
  DINSDAG DONDERDAG VRIJDAG 
Beginners en gevorderden Beginners en gevorderden Aikikids Aikijeugd en 

beginners 

20u15 tot 21u45’ 20u15 tot 21u45’ 18u30’ tot 
19u30’ 

19u30’ tot 
21u00’ 

    

 02 sep 03 sep 03 sep 

07 sep 09sep 10 sep 10 sep 

14 sep 16 sep 17 sep 17 sep 

21 sep 23 sep 24 sep 24 sep 

28 sep 30 sep 01 okt 01 okt 

05 okt 07 okt 08 okt 08 okt  

12 okt 14 okt 15 okt 15 okt  

19 okt 21 okt 22 okt  22 okt  

26 okt (op afspraak) 28 okt (op afspraak) 29 okt 
(gastlesgever)  

29 okt 
(gastlesgever) 

02 nov (op afspraak) 04 nov (op afspraak) 
 

06 nov geen les 
herfstvakantie 

06 nov geen les 
herfstvakantie 

09 nov 11 nov (feestdag geen les) 12 nov 12 nov 

16 nov 18 nov 19 nov 19 nov 

23 nov 25 nov 26 nov  26 nov  

30 nov 02 dec 03 dec 
Sinterklaas! 

03 dec 
Sinterklaas! 

07 dec 09 dec 10 dec 10 dec 

14 dec 16 dec  17 dec  17 dec  

21 dec 
 

23 dec  
 

24 dec  
kerstvakantie 
geen les 

24 dec 
kerstvakantie 
geen les 

28 dec 
Kerstvakantie geen les 

30 dec   
Kerstvakantie geen les 

31dec      
Kerstvakantie        
geen les 

31 dec      
Kerstvakantie        
geen les 



04 jan 
Kerstvakantie geen les 

06 jan 
Kerstvakantie geen les 

07 jan 
Kerstvakantie        
geen les 

07 jan 
Kerstvakantie        
geen les 

11 jan 13 jan 14 jan 
Pannenkoeken! 

14 jan 
Pannenkoeken! 

18 jan 20 jan 21 jan 21 jan 

25 jan 27 jan 28 jan 28 jan 

01 feb 03 feb  04 feb  04 feb 

08 feb 10 feb  11 feb  11 feb  

15 feb 17 feb 18 feb 18 feb 

22 feb 24 feb  25 feb 25 feb  

01 maa 
Krokusverlof (op afspraak) 

03 maa 
Krokusverlof (op afspraak) 

04 maa 
Krokusverlof 
geen les  

04 maa  
Krokusverlof 
geen les 

08 maa 10 maa 11 maa 11 maa 

15 maa 17 maa 18 maa 18 maa 

22 maa 24 maa  25 maa  25 maa 

28 maa 30 maa  01 apr  01 apr  

05 apr 
paasvakantie geen les 

07 apr  
paasvakantie geen les 

08 apr 
paasvakantie 
geen les 

08 apr 
paasvakantie 
geen les 

12 apr 
paasvakantie geen les 

14 apr 
paasvakantie geen les 

15 apr 
paasvakantie 
geen les 

15 apr 
paasvakantie 
geen les 

19 apr 21 apr 22 apr  22 apr  

26 apr 28 apr 29 apr 29 apr 

03 mei 05 mei  06 mei  06 mei  

10 mei 12 mei 13 mei 13 mei 

17 mei 19 mei  20 mei 20 mei 

24 mei 26 mei   feestdag geen les                                                                 27 mei   
Brug feestdag 
Geen les        

27 mei 
Brug feestdag 
Geen les          



31 mei 02 jun 03 jun  03 jun  

07 jun 09 jun 11 jun 11 jun 

14 jun 16 jun 17 jun 
open 
examenles en 
graduering 

17 jun 
open 
examenles en 
graduering 

Stage Shimizu Sensei en Waka Sensei          
Zwarte Woud datum nog niet bepaald 

   

Zomerstage Paco Garçia 
Datum nog niet bepaald 

   

 

 

Schooljaar 2021-2022 
• Herfstvakantie: van maandag 1 tot en met zondag 7 november 2021 

• Wapenstilstand: donderdag 11 november 2021 

• Kerstvakantie: van vrijdagnamiddag 24 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022 

• Krokusvakantie: van maandag 28 februari tot en met zondag 6 maart 2022 

• Paasvakantie: van maandag 4 tot en met maandag 18 april 2022 (paasmaandag: 18 april 2022) 

• Dag van de Arbeid:  (zondag) 1 mei 2022 

• Hemelvaart: donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022  

• Pinkstermaandag: 6 juni 2022 

• Zomervakantie: van vrijdag 1 juli tot en met woensdag 31 augustus 2022 

 

 

 



 

 

Aikidoka’s opgelet! Regelmatig worden er stages en interclub lessen georganiseerd in eigen land en/of buitenland. Hierdoor kunnen er in ons lessenschema 

verschuivingen voorkomen. Kijk dus regelmatig deze lessenrooster op de website na! 

Tijdens de herfst en krokusvakantie wordt er enkel na afspraak op dinsdag en donderdag doorgetraind. Onze aikijeugd wordt vriendelijk verzocht om deel te 

nemen. Tijdens vakantieperiodes wordt er tevens op regelmatige basis getraind in de dojo in Genk, bij sensei Paco Garçia. Aikijeugd die graag wil meegaan, 

kan dat zeker doen na eenvoudige vraag aan één van de lesgevers. 

Een internationale kinderstage wordt voorzien tijdens het schooljaar. Onze jonge aikidoka’s worden hiervan op tijd op de hoogte gesteld. De stages van 

Shimizu Sensei en Waka Sensei Shimizu Kenta voor het seizoen 2021-2022 liggen nog niet vast.  


