
Het Pajotterke
Nieuws uit onze kring

• Op 16 maart werd Zoë geboren. Zoë is de kleindochter van onze vriend 
Johnny Walravens. Van harte gefeliciteerd!

• Op zaterdag 16 mei 2009 (de dag na de algemene statutaire vergadering) 
organiseert onze kring in samenwerking met NW-Brabant en de PSC Brabant 
het jaarlijks tornooi voor Brabantse scheidsrechters. De organisatie is tip top 
in orde, enkel duimen voor een lekker weertje en het wordt een fantastische 
dag!
Wij rekenen op jullie aanwezigheid als speler, ref, helper of toeschouwer. 

Eindeseizoensdiner

Na de jubileumviering van vorig jaar organiseren we dit seizoen een gezellig 
samenzijn met diner. Ook de Partners zijn vriendelijk uitgenodigd.

Datum: zaterdag 6 juni 2009 om 19.00 uur
Plaats De Rare Vos, Marktplein 22 te Schepdaal
Het menu: - aperitief

- voorgerecht: boerenschotel of gerookte visschotel
- hoofdgerecht: côte à l’os of stoofvlees
- nagerecht: sneukelkoffie (=koffie met kleine gebakjes)

De prijs: €40,00 (½ liter wijn inbegrepen)
Leden betalen €5,00 minder per 5 verkochte boekjes (bakschieting)
Inschrijvingen bij onze voorzitter persoonlijk of via telefoon: 02/377 14 76 of 
0474/61 52 74, ten laatste op 1 juni 2009! (=pinkstermaandag)
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Uitnodiging
Op vrijdag 15 mei 2009 om 20.00u vindt onze volgende vergadering plaats. 
Wat staat er op het programma? 

• bijzondere algemene statutaire vergadering met een voorstel tot 
statuutswijziging

• algemene statutaire vergadering met verkiezing van het bestuur van onze 
kring voor het volgende seizoen

• mededelingen van de PSC Brabant met de klassementen
• actualiteitenquiz
• uitreiking van de prijzen van de reglementenquiz
• 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

André, onze huidige quizmaster, stelde naar eigen zeggen weer erg makkelijke 
vragen. Kris Vanderhaegen werd in april de winnaar voor Jorn Vanginderdeuren en 
Luk Witterzeel.

Interessante data in verband met het komende seizoen

• De uitreiking van de scheidsrechterskaarten vindt voor onze regio plaats in de 
kantine van SK Halle op vrijdag 28 augustus 2009.

• De verplichte cursus voor voormiddagscheidsrechters zal plaatsvinden op 
dinsdag 29 september 2009 in het lokaal Dravershof te Pepingen.

Ter herinnering

Vergeet niet tijdig je verlof aan te vragen, ook voor de maanden juli en augustus!!!

Humor

Toerist

Een Amerikaanse toerist gaat op reis naar China. Tijdens zijn verblijf scharrelt hij 
nogal wat meiden op. Hij neemt geen voorzorgen.
Nadat hij weer thuis is, staat hij op een ochtend op en ziet hij op zijn piemel 
donkergroene vlekken.
Hij snelt verontrust naar de dokter. De dokter heeft zoiets nog nooit gezien. Hij 
neemt bloed af voor verder onderzoek.
Na twee dagen gaat de man weer bij de dokter die hem zegt: “Ik heb slecht nieuws 
voor u. U hebt een infectie veroorzaakt door het Mongolenvirus.
Het is een heel zeldzame ziekte en we weten er heel weinig over.”
De man zegt tegen de dokter:'Geef me een spuit of medicatie en dan zal het wel 
weggaan'.
De dokter antwoordt echter:''t Spijt me maar er is geen remedie. We zullen hem 
moeten amputeren”.
De man roept: “Neeeeen. Ik wil een tweede opinie!”
De dokter zegt: “Oké, maar ik verzeker u dat dat de enige oplossing is.”
De volgende dag gaat de man bij een Chinese dokter. Die onderzoekt hem en 
zegt:”Och! U heeft het Mongolenvilus, heel elge ziekte!”
De man zegt: “Ja, ja ik weet het, maar wat kan u voor me doen?
De Amerikaanse dokter zei me dat hij mijn piemel moest amputeren.”
De Chinese dokter moet wat lachen en schudt zijn hoofd. Hij zegt: 'De Amelikaanse 
doktel is stom. Hij wil u opelelen omdat hij geld wil veldienen.
U moet niet geopeleeld wolden'.
De patiënt is tevreden, maar dan zegt de Chinees:
“U moet gewoon afwachten. Binnen een maand valt ie er vanzelf af.”
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