
Het Pajotterke

Nieuws uit onze kring

• Op 4 september overleed de heer Adelin De Zutter op 70-jarige leeftijd. Wij 
bieden Johan en zijn familie onze oprechte deelneming aan.

• Patrick Tordeurs werd opnieuw het slachtoffer van een reuma aanval. Hij zal 
dus andermaal een tijdje uit zijn. Wij wensen Patrick een spoedig herstel toe.

• Dimitry Mestiaen stelde zijn mandaat als schatbewaarder ter beschikking, hij 
werd tijdens de bestuursvergadering van 27 augustus gecoöpteerd door het 
bestuur en wordt hulp coach van de voetbal vanaf heden.

• Het secretariaat verhuisd : Nick Mussche is voortaan te bereiken op volgend 
adres: Singel 5 bus 2.02 te 1745 Opwijk, GSM: 0472/01.13.80.

• Onze hulp secretaris en hulp schatbewaarder Rudy Olivier stapt op 24 oktober 
2009 in het huwelijks bootje. Wij wensen hem nu al van harte proficiat.

Herinnering

• Cursus voor de voormiddag scheidsrechters op 29 september 2009, in ons 
lokaal “Het Dravershof” te Pepingen.

• Wie zijn lidgeld nog niet betaald heeft en dit per overschrijving wenst te doen 
kan dit op de rekening van de vriendenkring 979-1681567-77.
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Uitnodiging
Op vrijdag 18 augustus 2009 om 20.00u vindt de eerste vergadering van het 
nieuwe seizoen 2009-2010 plaats. Wat staat er op de agenda?

• reglementenquiz
• actualiteitenquiz
• gastspreker van de avond : Joeri Vandenbloock, komt werking bij aviapartner 

uitleggen (Luchthaven Zaventem)
• buitengewone algemene vergadering, verkiezing van nieuwe schatbewaarder, 

enige kandidaat Laurent Persoons
• allerlei

We hopen er, zoals steeds, vele leden te mogen begroeten. Een gezellige babbel met 
collega’s en/of opleiders is er uiteraard ook mogelijk!
Plaats van het gebeuren: Café “Dravershof” in Pepingen.
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Humor

Basiel, een idioot kereltje, is werkzaam in de Philips. Op een dag komt de grote baas 
bij hem en vertelt hem dat Koning Albert morgen op bezoek komt. 
De grote baas vraagt beleefd aan Basiel om zich aub te gedragen zodat het bedrijf 
niet in schande komt.
"Enfin," zegt Basiel, "dat kan geen probleem zijn want ik ken den Albert vréé goed." 
Den baas weet van Basiel zijn kuren en loopt lachend weg.

De volgende dag is het zover. Koning Albert begint iedere werknemer te begroeten 
als opeens Basiel roept: 
"Berke!"
Koning Albert kijkt om zich heen en loopt meteen naar zijn goede vriend Basiel 
waarna ze menig woordje wisselen. De baas staat aan de grond genageld en begrijpt 
er niets meer van.
Een week later komt de baas bij Basiel en vertelt hem dat de dag erop Bill Clinton 
op bezoek komt in de Philips, dus smeekt hij Basiel om zijn goede manieren te 
houden.
"Da's geen probleem," zegt Basiel, "ik ben nen goeien kameraad van den Bill."
Alweer lacht de baas hem vierkant uit.

Enfin, de volgende dag is het zover, Bill Clinton komt aan en Basiel meteen weer: 
"Den Bill godverdomme," Bill kijkt verbaasd op en loopt den Basiel tegemoet.
De patron van de Philips begrijpt er terug niets van en roept Basiel bij hem.
"Hoe is het mogelijk dat jij al die grootheden kent?"
"OOOh, roept Basiel, da zijn allemaal kameraden. Ik ga u zeggen, ik ben zelfs 
bevriend met de Paus."
De baas kijkt terug ongelovig.
" Ewel," zegt Basiel, "dit weekend gaan jij en ik naar Rome, en als ik in staat ben 
naast de Paus te gaan staan op zijn balkon betaal jij de reis en in het andere geval zal 
ik ons tripje betalen."
Den groten baas is direct akkoord en zo gezegd zo gedaan.

Eens in Rome op het befaamde plein aangekomen wringt Basiel zich door de 
menigte en slaagt hij erin naar boven te gaan en naast de Paus te gaan staan op het 
balkon.
Basiel gluurt naar beneden, naar zijn baas, om wel zeker te zijn dat die het gezien 
heeft. Maar plots ziet hij zijn chef flauwvallen.
Basiel begint te panikeren en rept zich naar beneden tot bij zijnen baas. Hij vraagt 
hem wat er scheelt. Weer een beetje bij bewustzijn gekomen antwoordt de 
baas : "Zwijg jong, daarnet stonden hier 2 Chinezen voor mij, zegt die ene tegen die 
andere, die kerel in het wit naast Basiel, wie is da in feite?"

Het Pajotterke jaargang 7 nr 61 Verantwoordelijke uitgever: Nick Mussche
Rekeningnummer SVK Pajottenland: 979-1681567-77
http://users.telenet.be/svkpajottenland/ svk.pajottenland@telenet.be

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

	Nieuws uit onze kring
	Herinnering
	Humor

