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Nieuws uit onze kring 

♦ Tijdens de vorige vergadering beloofde de spreker zijn gegevens door te 

spelen: 

Kamiel Redant (podoposturaal therapeut)  

tel 052/21 89 29 

GSM 0477/57 50 05 

E-mailen kan naar podokin@skynet.be 

De website is http://www.podokin.be. 

♦ Hieronder vind je het adres van de blog van de dinsdagavondtraining. Moest 

er iemand suggesties hebben in dat verband, zeg het maar gerust; ook 

commentaar is steeds welkom. 

http://theacademiciensvandemardisoir.skynetblogs.be 

♦ Vernieuwing van de lidkaart 2008 - 2009. 
Wie zijn lidgeld totnogtoe niet betaalde en dat nog wenst te doen – wat wij 

hopen – kan zich in orde stellen tijdens de vergadering of via het nieuw 

rekeningnummer van onze kring 979-1681567-77. 

De bijdrage is € 16,00. 

♦ Het Pajotterke meldt dat deze maand de ziekenboeg – op Daniël Cools na – 

leeg blijft. 

♦ Heuglijk nieuws: wij vernamen dat Maxime Borremans na zijn zware 

kwetsuur weldra zijn wederoptreden zal maken. 

♦ Een datum om niet te vergeten: zaterdag 16 mei 2009 organiseert SVK 

Pajottenland in samenwerking met NW-Brabant en de PSC Brabant het 

jaarlijks tornooi voor Brabantse scheidsrechters, opnieuw 11 tegen 11. Hou 

die datum zeker vrij want wij hebben spelers, scheidsrechters, assistent-

scheidsrechters en helpende handen nodig.  

 

Uitnodiging 
Op vrijdag 21 november 2008 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: Bert Roesems (beroepsrenner), hij spreekt ons over 

zijn carrière. 

- allerlei 

We hopen er, zoals steeds, vele leden te mogen begroeten.  

Dat alles vindt plaats in ons lokaal, café "Dravershof" in Pepingen. 
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Resultaten van de actualiteitenquiz van april 

Deze keer was Johnny Walravens de winnaar van de dag. Cédric Huysentruyt werd 

tweede en Henri Elsoucht bekleedde de derde plaats 

 Humor 

Opgravingen  

Bij opgravingen in de Russische bodem tot op een diepte van 100 meter hebben 

Russische wetenschappers resten gevonden van koperdraden, met een geschatte 

leeftijd van 1000 jaar. 

De Russen trokken hieruit de conclusie dat hun voorouders reeds 1000 jaar geleden 

beschikten over een koperen communicatienetwerk. 

Om niet achter te blijven zijn Amerikaanse wetenschappers ook hun bodem gaan 

afgraven waarbij ze op een diepte van 200 meter resten van glasvezels aantroffen.  

Deze vezels bleken na onderzoek zo n 2000 jaar oud te zijn, waaruit de Amerikanen 

concludeerden dat hun voorouders reeds 2000 jaar geleden al een zeer geavanceerd 

digitaal glasvezel netwerk in gebruik hadden. En dat zo`n 1000 jaar voor de 

Russen...  

Een week later hebben de Belgen het volgende rapport gepubliceerd: bij 

opgravingen in de Belgische bodem, tot op een diepte van 500 meter, hebben 

Belgische wetenschappers helemaal niets gevonden. 

De Belgen concluderen hieruit dat 5000 jaar geleden de oude Belgen reeds 

beschikten over een draadloos netwerk . 

Bijten 

Een man spreekt een vrouw aan op straat. 

"Pardon mevrouw, mag ik voor 100 euro eens in uw borsten bijten?" 

- "U bent ziek!" antwoordt ze en loopt weg. 

De man achtervolgt haar en spreekt haar nogmaals aan. 

- "Mag ik dan in uw borsten bijten voor 1000 euro?", vraagt hij. 

- "Luister eens hier, ik ben niet van dat type! Begrepen?" 

De man geeft niet op. 

- "Laat u me dan eens in uw borsten bijten voor 10 000 euro?" 

Nu begint ze te twijfelen. 

- "Hmmm, 10 000 euro? Goed dan, maar niet hier. Ergens op een afgelegen plekje." 

Ze gaan samen naar een donker steegje, ze maakt haar blouse open en ontbloot haar 

prachtige borsten. 

De man stort er zich dadelijk op, begint ze te strelen, te kneden, te kussen, te likken 

en stopt zijn hoofd ertussen. Bijten doet hij evenwel niet. 

De vrouw wordt ongeduldig en vraagt: 

- "Gaat u nu eindelijk eens bijten?" 

- "Neen", antwoordt hij, "dat is veel te duur!" 


