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EXTRA LESLOCATIE

PER

14 FEBRUARI

Met ingang van zondag 14 Februari is er een UMO leslocatie bijgekomen.




SPORTHAL DN DIJCK, PLATINADIJK 27, ROOSENDAAL (wijk Kortendijk)
Zondag van 09.00 – 10.00 u Jeugd vanaf 6 jr beginners
Zondag van 10.00 – 12.00 u Jeugd gevorderden & Senioren

Alle lessen worden gegeven door Internationaal Erkende WJKA Instructeurs
 JAN KNOBEL SR., 9.Dan WJKA / President WJKA
 JAN KNOBEL JR., 7.Dan WJKA / Chief Instructor WJKA

KARATE DOJO UMO AL MEER DAN 30 JAAR EEN BEGRIP IN
ROOSENDAAL
O ALS MEER DAN 30 JAAR EEN BEGRIP IN
33 Jaar geleden, richtte Jan Knobel Sr. Stichting Sportschool UMO op.
De 1e les was op dinsdag 06 September 1983.
Nog geen enkele reden om dit uitbundig te vieren, maar iets extra’s is wel op
zijn plaats. Daarom beginnen wij dit jaar met een Zomerkamp.
Niks nieuws, maar deze keer mogen ouders OOK mee.
Zie voor info verderop in deze nieuwsbrief.

CONTRIBUTIES
Samen met deze nieuwsbrief ontvangt u de nota 2e kwartaal 2016.
Jeugd t/m 13 jr
Senioren + 14 jr

€ 65,00 p.kw
€ 75,00 p.kw

€ 230,00 p.jaar
€ 270,00 p.jaar

PAAS AKTIE
Beste leden en ouders.
Wij organiseren dit jaar weer een sponsor Paas Aktie.
Ook dit jaar vragen wij weer jullie hulp voor deze leuke aktie.
In bijlage is de brief en de bestellijst. De lijst met betaling
inleveren op dinsdag 08 of donderdag 10 maart.
Zijn er vragen dan kun je altijd contact opnemen met Hanny
Knobel

KARATE DOJO UMO
p/a Bredaseweg 42, 4702 KV Roosendaal, tel. 0654 247993
email: admin@umokarate.com / website: www.umokarate.com
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UMO ZOMERKAMP 8-9-10 JULI
Best leden en ouders
Deze zomer organiseert Karate dojo UMO een zomerkamp voor alle karateka’s
alsmede de ouders van jeugd en junioren.
De ouders worden in de gelegenheid gesteld kennis te maken met het karate
d.m.v. speciale introductie trainingen.
De locatie die wij hiervoor hebben uitgekozen is het Samuel Naardenhuis in
Oostvoorne



Aankomst : Vrijdag 08 Juli om 18.00 uur.
Vertrek
: Zondag 10 Juli om 17.00 uur.

Kosten zijn € 70,-- per persoon.
Dit is inclusief 2 overnachtingen, trainingen o.l.v. onze
eigen UMO Instructeurs en 6 maaltijden.
U kunt zich aanmelden voor het UMO Zomer kamp via het
aanmeldingsformulier.
Mis dit unieke UMO zomerkamp niet. Het max. aantal deelnemers is 70, dus
wees er snel bij want VOL is VOL.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Hanny Knobel tel. 0654 247993.
Met vriendelijke groet
Bestuur Karate dojo UMO
_______________________________________________________________

AANMELDINGS FORMULIER
Naam-Voornaam
Lid van Umo

Leeftijd

Handtekening
Minderjarigen handtekening v ouders verplicht

Datum
Het totale bedrag a € 70 te voldoen bij aanmelding
De kosten voor het UMO zomerkamp gelieve a Contant te voldoen bij Hanny Knobel.

KARATE DOJO UMO
p/a Bredaseweg 42, 4702 KV Roosendaal, tel. 0654 247993
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LEDENWERF AKTIE
In deze tijd van agressie en onrust is het zeer belangrijk dat men zich kan
verdedigen.

Wij dagen daarom onze leerlingen uit !!!!
Breng een vriendje / vriendinnetje, buurjongen / meisjes, kennis of welke
relatie dan ook, mee voor een Proefles Karate.
Als die persoon inschrijft als lid en zij minimaal 3 maanden lid blijft hebben wij
een leuke verrassingen voor jou in de vorm van Lidmaatschap korting van €
5,00 per aangebracht nieuw lid.

KORTINGS BON AANMELDEN NIEUW LID
Nieuw lid
Naam

:

Datum :

Nieuw lid aangebracht door
Naam :
Datum:

WAAROM IK NA 40 JAAR WEER BEGONNEN BEN MET KARATE
In de jaren 70 ben ik begonnen met karate samen met m’n man Jan. Na enkele
jaren ben ik gestopt vanwege m’n kids en heb daarna 25 jaar les gegeven in
aerobic, steps, callanetics en fit 50+.
Nu, 40 jaar later, ben ik op 63 jarige leeftijd opnieuw begonnen met karate bij
m’n man en zoon. Reden is de toenemende agressie naar vrouwen. Ik wil mij
toch enigszins kunnen verdedigen als ik op straat of openbare gelegenheid
lastig gevallen word.
Ikzelf zie KARATE ALS ZELFVERDIGING.
Ik daag daarom alle vrouwen uit voor een GRATIS PROEFLES KARATE.
Karate is leuk, sportief en goed voor je zelfvertrouwen.
Tot gauw op de les bij Karate dojo UMO.
Hanny Knobel.
p.s. Laat ons weten waarom u en/of uw kinderen begonnen zijn met Karate !!

KARATE DOJO UMO
p/a Bredaseweg 42, 4702 KV Roosendaal, tel. 0654 247993
email: admin@umokarate.com / website: www.umokarate.com

3

Februari
2016

UMO Nieuwsbrief
AGENDA 2016

Voor uitgebreide informatie zie onze website www.umokarate.com
Maart
06

1e Shotokan Toernoei Terheijden.
Kosten € 6,00 per onderdeel
Aanmelden deelname bij je leraar kan tot 21/2

08

Kyu graad examens in de dojo

13

Int. WJKA Dan examens in Sporthal Dn Dijck. Aanmelden examen
kan tot 06 maart aanstaande.

27

Geen les ivm Pasen

Mei
05

Geen les ivm Hemelvaartdag

15

Geen les ivm Pinksteren

21

5. WJKA Asai Kata Marathon olv sensei Jan Knobel sr. In
Sandersdorf, Duitsland

22

Geen les ivm stage in Sandersdorf, Duitsland

Juni
24-25-26
26
Juli
8-9-10
21

5. WJKA European Championships, Cherkasy, Oekraine
Sluitingsdatum aanmelden deelname 15 Mei
Geen les ivm EC in Oekraine
ZOMERKAMP voor alle UMO Karateka’s, informatie zie elders in
deze nieuwsbrief
Laatste les voor de Zomervakantie

SPREEKBEURT MAP
Als jullie op school eens een spreekbeurt moeten houden en
jullie weten niet waarover, dan is het misschien leuk om
eens wat te vertellen over karate....
Wij hebben een mooie spreekbeurtmap in elkaar gezet met
alle informatie die je nodig hebt (foto's, kleuren van de
banden enz....)
Je kunt de spreekbeurtmap vragen aan je instructeur.
Je moet wel even op tijd zeggen wanneer je hem nodig hebt
want anders is hij misschien al weg.
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