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De Olympische Spelen te Tokio zijn volop aan de gang en onze Belgische judoka’s 

hebben het geweldig gedaan in Tokio.  

Ook wij zijn al druk bezig met het sportseizoen 2021-2022 aan het voorbereiden.           

Onze “Judo, Karate, Ju-Jutsu & Semi-Contact” afdelingen zijn er klaar voor.      

Vanaf 1 september wordt er terug getraind op de wekelijkse trainingsdagen en 
uren te Halle en te Dworp.

De Kleuter-Budo lessen die starten eind september zijn bijna volzet.

Nieuw Nieuw Nieuw “Martial Arts Bootcamp” ook beneiuwd naar de inhoud? 

Neem dan snel een kijkje op onze clubwebsite.

We wensen jullie nog een prettige vakantie en we zien elkaar terug in het nieuw 

sportseizoen.
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BRING A FRIEND - 2 gratis proefbeurten voor nieuwe leden

Wordt jouw vriend(in) lid van onze club

Dan ontvang jij een waardebon van  20euro dat je mag gebruiken bij het vernieuwen 
van jouw aansluiting.

Actie loopt tot 31 oktober en is geldig bij inschrijvingen in onze Judo, Karate, Ju-Jutsu & 

Semi-Contact afdelingen. Niet van toepassing voor het kleuter Budo/Martial Arts Bootcamp

Voor wie? Voor al jouw vrienden 2 gratis proefbeurten 
Wat is het stappenplan:

Jouw vriend(in) gaat naar onze website www.oostersekrijgskunstschool.com

Gaat naar “GRATIS PROEFBEURT” en vult daar zijn/haar gegevens in. 

Opgelet bij het invullen van de info bij “Gratis Proefbeurt” zal jouw vriend(in) jouw 

naam onderaan moeten invullen.
Wordt deze persoon lid van onze club voor 31 oktober 2021, dan ontvang jij een 

waardebon van 20 euro dat je in mindering mag brengen bij jouw volgende betaling 

van aansluiting.

Actie geldig op nieuwe leden en/of oud leden die langer dan één jaar geen lid meer 

zijn van OKSvzw

http://www.oostersekrijgskunstschool.com/

