
 

Uitnodiging voor Tendōryū Aikidō-stage in Aken 

 met 

 Jos Vanroy,  5. Dan Tendōryū Aikidō 

 van 08. tot 09. november 2014 

Tijden zaterdag 15:00 – 18:00 uur 
 zondag 10:30 – 13:30 uur 
 (inclusief 1 tot 2 pauze per les) 

Kosten van - leden van de twa alle dagen € 25,- 
de opties  elke dag apart € 15,- 
 - gasten alle dagen € 30,- 
  elke dag apart € 20,- 
 (betaling ter plaatse) 

Inschrijving tot 27. oktober 2014 
 (beperkt aantal deelnemer – 
  gelieve verplicht aan te melden) 

 aan Aikidō Aachen 
  t.a.v. Lars Vollpracht 
  ++49 (0)241 – 45 01 184 
  inschrijving@aikido-aachen.de 
  www.aikido-aachen.de 
 (aandacht van aanvraag op privé overnachting  
  wordt alleen bij tijdig inschrijving gegeven) 

Plaats Hugo-Junkers-Realschule 
 Peliserkerstraße 21 
 D – 52068 Aachen 
 (Tanto, Bokken en Jo meenemen, a.u.b.) 

Organisatie Aachener Judo Club 1953 e.V. 
 afdeling Aikidō 

Uitsluiting van de de organisatie is niet verantwoordelijk voor 
aansprakelijkheid ongeval en / of materieele schade 

We wensen U een prettige reis, 
met vriendelijk groet 

i.n. Lars Vollpracht 



wegbeschrijving 

- over knooppunt Aken 
- snelweg A544 in richting van Aken centrum / ‚Europaplatz’ 

(ca. 5 km) 
- aan de uitrit ‚Europaplatz’ het rotonde naar ¾ cirkel 

in de ‚Von-Görres-Straße’ verlaten 
- an de 1. verkeerslicht naar rechts in de ‚Peliserkerstraße’ afslaan 
- op het laatst verdere ca. 300m, aan de rechterkant 

 
- over snelweg A4 – uitrit ‚Würselen’ 

- uitrit ‚Würselen’ naar richting Aken centrum 
in de ‚Krefelder Straße’ afslaan 

- dan de 1. verkeerslicht naar links op de ‚Prager Ring’ afslaan 
- an de 3. verkeerslicht naar rechts op de ‚Jülicher Straße’ (B264) afslaan 
- naar ca. 1,4 km / de 8. Ampel naar links in richting ‚Europaplatz’ 

in de ‚Josef Straße’ afslaan 
- het rotonde naar ½ cirkel in de ‚Von-Görres-Straße’ verlaten 
- an de 1. verkeerslicht naar rechts in de ‚Peliserkerstraße’ afslaan 
- op het laatst verdere ca. 300m, aan de rechterkant 

 


