
Het Pajotterke

Theorie, maar wat met de fysiek?

Het Pajotterke stelde vast dat er fysiek wat schort bij onze B1 assistenten in Brabant. 
Flink wat gebuisden maar toch proficiat aan diegenen die slaagden in de nieuwe 
fysieke proef.

Lidkaart en lidgelden 

De zetduivel heeft onze secretaris parten gespeeld bij de aanmaak van de nieuwe 
lidkaarten. Wie zijn lidkaart reeds ontving kan deze vanaf volgende vergadering 
omruilen voor de nieuwe en aangepaste lidkaart.

Vernieuwing van de lidkaarten 2010-2011

Wie zijn lidgeld tot nog toe niet betaalde en dat alsnog wenst te doen – wat wij 
stellig hopen – kan zich in orde stellen tijdens de vergadering of via het rekening 
nummer van onze kring: 979-1681567-77. De bijdrage is 17 €.

Datum om niet te vergeten, dinsdag 28 september 2010, cursus voor jeugd en 
reserven, lokaal “Dravershof” te Pepingen!!!
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Uitnodiging 
Op vrijdag 17 september 2010 om 20.00u vindt onze vergadering van de maand 
september plaats. Wat staat er op de agenda?

• Opening van de voorzitter
• Mededelingen van de PSC Brabant
• reglementenquiz
• actualiteitenquiz
• gastspreker van de avond : De heer Willy Luppens (secretaris ABSSA)
• 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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Mop

Een vrouw met een hazenlip (die daardoor de L niet uit kan uitspreken) is 25jaar 
getrouwd en besluit iets lekkers te maken voor haar man.

Vrouw: "Kijk eens man, omdat je zo nief bent heb ik een nekker etentje voor u 
gemaakt."

En inderdaad, ze hebben lekker gegeten, met daarna nog een glaasje champagne en 
vroeg naar bed.

Eenmaal in bed komt de man met de verrassing van de dag tevoorschijn.

Twee tickets om met z'n tweeën 14 dagen naar de Bahama's te gaan...

De vrouw is in de zevende hemel met dit cadeau en fluistert tot hem:
"Hartstikke nief, echt heen erg nief."

Ze besluit om haar man eens extra te verwennen. Met haar hoofd onder de dekens 
zakt ze naar beneden en verwent haar man als nooit tevoren.

Vrouw: "Is het nekker man?"

Man: "Neenee, met Jetair…" 
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