
KAWA NO MURA 

Judo Club 
 

“7 keer gevallen is 8 keer opstaan” 
 

Het was geweldig!  Ouder-kind judo  
Vorige vrijdag gingen de ouders lekker met hun kinderen stoeien op de mat. Het was 

keigezellig en informatief. Guus en Silvester hebben diverse worpen laten zien en de 

kinderen hebben een echte indruk mogen krijgen wat judo uiteindelijk echt inhoud. Een 

groot dankjewel aan de vrijwilligers die de activiteiten hebben mogelijk gemaakt. 

 

Wil jij coach worden bij de judoclub  

KAWA NO MURA  
De wedstrijden en instapcompetities zijn weer gestart. 

We zijn op zoek naar enthousiaste ouders die graag de 

kinderen tijdens de wedstrijden willen coachen. Heb je 

interesse? Dan meld je aan. Stuur een mail 

aan info@kawanomura.nl  

  
We doen het samen. Zonder vrijwilligers = geen 

vereniging.   
 

De Speculaasactie op 13 november 2021! 
Op zaterdag 13 november 2021, van 9:00 – 11:45 uur gaan we in Grubbenvorst langs de 

deuren met heerlijke speculaas! Ook zullen we weer tegenover de Jan Linders 

gaan staan. Indien we je gemist hebben, bestel dan eenvoudig via deze QR-

code, telefonisch en/ of stuur een e-mail aan info@kawanomura.nl en we 

brengen de heerlijke speculaas van bakkerij Smits uit Lottum bij je langs!  

 

Bedankt nieuwe sponsoren! 
We hebben de afgelopen weken zelfs 3 nieuwe sponsoren mogen winnen. 

Dankjewel ijssalon Clevers Grubbenvorst, Simons hekwerken en anoniem. 

 

Covid-19 beleid en QR-code 
Op 6 november 2021 zijn de strengere Covid maatregels van de overheid in gegaan. Ook 

onze judoclub moet zich aan de richtlijnen houden en daarmee dus de 3G regel 

(gevaccineerd, genezen of getest) handhaven. Alleen bij het kunnen aantonen van deze 

geldige QR-code mag je gebruik maken van de accommodatie en de activiteit. Zou dit, op 

welke reden dan ook niet mogelijk zijn, neem dan je eigen verantwoording. 

 

Borrel oudleden 
Gezien de nieuwe maatreglen hebben we besloten de reunie/ borrel te verplaatsen naar het 

voorjaar 2022.  
 
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  
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Tijd:  19:30 t/m 21:00 uur 

 

Vrijdagavond: 

Jeugd: 

Locatie:    De Smetenhof, gymzaal Lottum 

Groep 1, leeftijd 4-7 jaar: 17:00 - 18:00 uur 

Groep 2, leeftijd 8-9 jaar: 18:00 - 19:00 uur 

Groep 3, leeftijd 10-13 jaar: 19:00 - 20:00 uur 

 

Zaterdagavond: 

Senioren: 

Locatie:   Junior college lokaal JT02/JT12   

Gebr. van Doornelaan 124 Horst 

Tijd:   18:00 t/m 19:00  uur 

 

Voor verdere vragen omtrent judotrainingen/ proeflessen bel of app +31 

6 21220509 facebook.com/KAWANOMURA of bezoek onze website 

www.kawanomura.nl  

 

 

 


