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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 (Muscat of Kirr)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).  Gelieve daarbij uw 

keuze van aperitief en voorgerecht door te geven!! 

 

Onze bakschieting 

 

- Wie nog kaarten dient af te rekenen:  

♦ ? tijdens de vergadering van 19 mei bij Dimitry Mestiaen of Miel 

Moonens. 

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

♦ ? niet afgerekende kaarten worden niet teruggenomen. 

Uitnodiging  

Op vrijdag 19 mei 2006 om 20.00u vindt onze volgende vergadering plaats.  Wat 

staat er op het agenda? 

- opening door de voorzitter 

- mededelingen van de PSC Brabant + klassementen 

- prijsuitreiking van de reglementenquiz 

- woordje van de voorzitter 

- woordje van de censor 

- verkiezing van het “nieuwe” bestuur 

- installatie van twee nieuwe erevoorzitters 
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- kleine receptie 

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. 

Uitslag van de actualiteitenkwis van april  

1. Johan Devillé 

2. Dimitry Mestiaen 

3. Frank Vanbeginne 

Proficiat aan de winnaars! 

Nieuws uit onze kring 

♦ Met droefheid melden we jullie het overlijden van de moeder van André 

Debusscher tijdens de maand april. 

♦ Vrijdag 25 augustus 2006: noteer deze datum nu al: uitdeling van de 

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

Humor 

Vampieren 

Een vampierenvader heeft 3 zonen en vindt dat ze op de leeftijd gekomen zijn om 

zelf voor hun eten kunnen zorgen. 

Hij roept hen naar de toren en vertelt dat ze vanaf nu zelf moeten uitvliegen om hun 

eten te gaan zoeken. Tevreden vertrekken de zonen op zoek naar eten.  

Enkele uren later komt de 1ste zoon terug binnengevlogen met een beetje bloed rond 

zijn mond. 

En? , vraagt vader nieuwsgierig.  

Geweldig, zegt de zoon, zie je daar in de verte dat karretje staan? Ja, zegt vader 

Awel, achter dat karretje een wei vol met schapen en 'k heb daar lekker gegeten. 

Zeer goed, zegt vader (heel tevreden over zijn zoon).  

Een half uurtje later arriveert de 2de zoon met ook een beetje bloed rond zijn mond... 

En? , vraagt vader, Hoe ging het de 1ste keer? 

Zeer goed, vader, zie je daar in de verte dat karretje staan? Ja, zegt vader 

Awel, achter dat karretje een wei vol met schapen, tussen die schapen zat daar een 

boerinneke en 'k heb daar goed gegeten. 

Zeer goed, jongen, antwoord de vader heel tevreden. 

Een kwartiertje later arriveert de 3de met zijn ganse gezicht onder het bloed. 

En? vraagt vader, Hoe was het bij jou? 
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Bwa, redelijk, zie je daar in de verte dat karretje staan? Ja, zegt vader, 

Awel, ik had da niet gezien... 

Enkele vraagjes 

Waarom druk je harder op de toetsen van de afstandsbediening als de batterijen plat 

zijn?  

Waarom bestellen sommige mensen een dubbele cheeseburger, een groot pak frieten 

en een Cola Light?  

Waarom is er een parking voor gehandicapten bij de schaatsbaan? 

Hoe zijn de bordjes "Verboden op het grasperk te lopen" in het midden van het 

gazon beland? 


