KAWA NO MURA
JUDOCLUB
“7 keer gevallen is 8 keer opstaan”
JBN ONDERSCHEIDINGEN/ OORKONDE TRAINERS EN BESTUURSLID
OP 9 JULI 2021
De trainers Peter Beurskens, Paul Maaskant en bestuurslid Ralph Droesen hebben op 9 juli
2021 een zeer speciale onderscheiding/oorkonde ontvangen door Michel van Loo
Districtbestuur van Judo Bond Nederland.
“Het bestuur van Judo Bond Nederland District Limburg betuigt jullie met deze oorkonde
haar erkenning en oprechte dank voor het vele werk en inzet dat jullie binnen de vereniging
KAWA NO MURA en de judosport in het algemeen verricht hebben.”

Ons oud bestuurslid, oud judoka, vriend en nu wethouder dhr. Roy Bouten was ook aanwezig
tijdens dit zeer speciaal moment. We danken alle vrijwilligers, familieleden, vrienden en
ouders die geholpen dit event inclusief de clubkampioenschappen te organiseren. Jullie zijn
fantastisch!
Dank aan alle sponsoren die onze club in het seizoen 2020-2021 ondersteund hebben. Verder
een speciale dank aan Bloemstudio 86 en Bakkerij Smits voor de prachtige bloemen en
cadeau’s tijdens de onderscheidingen.
We zijn zo ontzettend trots en dankbaar voor de wonderbare, vakbekwame en gedreven
trainers en bestuursleden. Door een ieders samenwerking hebben we het JBN keurmerk
mogen ontvangen.

LEUKE AFSLUITING VAN HET SEIZOEN VOOR DE JEUGD!

Wat een geweldig en bizar seizoen. Het afgelopen jaar hebben er diverse leuke, gezellige en
fantastische activiteiten plaatsgevonden. Zo was de picknick van 3 juli zeer gezellig en
behoorlijk lekker.
Naast de picknick hebben we op onze laatste training van het seizoen (9 juli) onze jaarlijkse
clubkampioenschappen gehouden. Het was een echt spektakel waarbij iedereen het beste
uit zich probeerde te halen. De kinderen werden in verschillende poules (op basis van gewicht)
geplaatst en de top 3 winnaars van iedere poul kregen een beker.
Hopelijk kunnen we volgend jaar wat meer wedstrijden organiseren en worden ze net zo leuk
als dit jaar!

ZOMERPAUZE 14 juli 2021 TOT 6 SEPTEMBER 2021
De trainingen in het seizoen 2021-2022 voor de jeugd beginnen weer op woensdag 8
september 2021 voor de wedstrijdgroep/seniorengroep en op vrijdag 10 september 2021
voor de standaard jeugdtrainingen.

Alvast een fijne vakantie en tot dan!

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:
Groep 1, leeftijd 4-7 jaar:
Groep 2, leeftijd 8-10 jaar:
Groep 3, leeftijd 11-13 jaar:

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

Voor verdere vragen omtrent judotrainingen/ proeflessen bel of app +31 6 21220509
facebook.com/JudoclubLottum of bezoek onze website www.kawanomura.nl

