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We zijn nu reeds meer dan 3maand opgestart met onze trainingen.

We willen jullie: “leden, ouders, trainers, vrijwilligers” graag een dikke 
duim geven.

Jullie volgen de maatregelingen goed op, waardoor het veilig trainen is     
binnen onze club. We zijn trots op jullie.

Blijf deze maatregelingen opvolgen en niet alleen in onze club.  
Belangrijk… zodat we in eerste instantie ons zelf, maar ook 
andere beschermen. 

Reserveren blijf verplicht.
Reserveren lessen:
- Ga naar onze website www.ooster-
sekrijgskunstschool.com
-“Reservatie”.
-Reserveren voor een les kan tot 12u 
op dezelfde lesdag.

Reserveren voor de Kleuter-Budo 
lessen is niet nodig.

Reserveren voor een zitplaats in 
onze bar te Dworp.
-idem “reserveren lessen”  

Inschrijven voor het sportkamp 
doe je ook via onze clubwebsite via 
“Inschrijven of via sportkampen”
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Extra activiteiten*

Karate
- za 03/10 Federale Shotokan training, van bruine gordel - Dworp 14u-16u
- Za 14/11 Karate stage - Tongerlo 10u-16u

- Inschrijven via Kate Mintiens
Judo
- zo 22/11 Federale stage jeugd 9jaar-12jaar “Fun Judo” - Dworp 9u30-10u20
- zo 22/11 Federale stage +12jaar - Dworp 10u30-12u

- Inschrijven via Jennifer Dekeyser
Ju-Jutsu
- za 24/10 Federale stage, alle graden - Merelbeke 10u-12u

- Inschrijven via Bart Van Hoef
Semi-Contact
- vr 30/10 Federale competitie training - Dworp 20u-21u30
- vr 27/11 Federale competitie training - Dworp 20u-21u30
- Za 29/11 Federale training All Style - Dworp 9u00-10u00
- Zo 29/11 Selectie training - Dworp 10u30-12u

- Inschrijvingen via Kate Mintiens

*Alle activiteiten onder voorbehoud 
We hebben er bewust voor gekozen om onze leden niet aan competities te laten deelnemen in deze        
Corona-periode.

Extra steun voor onze club

Koop jij af en toe eens iets op internet?      

Dan moet je zeker eventjes verder lezen. 

Het kost je niets extra…                      

maar je steunt er wel onze club mee. 

Per aankoop die via onze Trooperpagina 

gebeurt, krijgt onze club een %

Het helpt ons vooruit en jou kost het niets. 

Wat moet je doen

Stap 1 ga naar www.trooper.be

Stap 2 welke vereniging wil jij steunen > vul hier “Oosterse Krijgskunst School”

Stap 3 nu kan je starten met jou internet aankopen

Onze rechtstreeks link:  https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/oks 
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