
Beste collega taekwondoka’s, 

Je hoorde het misschien al, maar op 23 mei hebben we met Chindojang Deerlijk de eer om jullie te 

ontvangen voor een nieuwe Chindojangstage. We hopen vanzelfsprekend dat we van iedere club een 

flinke delegatie gemotiveerde leden kunnen ontvangen, maar daar twijfelen we uiteraard niet aan. 

Omdat het voor een aantal clubs wat verder rijden is dan normaal, bieden we jullie dit jaar de 

mogelijkheid om aansluitend op de stage een heerlijke spaghetti te verorberen in de cafetaria. Graag 

zetten we alle voordelen om van dit aanbod te genieten even op een rijtje! 

 Een volwassen portie spaghetti wordt u aangeboden voor de democratische prijs van slechts 

€ 8. Voor een spaghetti in kinderformaat hoeft u slechts € 6 te betalen. 

 Vegetariër? Geen probleem, er zal ook overheerlijke vleesloze spaghetti verkrijgbaar zijn. Dit 

ook voor het schamele bedrag van € 8. 

 Huiswaarts rijden met een auto vol uitgehongerde taekwondozielen is nooit een goed idee 

om zonder blutsen en builen de eindbestemming te bereiken. 

 Wat is leuker dan andere Chindojang leden te leren kennen en de strafste 

taekwondoverhalen van het afgelopen werkjaar uit te wisselen boven een bord dampende 

spaghetti? 

 Spaghetti met verse groentjes en een flinke greep gemalen kaas… Het water komt direct in 

de mond toch? 

 Last but not least, je geeft er een jonge en gemotiveerde Chindojang club een duwtje in de 

rug mee! 

Als je na deze heerlijke opsomming overtuigd bent, aarzel dan niet om een plaatsje te reserveren op 

dit spaghetti-festijn! Wil je zeker zijn van een kom spaghetti? Reserveer dan voor 21 mei via het 

mailadres jelleryckoort@hotmail.com.  Vermeld zeker jullie naam en club bij de reservatie! Voor de 

stage kan je de kaarten afhalen en betalen aan onze spaghettistand. Ben je een eeuwige twijfelaar en 

wil je pas op het moment zelf beslissen? Dat kan, maar houdt er rekening mee dat  er slechts een 

beperkt aantal kaarten op het moment zelf beschikbaar zullen zijn. Wil je dus zeker zijn, zorg er dan 

voor dat je op voorhand je plaatsje(s) vastgelegd hebt. 

We hopen alvast er een geslaagde club-dag van te maken! 

Dikke taekwondo-groeten, 

Chindojang Deerlijk. 
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