Karatestage zondag 09-10-2016
Sensei Jaap Smaal
LET
OP – WEGAFSLUITING – PLAN
EXTRA REISTIJD!
Ik wil jullie erop wijzen dat de Utrechtseweg vanaf De Bilt is
gestremd wegens werkzaamheden.
De kruising Utrechtseweg/Amersfoortseweg (N237) zal het
komende weekend geheel afgesloten zijn.
(Dus het is niet verstandig om afrit 2 -De Bilt vanaf de A28
te nemen)
Zie googlemaps
https://www.google.nl/maps/place/Landgoed+Vollenhoven/@52.1013
269,5.2040853,17z/
data=!4m5!3m4!1s0x47c6685cd5f01ea9:0x9e59edf2acc480c9!8m2!3d52
.1005756!4d5.2038064
of: (Onderaan het bericht)
https://www.provincie-utrecht.nl/algemene-onderdelen/zoeken/@3
11309/weekendafsluiting-kruising-vollenhoven-n237-bilt/
Houd hier rekening mee, plan wat extra reistijd in.
Beste Karateka,
Met veel plezier nodig ik u uit voor deze karate-stage. Voor
de 43e maal verzorgt hij een stage in mijn dojo. In de
afgelopen 19 jaar heeft hij voor veel inspiratie gezorgd, niet
alleen voor de karateka van Dokan, maar ook voor alle karateka
daarbuiten. Ik ben ook heel blij dat hij ondanks zijn
overvolle agenda tijd kan vrijmaken om bij Dokan
gasttrainingen te geven.
Ik ben trots dat hij in mijn dojo zijn passie met ons komt

delen.
André Brockbernd

Klik hier voor de flyer.
Organisatie:
Stichting Dokan en de World Shotokan Ryu
Toegang
Alle karateka, ongeacht welke stijl,
zijn welkom.

vanaf 12 jaar en ouder

Kosten (Bij voorkeur door voorinschrijving):
€ 35,00 hele stage
€ 25,00 één training
Plaats voor 70 deelnemers!
Kosten en aanmelding aan de dojo, let op is duurder!
€ 45,00 hele stage
€ 30,00 één training

Klik hier om aan te melden.
Betaling:
Het inschrijfgeld voor deze stage kunt u overmaken op:
bankrekening NL 53 RABO 0111 86 30 90 ten name van Stichting
Dokan
onder vermelding van Stage Smaal Sensei.
Aanmelding en betaling moeten voor donderdag 6 oktober 2016
binnen zijn.
Hierna is aanmelden alleen maar mogelijk aan de dojo.
Trainingen:
1e training 10.00 tot 11.30 uur (dojo gaat om 09.30 uur open)
2e training 12.00 tot 13.30 uur
Locatie:
Gymnastiekzaal
Montessori Lyceum
Herman Jordan
Jordanlaan 3
Zeist
Meer info:
Stuur een e-mail of bel 0624717263

