
 

Japanse symboliek. 
 
WATER: 
                
               DE STROOM DES LEVENS 
 
In heel wat tuinen symboliseert een waterpartij de stroom des 
levens.  
De bron staat symbool voor de geboorte en de kinderjaren,  
de kracht van de waterval voor de voortstuwende kracht van de 
mens op de lange weg van het leven, het snelstromend water dat 
over dammetjes vloeit voor de spanningen in het leven.  
De rivier die steeds breder wordt en van wildstromend naar eerder 
kabbelend overgaat, toont het wegebben van de wildheid van de 
jeugd.  
De rivier eindigt tenslotte in een rustig watervlak, de rustgevende 
plek waar men zich volop aan meditatie kan overgeven zonder zich 
zorgen te moeten maken over het aardse bestaan. 
 
 

 

 

  

 

      Clubblad 
Jiu-Jitsu CHIKARA 

 

 

Trainingen : dinsdag 19u30 – 21u00 

                    zaterdag13u30 – 15u00 

Plaats : Jeugdhuis Aurora  

Jaargang 12 editie 11                                      Ervaert 1 D 3840 Borgloon 

 

Beste sportvrienden Jiu-Jitsu Chikara  
 

 

❖ Dan examen 18 oktober 2020 afgelast. 

 

❖ Nationale training met uitreiking diploma’s . 

     Op 08 november 2020 te Borgloon afgelast. 

. 

❖ Tegemoetkoming mutualiteit 2020. Op onze website kan je de 

formulieren downloaden om te laten invullen.  
 

Er blijft natuurlijk ook onze website.  

 

De redactie 

 

Vergeet niet moest je iets weten om te vermelden in ons clubblad stuur het 

zeker door naar onderstaand emailadres.           

 

Email: yvan.duerinckx@skynet.be 

            tommy.hoebregs@telenet.be 

 

Website: www.jiujitsu-chikara.be 
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Corona update. 
 

Beste leden, 
 
Zoals jullie al in het nieuws vernomen hebben is de sportwereld 
overgeschakeld naar code Oranje. 
 
Voor Jiu-Jitsu houdt dit in: 
 
Personen ouder dan 12 jaar mogen niet meer deelnemen aan trainingen. 
 
Kinderen 12 jaar en jonger mogen wel nog trainen. 
 
Kleedkamer en douches mogen niet meer gebruikt worden. 
 
Als we nog bijkomende informatie zouden krijgen laat ik dit onmiddellijk 
weten. 
 
 

Voor de – 12 jarige  
 

Voorzien we enkel op zaterdag een les van 13u30 tot 15u00. 
Met een minimum bezetting van 6 personen. 

Mogen we vragen om vóór woensdag te bevestigen indien je komt. 

Dit om de andere ouders tijdig te kunnen verwittigen als de les al dan niet 
doorgaat. 
 
Als er nog vragen zijn mag je mij steeds contacteren. 
 
Sportieve groet 
Yvan 
 

 0495 43 59 57 
  yvan.duerinckx@skynet.be 

 Proficiat Stijn met je blauwe gordel. 
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