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Nieuws uit onze kring 
 

 Bart Blom werd met succes geopereerd aan de schouder. Er wacht hem een revalidatie van  
3 tot 6 maanden.  

 
 Tijdens de zitting van 02/04/12 heeft de Commissie beslist scheidsrechter Frans Gillis voor te 

dragen voor een bevordering naar Nationale. Van harte proficiat. 
 

 Wie belangstelling heeft voor de job van voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, 
schatbewaarder, censor of bestuurslid dient dit uiterlijk op 30 april 2012 kenbaar te maken 
aan onze censor, Laurent Persoons. Je kan je kandidatuur voor volgend seizoen enkel 
overmaken bij onze censor, en dit schriftelijk of telefonisch :  
Laurent Persoons, H. Consiencestraat 81, 1500 Halle - tel: 0494 53 81 55. 
 

 
 
Allerlei 

 
 Op vr 27/04 (19h-22h) en za 28/04 (18h-23h) vindt het jaarlijks eetfestijn van NW Brabant 

plaats en dit in de parochiezaal van Krokegem, Dendermondsestwg 25, 1730 Asse. 
 

 Op za 02/06/12 gaat ons «eindeseizoensbrunch » door in Het Kasteel van Huizingen.  
 
 
 

Uitnodiging 
 
Op vrijdag 20 april om 20.00u vindt onze maandelijkse ledenvergadering plaats.  
De agenda ziet er als volgt uit :  
- Opening van de voorzitter 
- Referee packs 
- Reglementen kwis (Olivier Troch) 
- Mededelingen PSC Brabant (Koen De Lange) 
- Actualiteiten kwis (Marcel Moriau) 
- Gastspreker : Eddy Roosens 
- Allerlei 
 
We hopen er, zoals steeds, vele leden te mogen begroeten. Genieten van een gezellige babbel 
met je collega’s of je vragen stellen aan de aanwezige opleiders behoort eveneens tot de 
mogelijkheden.  
 
Plaats van het gebeuren: Café Dravershof, Ninoofsestwg 94, 1670 Pepingen 
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Mopje 
 
Het is een kille doordeweekse dag midden in de winter  
en een vrachtwagenchauffeur stopt met zijn wagen voor een rood verkeerslicht.  
Plotseling stopt er een wagen naast hem en een blond grietje roept vanuit haar wagen:  
 
"Hallo meneer, 
ik ben Linda... 
En u verliest uw lading!" , 
maar tegelijkertijd springt het verkeerslicht op groen en de chauffeur geeft gas.  
 
Bij het volgende verkeerslicht moet de chauffeur weer vaart minderen en opnieuw 
gaat het blondje naast hem staan.  
"Meneer, 
ik ben Linda.. 
En u verliest uw lading !" ,  
maar opnieuw trekt de chauffeur op zonder ook maar op het blonde grietje te letten. 
 
Het geluk zit hem echter niet mee, 
want ook voor de derde keer staan de verkeerslichten op rood en stopt hij netjes.  
Het blondje, intussen behoorlijk op haar teentjes getrapt, 
gooit haar auto voor de vrachtauto, stapt uit en roept naar de chauffeur: 
"Dit is nu al de derde keer... 
Ik ben Linda, en u verliest uw lading!!!..."  
 

Waarop de chauffeur zijn raam open draait en roept:  
 
"Ja, stomme trut...Ik ben Theo en ik strooi zout!!". 


