Acacia Dojo’s Mechelen - Du el - Edegem - Bonheiden
03 juni 2022

Hallo Fellow Aikidoka’s,
Graag nodigen we alle leden, oud-leden en
sympathisanten van de Pros uit om samen nog eens op
of naast de mat te staan. Jullie zijn van harte welkom,
met of zonder partner, op 3 september 2022 in de
sporthal van Bonheiden voor een stage en aansluitende
BBQ in Centrum Blikveld.
Je kan gewoon deelnemen aan de stage, al is het maar
voor even, of de volledige stage volgen.
We kunnen een verzekering voorzien, zodat we op ons
gemak de mat terug onveilig kunnen maken :-)

Hierbij alvast wat meer info:
We starten de dag om 13.30 uur met een gezamenlijke training in sporthal Berentrode te
Bonheiden. Deze training, die tot 17.00 uur duurt ,wordt gegeven door enkele leerlingen van de
Pros die nu nog steeds actief met Aikido bezig zijn.
Daarna steken we de straat over voor een gezellige barbecue in het CC Het Blikveld vanaf 17.30
uur.

Ben je niet meer actief met Aikido bezig, maar zou je graag nog
eens mee op de tatami staan, haal je Aikido gi zeker uit de kast.
Geef ons dan ook even een seintje, zodat we ervoor kunnen
zorgen dat jullie deelname verzekerd is door onze
sportverzekering.

Hoe inschrijven:
Voor deelname aan de training kan je ter plaatse een vrijwillige bijdrage doen, suggestie10 €.
Deelname aan de BBQ is 25 € per persoon inclusief een aperitief.
Graag voor 30 juni inschrijven voor de training en/of de BBQ door een berichtje te sturen naar
aikidoacaciadojo@gmail.com. Gelieve de benodigde centjes voor de BBQ te storten voor 15 juli
op rekeningnummer van Acacia dojo’s BE58 9734 2102 3379 met de vermelding van uw naam
en het aantal deelnemers.

Wij kijken er alvast naar uit om jullie allemaal terug te zien,

ff

Chris, Veronique, Koen, Kristiaan, Roel en Hans.

