
KAWA NO MURA 

Judo Club 
 

“7 keer gevallen is 8 keer opstaan” 
 

Grote samenwerking Judoclubs Horst a/d Maas voor Dan-opleidingen. 
De judo verenigingen uit Horst aan de Maas (Budoclub Horst, Judoclub Meerlo-Wanssum, 
Jigoro Kano Sevenum en judoclub KAWA NO MURA) zijn samengekomen om een aanbod te 

maken speciaal voor jullie. Op zaterdag 25 september 2021 beginnen we met een extra 

dantraining waarin de kata's centraal staan. De kosten van zo’n training zullen ongeveer 5 

euro per training bedragen. Voor meer informatie kun je naar info@kawanomua.nl mailen. 

 
Heb je de bruine band of de 1e ,2e of de 3e Dan en wil je je verder ontwikkelen als judoka? 

Meld je dan aan via info@kawanomura.nl  

 

Adres: Junior college      Tijd: 18:00 t/m 19:00   

Lokaal JT02/JT12 

Gebr. van Doornelaan 124 
5961 BE Horst 

 

Start grote Clubactie op 18 
september 2021 
Op zaterdag 18 september 2021 start de 

landelijke lotenverkoop van de Grote 

Clubactie! Onze judokas van KAWA NO 

MURA gaan in de dorpen dan weer van deur 

tot deur om de loten te verkopen en de 

clubkas aan te spekken. Help je ook mee 

onze doelen te bereiken? 

Bedankt! 

 

Vrijdag 24 september 2021 : ALV 
Het is al weer bijna twee jaar geleden 

dat we een fysieke ALV hebben 

gehouden. En met de huidige situatie 

in gedachten gaan we vrijdag 24 

september een ALV houden. De 

vergadering zal hoogstwaarschijnlijk 

in ’t Smetenhof (Lottum) plaatsvinden 

en starten om 20:00 uur. Dit kan 

natuurlijk veranderen dus houdt de 

mail of onze website in de gaten.   

 

Is de Judo sport ook voor 

volwassenen?  

JAZEKER.  

Wilde je altijd een nieuwe sport uitproberen? Ben je op zoek naar iets nieuws, stoers & 

uitdagends. Is weerbaarheid, val-breken, uithoudingsvermogen en kracht belangrijk voor 

jou en/of ben je een oude judoka en heb je zin jouw lievelingsport opnieuw op te pakken?   
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Dan ben je bij de Judo Club KAWA NO MURA bij het juiste adres! Wij bieden m.i.v. 

proeflessen voor volwassenen aan! 

Interesse? Stuur dan een whatsapp naar 06-21220509.  
 

Herinnering: Jeugsactiviteiten, 18 september 2021, “kamp in 1 dag” 

Door de onzekerheden omtrent de Covid-19 maatregelen konden we helaas weer geen kamp 

weekend organiseren. Daarom gaan we gezellig naar Klein Zwitserland (jeugd) en JumpXL 

(oudere jeugd). Informatie over de mee te nemen kleding is reeds via de mail verzonden. 
 Groepen 1 en 2 (leeftijd 4 t/m 9 jaar) gaan naar Klein Zwitserland & midgetgolf.   
Datum: 18 september 2021, tijd 10:00 -16:00 uur.  
Groep 3 (leeftijd 10 t/m 13 jaar) gaat naar JumpXL in Horst & bowlen.  
Datum: 18 september 2021, tijd 18:00 – 21:00 uur.  
  

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:    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 

 

Voor verdere vragen omtrent judotrainingen/ proeflessen bel of app +31 6 21220509 

facebook.com/KAWANOMURA of bezoek onze website www.kawanomura.nl  

 

 

 


