Mopjes
Een aantal mannen kleden zich om in de kleedkamer van de golfclub.
Een mobiele telefoon gaat af en een van hen begint een gesprek
Iedereen in de kleedkamer luistert natuurlijk mee. MAN: "Hallo"
VROUW: "Schat, ik ben het. Ben je op de club?" MAN: "Ja" VROUW: "Ik
ben aan het winkelen en ik heb een onwijs mooi leren jasje gezien. Het
kost maar 1000 euro. Mag ik het kopen?" MAN: "Natuurlijk, ... als je het
mooi vindt moet je het kopen." VROUW: "Ik ben ook nog even langs de
Mercedes garage gegaan. Ik heb de nieuwe 2009 modellen gezien. Er
was er eentje zo mooi." MAN: "Hoeveel kost ie?" VROUW: "80,000 euro"
MAN: "OK, maar voor die prijs wil ik wel alle accessoires erbij krijgen."
VROUW: "Geweldig! Oh, ja nog een ding .... het huis dat we vorig jaar zo
graag wilden kopen, staat weer te koop. Ze vragen 950.000 euro." MAN:
"Nou, breng maar een bod uit. Bied maar 900,000 euro." VROUW: "OK.
Ik zie je later vanavond. Ik hou van je!" MAN: "Doei, ik hou ook van jou."
De man hangt op. ........ De andere mannen in de kleedkamer kijken vol
verbazing naar hem. Dan vraagt hij: "Weet iemand van wie deze GSM
is?"

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

Jaargang 5 editie 06
Beste sportvrienden Jiu-Jitsu club Chikara
Ons clubblad gaat deze keer uitsluitend over activiteiten die de club
gpland heeft de komende maanden, zowel op feestelijk vlak als
sportief vlak.
Onze EHBO tip deze keer is wat te doen bij een flauwte tijdens het
sporten.
En vergeet niet, onze jaarlijkse BBQ komt er aan (data zie
achteraan)
En er blijft natuurlijk onze website die constant aangepast wordt.
De redactie
Vergeet niet moest je iets weten om te vermelden in ons clubblad
stuur het door naar onderstaande email.
Email: tommy.hoebregs@telenet.be
Website:- www.jiujitsu-chikara.be

ZOMERSTAGE CHIKARA
Jeugdcentrum Aurora

ZATERDAG 13 JULI 2013
J.C. AURORA TRAMSTRAAT 5

Tramstraat 5
3840 Borgloon

3840 BORGLOON

Yvan Duerinckx
0495/43 59 57

Op zaterdag 29 juni 2013 organiseert Jiu-Jitsu Chikara haar jaarlijkse barbecue.
Van 13u00 tot 15u00
Zelfverdediging voor ieder ongeacht kennis, leeftijd,
geslacht
Van 15u15 tot 16u45
Japanse percussie (inschrijving verplicht, plaatsen

Dit festijn gaat door in het Jeugdcentrum ‘’Aurora’’ te Borgloon.
Je kan bij ons terecht vanaf 19u00.
Reserveren kan telefonisch of per e-mail jiu-jitsu.chikara@telenet.be
Betalen kan op reknr°: BE84 9799 4375 7259
(7 euro leden en 13 euro niet-leden)

zijn beperkt)
Van 17u00 tot …
B.B.Q. (vlees zelf mee brengen wij zorgen voor de rest)

Menu 1 gratis aperitief
3 stukken vlees 1 Brochet

Men is niet verplicht alle workshops mee te doen.

1 Barbecueworst
3de stuk te kiezen uit 1 Kotelet of 1 Kippepilon
1 Dessert

