
KAWA NO MURA 

Judo Club 
 

“7 keer gevallen is 8 keer opstaan” 
 

Ouder-Kind Judo  

Laatst mochten alle judoka’s hun Pap en Mam mee om 

de mat nemen! Het was erg gaaf om te zien wat de 

ouders er allemaal van konden. Ook al ging dat er soms 

iets te hard aan toe. 

Ook waren er veel ouders daarna aanwezig bij de 

snelcursus ‘Coachen en Jureren’, georganiseerd door 

Ank Basten! Dennis, Guus en Silvester hebben 

geweldig gepresenteerd over de taken van een jurylid 

en hoe die het beste uitgevoerd kunnen worden. Zonder 

al onze vrijwilligers was dit niet mogelijk geweest, we 

willen ze dan ook even in het zonnetje zetten. Heel erg 

bedankt!  

 

Worstenactie Lottum (11 februari Lottum) 

Het is alweer bijna zo ver; de Worstenactie is er! Vorig jaar hadden we besloten de 

Worstenactie te laten vervallen vanwege Covid. Echter, dit jaar gaan we weer gezellig langs de 

deuren in Lottum. Om 09:00 gaan we van start, dus tot dan! 

 

Correctie - Nieuw bestuurslid 

We zouden graag onze excuses aanbieden over de 

tekst van vorige week m.b.t. het nieuwe bestuurslid 

Ank Basten. De tekst klopte niet helemaal. Zij is 

algemeen bestuurslid en ondersteund alle 

commissies, waardoor zij ook meehelpt bij activiteiten, 

maar Monique Soree is de hoofdcoördinator van alle 

activiteiten. 

 

Gekke maandag, krokusvakantie 
Op maandag 6 en 13 februari is het Gekke maandag. 

De wedstrijdtraining gaat deze data niet door. Verder 

vallen de trainingen ook in de krokusvakantie uit (8 

februari 2023 t/m 26 februari 2023). 

 

Matten schoonmaken (8 februari Grubbenvorst, 10 in Lottum) 

We willen graag mededelen dat de senioren op 8 februari de matten schoonmaken in 

Grubbenvorst. En dat op 10 februari in Lottum de matten worden schoongemaakt door de 

kinderen en ouders van de tweede groep.  

 

 

 

Trainingstijden 

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:  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: 

Jeugdgroepen: 

Locatie:    De Smetenhof, gymzaal Lottum 

Groep 1, leeftijd 4-6 jaar: 17:00 - 18:00 uur 

Groep 2, leeftijd 7-8 jaar: 18:00 - 19:00 uur 

Groep 3, leeftijd 9-10 jaar: 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  

 


