KAWA NO MURA
Judo Club
“7 keer gevallen is 8 keer opstaan”
Succes: Judotoernooi in Horst
Op 16 oktober heeft het eerste judotoernooi in Horst plaatsgevonden. Na 1,5 jaar tijd heeft
de jeugd heel erg genoten van de eerste wedstrijden.
Eerste plaats: Siem Maaskant en Nard Vergeldt.
Tweede plaats: Quantin Vano, Tygo van Engelenburg, Lynn en Ise Billekens.
Derde plaats: Tymon Owczarek, Guusje Maaskant, Lotte van Rijswick, Ymke Vermulst.

Speculaasactie 13 november 2021
Binnenkort is het weer zover. In Grubbenvorst gaan we
langs de deuren met heerlijke speculaas! Ook zullen we
weer met een kraam in Grubbenvorst tegenover de Jan
Linders gaan staan. Tot 13 november 2021!

Meld je aan! judotoernooi Heumen
Op zaterdag 7 november vindt het judotoernooi in
Heumen plaats. We hebben er al zin in! Meld je aan tot
30 oktober 21 via toernooi@kawanomura.nl.

Welkom: Gezellige borrel (oud)- leden
Op 19 november 2021 om 20:00 willen we graag een
gezellige “reünie” borrel gaan houden. Interesse? Meld je
dan aan bij info@kawanomura.nl. Tot dan!

Herinnering: “Ouder meedoe judo dag” op 5 november 2021
Iedere week gaat de jeugd lekker hard stoeien op de mat, terwijl de ouders gezellig toekijken
vanaf de zijkant. Op 5 november mogen de ouders samen met de jeugd en de senior
judoka's op de mat gaan staan. We hebben dit als club nog niet eerder gedaan en we zijn
heel benieuwd wat iedereen ervan gaat vinden.

Trainingstijden
Woensdagavond:
Wedstrijdgroep: (t/m 14 jaar)
Locatie:
t’Haeren, gymzaal Grubbenvorst
Tijd:
18:30 t/m 19:30 uur
Senioren:
Locatie:
t’Haeren, gymzaal Grubbenvorst
Tijd:
19:30 t/m 21:00 uur
Vrijdagavond:
Jeugd:
Locatie:
Lottum
Groep 1, leeftijd 4-7 jaar:
Groep 2, leeftijd 8-9 jaar:
Groep 3, leeftijd 10-13 jaar:

De Smetenhof, gymzaal
17:00 - 18:00 uur
18:00 - 19:00 uur
19:00 - 20:00 uur

Zaterdagavond extra aanbod DAN-trainingen:

Senioren:
Locatie: Junior college lokaal JT02/JT12
Gebr. van Doornelaan 124, Horst
Tijd: 18:00 t/m 19:00

Voor verdere vragen omtrent judotrainingen/ proeflessen bel of app tel.
06 21220509 facebook.com/KAWANOMURA of bezoek onze website www.kawanomura.nl

