
 
 

Op zaterdagavond 19 november 2022 organiseren we onze jaarlijkse  

ju-jitsu demonstratie avond en clubfeest,  

waarop alle leden, ouders, familie en sympathisanten uitgenodigd zijn. 

 

Wat staat er op het programma ? 

Iedereen wordt verwacht tegen 18u30 voor het aperitief. 

Om 19u start een spetterende ju-jitsu demonstratie door zowel de jeugdleden als de 

volwassen leden. Voor de jeugdleden is dit de ideale manier om ook eens aan 

grootouders, familie, vrienden enz. hun kunnen op het gebied van ju-jitsu te demonstreren ! 

Alle clubleden zullen hiervoor de komende weken een aantal oefeningen instuderen. 

 

Daarna volgt een gezellig samenzijn waarbij we kunnen genieten van : 

°  warme beenhesp met frietjes 

    of balletjes in de tomatensaus met frietjes, alles à volonté 

°  een koud groentenbuffet 

°  dessert buffet met koffie, 

°  en drank. 

 

In de prijs zit een consumptie inbegrepen. 

Verder op de avond is er dan muziek en dans. 

 

 

Waar:   Parochiezaal te Sint-Laureins, dorpsstraat 59 (naast het schooltje) 

 

Prijs voor dit alles : 

 - Kinderen - 4 jaar : gratis 

 - Jeugd tot en met 12 jaar : 12€ 

 - Vanaf 13 jaar en volwassenen : 25€ 

 

 

 

Inschrijven en betaling tot 3 november, maar mogen we vragen om zo snel mogelijk te 

laten weten wie aan de demonstratie kan meedoen ? 



 

We hopen dat we op deze avond ook zoveel mogelijk familie en kennissen mogen 

verwelkomen, om zo kennis te maken met het ju-jitsu en onze club. 

En uiteraard steunt U daarmee ook de clubwerking ! 

 

Inschrijving kan gebeuren via onderstaand strookje dat je kan afgeven aan de trainers voor of 

na een training. 

Dat kan uiteraard ook via een mailtje naar de club. 

 

 

sportieve groeten en tot dan, 

Ju-Jitsu Club Eeklo Keishin 

jujitsuclubeeklo@gmail.com 

0494/270473 (Peggy) 

 

 

 

 

Inschrijving clubfeest ju-jitsu 19/11/2022 

 

Naam: ____________________________________________________________________ 

 

had zich graag ingeschreven voor het clubfeest. 

 

● Volwassenen (beenhesp) :    ___________personen x 25€ = _____________€ 

● Volwassenen (balletjes) :       ___________personen x 25€ = _____________€ 

● Volwassenen (vegetarisch) :       ________personen x 25€ = _____________€ 

● Kinderen (beenhesp) :           ___________personen x 12€ = _____________€ 

● Kinderen (balletjes) :              ___________personen x 12€ = _____________€ 

● Kinderen (vegetarisch) :              ________ personen x 12€ = _____________€ 

 

        Totaal = _____________€ 

 

Gelieve dit bedrag over te schrijven op rekeningnummer BE03 0016 1103 2984 met als 

mededeling: 

clubfeest - naam - x volwassenen - x kinderen  
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