
Het Pajotterke 

Het Pajotterke jaargang 4 nr 32 Verantwoordelijke uitgever: Luk Witterzeel 

Rekeningnummer SVK Pajottenland: 001-1496370-27 

http://users.telenet.be/svkpajottenland/ svk.pajottenland@telenet.be 

Nieuws uit onze kring 

♦ Johnny Delplace gaf zijn ontslag als opleider. 

♦ Wie zijn lidgeld totnogtoe niet betaalde en dat nog wenst te doen, wat wij 

hopen en verwachten, kan zich in orde stellen tijdens de vergadering van 20 

oktober bij onze penningmeester Dimitry of via het rekeningnummer van onze 

kring: 001-1496370-27. De bijdrage bleef onveranderd: €15,00. 

Petanquetornooi 

Het Belgisch SVK Pajottenlands-indoor-petanquetornooi vindt plaats op 15 

december 2006 in de Goutstouwersstraat 59 te 1651 Lot. 

Voor de prijs van 5 euro per deelnemer (lid + eventueel partner) krijg je:  

- petanquebanen en –ballen ter beschikking (met eigen ballen kan ook) 

- artisanale paëlla na de wedstrijd 

- een paar drankjes je aangeboden door de kring 

De inschrijvingen gebeuren bij Miel Moonens. 

Tweedaagse reis van onze kring 

Wij beseffen dat veel van onze leden een zeer druk programma hebben. Daarom 

delen we jullie nu reeds mee wanneer deze tweedaagse zal plaatsvinden: zaterdag 2 

en zondag 3 juni 2007. Wie geïnteresseerd is, kan alvast de datum noteren. En nog 

voor die geïnteresseerden: de prijs voor de leden zal lager liggen dan 100 euro. Voor 

die luttele som wordt je met een luxebus gebracht naar een prachtige locatie: Vresse-

sur-Semois (Laforet). Het hotel: Hostellerie “La Sapinière” beschikt over zeer mooie 

kamers met alle comfort. In deze prijs is begrepen: het logies, sandwiches voor de 

zaterdagmiddag, gastronomische maaltijd (7 gangen) op zaterdagavond, ontbijt en 

middagmaal op zondag. 

Over deze fantastische aanbieding mag je nog meer info verwachten in de volgende 

nummers van het Pajotterke. 

De inschrijvingen voor de reis gebeuren eveneens bij Miel Moonens. 

 

Uitnodiging  

Op vrijdag 20 oktober 2006 om 20.00u vindt onze volgende vergadering plaats.  Wat 

staat er op het programma?  

- reglementenquiz 

- mededelingen van de PSC Brabant 

- actualiteitenquiz  
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- gastspreker van de avond: Piet Demol. Hij zal ons spreken over zijn carrière 

en zijn trainersperiode in het Midden-Oosten. 

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

 Reeds geplande wedstrijden van onze vriendenkring 

♦ vrijdag 3 november 2006 om 20 uur speelt onze kring tegen WASO 

(Waaslandse scheidsrechtersorganisatie) op het terrein van Affligem 

♦ donderdag 1 februari 2007 speelt onze kring tegen ALSO (Aalst) 

Andere nieuwtjes 

♦ Een beginnend scheidsrechter die voor de eerste maal zijn lidgeld betaalt, 

krijgt een geschenk van onze kring 

♦ Elk lid (vanaf het tweede jaar lidmaatschap) die 3 maal per jaar op de 

vergaderingen tussen september en mei aanwezig is, krijgt tijdens deze 

vergadering een reuzegrote SVK Pajottenland geborduurde badhanddoek 

(slechts beschikbaar vanaf 2007). 

Humor 

In het klooster 

Het was tijd voor de oude abt Joseph om zijn zaterdags bad te nemen. De jonge 

zuster Nathalie had het water, de handdoeken en de rest klaargemaakt, daarbij strikt 

de instructies van de oude zuster Bertha opvolgend. 

Zuster Bertha had zuster Nathalie gewaarschuwd om de naaktheid van abt Joseph 

zeker niet te aanschouwen en al biddende te doen wat haar gevraagd werd. 

De volgende morgen vraagt, zuster Bertha aan zuster Nathalie hoe alles in de 

badkamer verlopen was. 

" Oh! zuster ! " antwoordt zuster Nathalie met dromerige ogen, " Ik werd gered! " 

" Gered? En hoe is dat mirakel kunnen gebeuren ?" vroeg de oude zuster ongerust. 

Zij wist dat vader Joseph wel eens raar uit de hoek kon komen. 

”Wel, toen vader Joseph in bad was, vroeg hij mij om hem te wassen. Terwijl ik hem 

waste, bracht hij mijn hand tussen zijn benen, waar de Heer de sleutel van het 

paradijs bewaart. Dat heeft hij mij toch gezegd. "  

Ah! Dat heeft hij gedaan... " antwoordt de oude zuster, met een koele blik. 

Zuster Nathalie gaat verder: “Ja, en vader Joseph zei me dat als de sleutel van het 

paradijs op mijn slot paste, de poorten van de hemel voor mij zouden opengaan en ik 

voor eeuwig gered zou zijn, zo zou ik de eeuwige vrede kennen. 
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En dan heeft vader Joseph zijn sleutel in mijn slot gestoken. " 

" Ah! ja ? ", zegt de oude zuster met een nog koelere blik. 

" Eerst deed het heel pijn, maar vader Joseph vertelde dat de weg naar de zaligheid 

dikwijls zeer pijnlijk is maar dat Gods glorie weldra mijn hart is extase zou brengen. 

En dat is gebeurd!  ' t Was toch zo fijn om gered te worden ! " 

Waarop zuster Bertha gechoqueerd antwoordt: “De oude schurk! Tegen mij had hij 

beweerd dat het de trompet van de engel Gabriël was. En dat is nu al 40 jaar dat hij 

mij erin doet blazen.” 


