Clubblad
Jiu-Jitsu CHIKARA
Trainingen : dinsdag 19u30 – 21u00
zaterdag 13u30 – 15u00
Plaats : Jeugdhuis Aurora Borgloon

Jaargang 1 editie 8
Beste sportvrienden Jiu-Jitsu club Chikara
Ja, ja de vakantie zit er al voor de helft op, het gaat snel.
En we hebben alweer een prachtige bbq achter de rug.

Op sportgebied was het deze keer Michel die een prachtige
prestatie heeft geleverd door zijn groene gordel te behalen.
We geven ook een klein overzicht van wat er te zien zal zijn
op onze ‘Avond der Krijgskunsten’.
De redactie
Weet je een goed verhaal, ken je een gedicht, heb je mooie
foto’s, stuur ze naar volgend email adres
Email: tommy.hoebregs@ua-prisma.be

Opgeluisterd door Leeuwendans, Japanse Percussie en zwaard
en dit allemaal op zaterdag 03 oktober 2009 in zaal Panishof te Borgloon
van 17u00 tot 23u00
Toegang is gratis

NIET VERGETEN
‘Avond der Krijgskunsten’
zaterdag 03 oktober
We hebben jullie hulp hard nodig
om van die dag een groot succes
te maken

Enkele mopjes

Michel aan het werk voor zijn examen 3de Kuy (groene gordel)

Er zit een man in een café een biertje te drinken. Opeens moet hij ontzettend
nodig naar de wc, maar hij heeft nog altijd dat biertje, dus hij zet er een
briefje bij: "Ik heb hierin gespuugd!". Zo zit hij rustig op de wc en als hij
terugkomt staat er op het briefje: "Ik ook!".

Er lopen twee cementzakken over straat. Zegt de ene tegen de andere:
"Hee, het gaat regenen!" Zegt de andere: "Geeft niks, daar wordt je hard
van!"
Zelfs voor een gewapende aanvaller
gaat Michel niet achteruit
Hij loopt wat moeilijk en komt een vriend tegen die vraagt: "Goh, kerel, wat
loop jij raar, zware nacht gehad?". "Kijk, een maand geleden is mijn hond
dood gegaan. In Duitsland heb ik een nieuwe gekocht, een pitbull. Gaaf
beestje: als je het commando geeft 'DAS RADIO' kun je ervan op aan, dat er
niets van de radio heel blijft. Alleen jammer dat het lidwoord in het Duits
gegeven MOET worden. Thuis gekomen liet ik mijn vrouw 't kunstje met de
hond zien & riep 'DAS TELEFOONBOEK'. Schitterend joh, zoals dat boek werd
verscheurd. M'n vrouw had er alleen net een nummer in willen opzoeken,
dus ik zei “Da's klote ..."

Een jongen die naakt in een vijver aan het zwemmen is, besluit zich te gaan
afdrogen, maar ziet dat er een meisje naast zijn kleren is gaan zitten. Hij ziet
een roestige emmer liggen. Met dat object voor zijn onderlijf loopt hij op
haar toe. Ze leest een boek. 'Wat lees je daar?' vraagt hij haar quasi
achteloos. 'Een boek over gedachtelezen.' zegt ze schalks. 'Ik weet
bijvoorbeeld wat jij nu denkt.
Jij denkt op dit moment nog steeds dat er een bodem in die emmer zit.'.

Oef, gelukt

Fier omgord hij zijn
nieuwe gordel

