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Nieuws uit onze kring 

♦ Het verheugt ons ten zeerste jullie te mogen meedelen dat één van onze leden, 

Davy De Vos zich sinds 23 november de trotse vader mag noemen van zijn 

dochter Zoë. Van harte proficiat! 

♦ Christophe Carrein promoveert naar de namiddag. Proficiat Christophe. 

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

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. 

♦ Pajotterke meldt dat deze maand de ziekenboeg vol zit: 

Roger Geeroms, onze erevoorzitter, herstelt van een meniscusoperatie, Freddy 

Lanckbeen, onze provinciale namiddagaanduider is herstellende van een 

achillespeesoperatie + een karrenvracht tandenproblemen binnen het bestuur 

(een nieuw ‘salle à mager’ is besteld). 

♦ Een datum om niet te vergeten: 

zaterdag 16 mei 2009 organiseert SVK Pajottenland in samenwerking mat 

NW-Brabant en de PSC Brabant het jaarlijks tornooi voor Brabantse 

scheidsrechters. Hou die datum vrij want wij hebben spelers (opnieuw 11 

tegen 11), scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en helpende handen 

nodig. 

 

Het bestuur van onze kring besliste dit jaar tijdens de maand december geen 

activiteit te organiseren omdat we tijdens de voorbije jaren een te geringe 

belangstelling vaststelden wegens een, voor vele leden, erg drukke periode. 

 

De voorzitter en zijn bestuur wenst aan alle leden en hun familie prettige kerstdagen 

en gelukkig maar bovenal een gezond en sportief 2009. 

 

Als het donker wordt, de nachten duren lang, de dagen zijn op z’n kortst dan is het o 

zo aangenaam dat alle lichtjes gaan branden. 

 

Een nieuwe cursus voor beginnende scheidsrechters 

Startdatum 31 januari 2009. 

Ken je kandidaten? Neem dan contact op met Luk (02/361 01 22) of met Jean-Marie 

(02/377 14 76). Het is belangrijk dat het bestuur de kandidaten zelf inschrijft! 
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Resultaten van de actualiteitenquiz van november 

Deze keer was Lieven Heremans de winnaar van de dag. Johan De Zutter werd 

tweede, Johan Devillé bekleedde de derde en Jorn Vanginderdeuren de vierde plaats. 

Humor 

Verlofaanvraag 

Twee ambtenaren bij financiën zitten te zuchten en kreunen op het werk. Ze zouden 

zo graag een dagje verlof nemen tussen Kerstmis en nieuwjaar, maar de directeur 

heeft alle verlof opgeschort omdat er teveel werk is.  

Plots springt een van de twee recht. 'Ik weet een manier om enkele dagen verlof te 

krijgen!' roept hij.  

'Hoe dan?' vraagt de ander. 

De man kijkt snel rond - niets te zien van de directeur. Hij klimt op zijn bureel, 

neemt enkele tegels van het valse plafond uit, klimt in het plafond. Dan slaat hij zijn 

benen over een metalen pijp, laat zich zakken en hangt zo met zijn kop naar beneden 

in het kantoor.  

Binnen enkele seconden staat de directeur er: 'Wat is dat hier allemaal?'  

'Ik ben een lamp' zegt de man.  

'Ik denk dat jij een beetje overspannen bent. Maakt dat je wegkomt, en dat is een 

bevel! Ik wil je hier minstens twee dagen niet zien!'  

'Ja meneer de directeur' antwoordt de man heel gedienstig; hij springt naar beneden, 

zet zijn computer af en verdwijnt door de deur.  

De tweede man zet zijn pc uit en staat ook recht, klaar om te vertrekken.  

'Hela, waar ga jij naartoe?' vraagt de directeur.  

'Naar huis. Ik kan niet werken in het donker...' 

Sponsor 

Ergens in Wallonië staat een groepje stadsarbeiders een sigaretje te roken aan een 

bloemenperkje waar ze onkruid moeten wieden. 

Op de rugzijde van hun werkkledij staat een mooie Vlaamse Leeuw geborduurd. 

Een Brusselaar komt voorbij en fronst de wenkbrauwen. 

Enigszins geïntrigeerd door dit beeld, vraagt de Brusselaar: (in het Frans) 'Waarom 

staat de Vlaamse leeuw op uw kledij? ' 

Waarop de arbeiders: 'Dat is toch de normale plaats voor de sponsor '. 


