Beste meesters van de Shin Tai Ryu en speciale gasten,
U bent allen uitgenodigd, samen met levenspartner, om op 17 september a.s. van 19.00 24.00 uur op mijn jubileumfeest te. Er zal een buffet zijn van hapjes en allerlei soorten
dranken. Gaandeweg het feest zal er een kleine ceremonie zijn waarbij de taiko zal klinken
en daarna zal ieder een Japans cadeautje krijgen (die zijn nog steeds onderweg vanuit
Japan).
Heb je nog niet doorgeven of je wel of niet komt, laat dit dan z.s.m. weten in verband met
de catering en drank. Er ligt een Japans schrift klaar met het verzoek om je adresgegevens
achter te laten, want wellicht zijn de cadeaus uit Japan nog niet aangekomen en zijn wij in
staat dit na te sturen.
Ik heb van een aantal mensen de mailadressen niet (zien onderstaande lijst), graag zo
spoedig mogelijk aan mij doorgeven
Bijzondere gasten:
Christian Wiederanders
Thomas Beyer
Meesters die ik vergeten ben, dat kan in 50 jaar, zijn ook van harte welkom.
Er zijn enkele 3x2 gratis slaapplaatsen inclusief ontbijt beschikbaar, maar wil je liever in een
hotel overnachten, dan doe ik hieronder wat hotelsuggesties:
Online Boeken – Het Wapen van Tilburg
- vlakbij Centraal Station
Over ons | Hostel Roots
- vlakbij Centraal Station
Moerse Hoeve: Hotel-restaurant in Tilburg/Loon op Zand/Dongen
Bastion Hotel Tilburg | 100% Laagste Prijs = Bastion Hotels
Indien noodzakelijk regelen wij vervoer. Wil je met het openbaar vervoer reizen, dan kun je
met buslijn 7 naar het Centraal Station en vandaar met evt. een taxi naar het hotel.
Laten we hopen dat het een gezellige avond wordt en ik heb enorm veel zin om jullie
allemaal te zien en te spreken. Ik ben trots op alle meesters die ik opgeleid heb!
Ik zou het op prijs stellen om mij te zeggen als je komt, of niet komt, zodat ik daar rekening
mee kan houden. UIteraard mag je me ook voor andere vragen benaderen.
Ik wens ieder een groot geluk toe!

Mark Sterke
5de generatie grootmeester leraar Shin Tai Ryu (soke)
tel: +31(0)611220232

Lijst met gegradueerden door Mark Sterke
Uit het geheugen. (Misschien ben ik mensen vergeten, ik heb geprobeerd iedereen te bereiken)

Anthonie van den Enden
Peter Buijsen
Glenn Arrindell
Theo van Tilbeurgh
John Franken
Remco Snijders
Marcel Fens
Max Vromans
Corné van de Sanden
Erik-Jan Martens
Joop van der Horst
Paul van Dongen
Michel Sturm
Hans Vesseur
Geert van Iersel
Mart van Iersel
Jorgen Bevers
Philippe de la Haye
Irma van de Meijdenberg
Jo Horsten (overl.)
Willem Bekink (overl.)
Marinus de Leeuw (overl.)
Joop Berserik (overl.)
Frans Buijze (overl.)
Nico van den Enden (overl.)

