
Het Pajotterke

Nieuws uit onze kring

• Het Pajotterke meldt dat deze maand de ziekenboeg volzet blijft: de 
gezondheid van onze ere-voorzitter Marcel evolueert verder positief ; onze 
voorzitter Jean-Marie zal deze maand aanwezig zijn op de vergadering, 
wellicht nog met krukken. Om de lijst volledig te maken: onze ere-voorzitter 
Roger Geeroms revalideert op zijn beurt van een heupoperatie. Dirk 
Haghebaert herstelt eveneens, maar dan wel van een achillespeesletsel. Wij 
wensen al deze leden een spoedig herstel toe.

• Vanaf heden mogen jeugdwedstrijden reeds worden afgemeld vanaf dinsdag-
morgen (voor de wedstrijd) bij onze verantwoordelijke de heer André Arijs 

• (0485/46 86 90) – liefst tussen 9 en 20 uur.
• Net na nieuwjaar noteerden we het ontslag van onze collega André George. 

Om beroepsredenen vertrekt André voor onbepaalde tijd naar het buitenland 
(Dubai). Hij dankte ons voor de fijne momenten die hij bij ons mocht 
meemaken.
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Nu komt het echt dichtbij
7de grote bakschieting

in de Zuunbeek bij Daniël Cools
P. Vendelmansstraat 1A te 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Op vrijdag 3 april, zaterdag 4 april en zondag 5 april 2009

Wij rekenen, zoals elk jaar, op jullie voor de kaartenverkoop

Uitnodiging
Op vrijdag 20 maart 2009 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: Remi Ophalvens die zal spreken over werkmidden: 

"Handel en wandel in het pandjeshuis van Brussel".
• 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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Nog nieuws uit onze kring

• Heet van de naald!! Hoera, het derde kindje (=het derde zoontje) (=het derde 
refke?) is er bij onze penningmeester, Dimitry. Ernest werd geboren op 10 
maart 2009. Van harte proficiat aan de gelukkige ouders.

• Volgende scheidsrechters uit onze kring worden door de K.B.V.B. 
onderscheiden:
◦ met de bondserepenning: Roger Jacobs en John De Hondt
◦ als lid van verdienste: Henri Elsoucht
Uiteraard met felicitaties van het bestuur en de leden van onze vriendenkring.

• Wij verwelkomen een nieuw lid: Celestin Hugues Fokouamouafo. Welkom.
• Een datum om niet te vergeten: zaterdag 16 mei 2009 onze kring organiseert 

in samenwerking met NW-Brabant en de PSC Brabant het jaarlijks tornooi 
voor Brabantse scheidsrechters. Hou die datum vrij want wij hebben 
spelers , scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en helpende handen nodig. 

Resultaten van de actualiteitenquiz van februari

De maand februari bracht ons andere namen dan de laatste maanden: Albert 
Demunter was de winnaar van de dag. Luk Witterzeel werd tweede, Pascal Gezels 
werd derde, terwijl de vierde plaats door onze ref-dame, Lois Otte, werd bekleed. 

Humor

Van golfen blijf je jong.

Arthur is 90 jaar. Hij golft elke dag sinds hij 25 jaar geleden met pensioen is gegaan.
Op een dag komt hij teneergeslagen thuis.
"Dat was de laatste druppel", zegt hij tegen zijn vrouw, "ik stop met golf. Mijn ogen 
zijn zo slecht geworden dat wanneer ik de bal heb geraakt, ik niet meer kan zien 
waar hij naar toe is gegaan."
Zijn vrouw leeft met hem mee, maakt een kopje thee. Terwijl ze gaan zitten, zegt ze: 
"Waarom neem je mijn broer niet mee en probeer je het nog een keer."
"Dat heeft geen zin," zucht Arthur, "allee, je broer is 103 jaar oud!"
"Hij mag dan 103 jaar oud zijn," zegt zijn vrouw, "maar zijn ogen zijn nog perfect."
Dus de volgende dag gaat Arthur met zijn schoonbroer golfen. Hij legt de bal neer, 
maakt een krachtige zwaai, en staart met knijpende ogen het veld af.
Hij wendt zich tot zijn schoonbroer: "Heb je de bal gezien?"
"Natuurlijk!" antwoordt hij, "ik heb perfecte ogen."
"Waar is hij dan naar toe gegaan?" vraagt Arthur.
"Dat ben ik vergeten!”
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