aanvang 19.30u. 

Op het menu: 

♦ aperitief met hapjes 

♦ pittige duivelse scampi’s of zachte meze 

♦ mixed brochette met lenteslaatje 

♦ koffie 

♦ ijsdessert brésilienne 

♦ opgeluisterd met witte, rode of roséwijn 

Dat alles voor de prijs van 35 euro per persoon. 

De leden en hun partner worden vriendelijk uitgenodigd.  Wie 5 boekjes van de 

bakschieting verkocht krijgt €5,00 korting per persoon, wie er 10 verkocht, krijgt 

€10,00 korting per persoon. De betaling gebeurt door storting op rekeningnummer 

001-1496370-27.  Tot 19 mei kan je telefonisch inschrijven bij Miel Moonens 

(02/356 94 74) of bij Jean-Marie Van Belle (02/377 14 76). 

Onze bakschieting 

- Wie nog kaarten dient af te rekenen:  

♦ Tijdens de vergadering van 21 april bij Dimitry Mestiaen of Miel Moonens. 

♦ Via overschrijving op rekening van SVK Pajottenland 001-1496370-27. 

♦ Niet afgerekende kaarten worden niet teruggenomen. 

♦ Na de bakschieting kunnen de kaarten niet omgewisseld worden voor prijzen. 

- Wij bedanken alle helpende handen van onze leden en hun familieleden tijdens de 

bakschieting. Wij bedanken eveneens alle leden die ons vereerden met een 

bezoek. 

- Ook de voorverkoop van de kaarten verliep schitterend. Praktisch alle boekjes 

werden verkocht. Het resultaat van deze activiteit mag er dan ook zijn. 

- Daniël Cools en Jefke Tielemans verkochten het grootst aantal kaarten. Deze beide 

heren steken er met kop en schouders boven uit. Proficiat aan allebei. 

Uitslag van de actualiteitenkwis van maart  

1. Henri Elsoucht 

2. Patrick Tordeurs 

3. Peter Roger 

Proficiat aan de winnaars. 
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Nieuws uit onze kring 

♦ De kandidaturen voor het bestuur van volgend seizoen kunnen gesteld worden 

tijdens de vergadering van 21 april 2006 of telefonisch (054/33 62 15) bij onze 

censor André De Turck, ten laatste voor het sluiten van voormelde 

vergadering. 

♦ Vrijdag 25 augustus 2006: hou deze datum vrij: uitdeling van de 

scheidsrechterskaarten seizoen 2006-2007 in de kantine van KSK Halle. 

♦ Wij wensen Frank Vanbeginne veel moed en een spoedig herstel toe. 

Uitnodiging  

Op vrijdag 21 april 2006 om 20.00u vindt onze volgende vergadering plaats.  Wat 

staat er op het programma?  

- reglementenquiz 

- mededelingen van de PSC Brabant 

- actualiteitenquiz  

- gastspreker van de avond: de heer Roger Geeroms, voorzitter van het P.S.C. 

Brabant, zal ons spreken over “Aanduidingen en zendingen“. 

We hopen er, zoals steeds, vele leden te mogen begroeten.  Een gezellige babbel met 

collega’s en/of opleiders kan zo verhelderend werken! 

Dit alles vindt plaats in ons lokaal, café "Dravershof" in Pepingen. 

Humor 

De veearts krijgt telefoon van boer Lowie.  

'Kom snelle!  Kom snelle!  Ons Bella moe kalver'n!’  

‘Goed, zegt de veearts, ik kom af.’  

Eens op de boerderij toont boer Lowie de stal waar Bella staat.  

'Ak kom derect', zegt boer Lowie.  

De veearts trekt z'n handschoenen aan, begint wat te prutsen aan de koe.  

De boerin komt erbij staan om de boel in de gaten te houden.  

Plots knalt de staldeur open.  De knecht komt binnen gerend, kijkt schichtig om zich 

heen, loopt naar de boerin en gaat met z'n hand onder haar rok.  Na wat gefriemel 

loopt hij terug naar buiten.  

De veearts staat wat verdwaasd te kijken maar al gauw trekt Bella z'n aandacht terug. 

Na een tiental minuten gebeurt hetzelfde.  

De knecht komt binnen, onder de rok en weer weg.  

'Verdomme, denkt de veearts, da moet ik toch aan boer Lowie zeggen.  Die vuile slet 

en die knecht…'  

Na veel geschud en gesleur, -péts- het kalf op de grond.  
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Alles is in orde en de boer staat buiten nog wat te keuvelen met de veearts.  

Dit is het moment denkt de veearts: ik ga 't m vertellen.  

'Zeg boer Lowie, ik heb uw vrouw en die knecht van jou bezig gezien, misschien 

weet je het niet maar ... euh ... die knecht zit onder uw wijf d'r rok wanneer gij weg 

zijt.  Toch wat in 't oog houden, niet?  Ik wil me nie moeien hoor.’  

'Neeje!  Neeje, brult boer Lowie, 't is nikske.  Da's allang zo.  Kijk, de boerin heeft 

een houten been, wétte.  Enne ik heb d'r vanboven ne nagel in geklopt en daar 

hangen de sleutels van den tracteur aan. 

 

Zulma: "Baziel, je kijkt zo raar. Wat scheelt er?" 

Baziel: " 'k Heb juist een boekje gelezen met een heel triestig einde". 

Zulma: "En welk boekje is dat dan?" 

Baziel: "Ons spaarboekje". 


