
   

Correspondentieadres   Trainingsadres 
Budocentrum Chikara   Sportcentrum Nico Jager 
Meerkoet 3   Bovenburen 104b  
9665 MX  Oude Pekela   9675 HH Winschoten 
   tel : 0597-417744   
René Beertema           
tel : 0597 – 420 516  e-mail : info@budocentrumchikara.nl 
mobiel : 06 – 45 680 317       www.budocentrumchikara.nl 

 

 

Avond4daagse 
 
Ook dit jaar gaan we vanuit Budocentrum Chikara weer meelopen met de avondvierdaagse!  
 
De avondvierdaagse begint op maandag 17 juni 2019.  
We lopen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagavond. Woensdag is onze rustdag.  
We vertrekken iedere avond om 17:30 uur bij de blauwe doeltjes naast het gebouw van de 
speeltuinvereniging aan de Tromplaan 86 in Winschoten.  
 
De jeugd van 5 tot en met 8 jaar loopt de 5 kilometer en de deelnemers vanaf 9 jaar lopen de 10 
kilometer! Halverwege de route wordt voor een drankje gezorgd. De laatste dag, vrijdagavond lopen alle 
BJJ’ers, Judoka’s,en Karateka’s in hun pak en de kickboksers in hun kickboks outfit! Daarnaast zijn we 
op zoek naar een aantal ouders die met ons mee willen lopen als begeleider en een aantal ouders die 
halverwege de route willen gaan staan met drinken.   
 
De kosten bedragen voor de deelnemers en begeleiders € 5,50 per persoon.  
Als je wilt meedoen, geef je dan zo snel mogelijk op.  
 
Alle trainingen deze week komen te vervallen! 
 
Graag het onderstaande strookje met bijbehorende betaling bij ons inleveren uiterlijk op maandag 10 juni 
a.s. Wij hopen op een grote enthousiaste groep! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Budocentrum Chikara 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JA, ik doe mee aan de avondvierdaagse 2019 als:  

 
0  DEELNEMER /  BEGELEIDER   
 
Voor + achternaam:  ……………………………. …………………………………..  
 
Geboortedatum:     ……………....  Tel: …………………………………...  
 
0 Ik doe mee met de  5  Kilometer ->  kosten € 5,50 p.p.  
0 Ik doe mee met de 10 kilometer ->  kosten € 5,50 p.p. 
 
Ik doe mee voor de    ……  keer!  
 
 
0 VRIJWILLIGER langs de route 
 
Voor + achternaam:  ……………………………. …………………………………..  
 
Ik kan meehelpen op (graag omcirkelen): maandag  /  dinsdag  /  donderdag  /  vrijdag 
 
Tel: …………………………………… / email: …………………………………………………………………. 


