
Het Pajotterke

Nieuws uit onze kring

 • Voor de vergadering van 15 januari 2010 wordt u om praktische redenen 
verzocht uw aanwezigheid op voorhand te melden bij de voorzitter op 
02/377.14.76 of 0474/61.52.74 of bij de ondervoorzitter de heer Moonens E. 
op 02/356.94.74 of 0478/78.14.65 en dit voor dinsdag 12 januari 2010.

 •  Voor de wanbetalers van het lidgeld is dit het laatste Pajotterke. Onder 
andere: Borremans Maxime, Calderon Luis, Ceuppens Brian, De Crick Luc, 
Delplace Johnny, Devos Davy, Forouamouafo Celestin, Gezels Pascal, 
Hagebaert Dirk, Tordeurs Patrick en Peter Roger worden dringend verzocht 
hun lidgeld te betalen.

 • Na ons commissielid Koen De Lange is het zijn echtgenote die een 
oogoperatie onderging. Ondertussen ziet Rita al wat beter en weldra zal zij 
scherp het uur kunnen lezen, dat Koen thuis komt. Wij wensen haar een 
spoedig herstel.

 • Na Johan De Zutter en Ronald Speltens verheugen wij ons dat Bram Demeur 
op 17 januari zijn debuut maakt als namiddag scheidsrechter. Wij wensen 
Bram veel succes toe.

Uitslag actualiteitenkwis november 2009

1. Kris Vanderhaegen , 2. Johan Deville , 3. Frans Gillis, proficiat.
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Uitnodiging 
Op vrijdag 15 januari 2010 om 20.00u vindt onze vergadering van de maand 
januari plaats.  Wat staat er op de agenda?

• Opening van de voorzitter
• Mededelingen van de PSC Brabant
• New look: nieuwsjaarsreceptie waarop onze scheidsrechters en hun 

echtgenote vriendelijk uitgenodigd worden. Gelieve jullie aanwezigheid 
tijdig telefonisch te melden (zie rubriek bovenaan)

• actualiteitenquiz
• allerlei

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

Een jonge journaliste van CNN had horen praten over een oude ,zeer oude jood die 
sinds jaren tweemaal per dag aan de Klaagmuur in Jeruzalem ging bidden.

Ze dacht dat het een mooi onderwerp was om deze man te interviewen,ging ter 
plaatse en zag deze oude man zeer langzaam slenteren naar de muur.

Nadat de man driekwart uur gebeden had kwam hij steunend op zijn wandelstok 
terug geslenterd. Ze ging tot bij hem voor een interview.

"Verontschuldig mij , mijnheer, ik ben Rebecca Smith van CNN. Hoe is uw naam?"

"Morris Fishbien" Antwoordt hij.

"Sinds hoelang kom je hier al bidden?"

"Meer dan 60 jaar antwoordt hij.

"60 jaar ! dat is ongelooflijk ! En voor wat bid je?"

"Ik bid voor vrede tussen Christenen, Joden en Muzelmannen. Ik bid voor het einde 
van alle oorlogen en haat. Ik bid dat onze kinderen zouden opgroeien in veiligheid 
en een mooi toekomst zouden hebben."

"En wat ondervind je na 60 jaar bidden?"

"Ik heb de indruk dat ik tegen een muur praat!!."
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