KAWA NO MURA
Judo Club
“7 keer gevallen is 8 keer opstaan”
Clubkampioenschappen, banduitreiking & laatste training
Op vrijdag 8 juli hebben de clubkampioenschappen in Lottum
plaats gevonden. De jeugd heeft met plezier gejudood en het
was erg leuk om ernaar te kijken. We zijn blij dat zoveel ouders
aanwezig waren tijdens de clubkampioenschappen en de
band- en diploma-uitreikingen. Heel erg leuk om te zien
hoeveel de kinderen zijn gegroeid tijdens het afgelopen
seizoen!

Sponsoren bedankt!
“G. Theelen Schoenmakerij”, “Bloemstudio 86”, “Auk
Vet!”, “John’s Car service” en “Verbong Tweewielers”
blijven ook in het seizoen 2022-2023 de club financieel ondersteunen.
We hebben ook 2 nieuwe sponsoren mogen vinden. “De Brasserie Lekker Gewoen” en
“My 35 Blerick-Venlo” sponsoren de judo club KAWA NO MURA.
We zijn ontzettend dankbaar voor de ondersteuning en betrokkenheid van onze sposnoren in
de judo club.

Aankomend seizoen 2022-2023
Het huidig seizoen 2021-2022 is afgerond en iedereen
heeft al zin in de zomervakantie. Dit seizoen hebben wij
ondanks de Covid-pandemie gelukkig toch veel kunnen
sporten en hebben wij als club mogen groeien met veel
nieuwe leden, sponsoren en vrijwilligers. We kijken het
afgelopen seizoen dan ook terug met veel vreugde en
trots. Het aankomend seizoen blijven we kwalitatief
hoge judo trainingen in Grubbenvorst, Lottum en
omgeving aanbieden. Hiermee beginnen we al met de
eerstvolgende training naar de vakantie; op maandag 5
september 2022 in Lottum.
We wensen iedereen een fijne zomervakantie alvast!

Trainingstijden m.i.v. seizoen 2022-2023
Maandagavond:
Wedstrijdgroep: (t/m 14 jaar)
Locatie:
De Smetenhof, gymzaal Lottum
Tijd:
18:30 t/m 19:30 uur
Woensdagavond:
Jeugdgroep 4: (vanaf 11+ jaar)

Locatie:
Tijd:
Senioren:
Locatie:
Tijd:

t’Haeren, gymzaal Grubbenvorst
18:30 t/m 19:30 uur
t’Haeren, gymzaal Grubbenvorst
19:30 t/m 21:00 uur

Vrijdagavond:
Jeugdgroepen:
Locatie:
Groep 1, leeftijd 4-6 jaar:
Groep 2, leeftijd 7-8 jaar:
Groep 3, leeftijd 9-10 jaar:

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

Groepsindeling onder voorbehoud.

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

