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Beste judoka, (groot)ouders en verzorgers,
Hierbij de nieuwsbrief voor november.
Bijzondere aandacht voor onze nieuwe leraar Marco Colson.
De feestmaanden komen er aan. Dit betekent dat er weer een gezellige en drukke tijd aan
komt. Houd de agenda goed in de gaten.
Op de laatste pagina vind je een compleet overzicht van de activiteiten op onze judokalender.
Veel leesplezier …

Agenda november/december:
Lesuitval in de komende maanden:
 zaterdag 19 november geen les (zaal bezet door andere vereniging)
 zaterdag 24 december geen les i.v.m. Kerstmis en Kerstvakantie
 maandag 26 december geen les i.v.m. Kerstmis en Kerstvakantie
 zaterdag 31 december geen les i.v.m. Oudjaar en Kerstvakantie
Activiteiten
 zaterdag
 zondag
 zondag
 zondag
 zaterdag
 zondag

en (les)activiteiten voor de komende maanden:
5 november koffie inloop
6 november TRN: Geuldaltoernooi [JC Kano Houthem] {TRN 2016-03}
13 november DK: Limburgs kampioenschappen (-8, -10 en -12 jaar) {DK 2016-01}
20 november TRN: BOG toernooi [JC Oud geleen] {TRN 2016-04}
26 november PUW: Judokan Maastricht
27 november Judo-danexamens (Jo Gerrishal - Roermond)
- Lars Timmermans en uke: Brenda Timmermans / Lotte Theunissen

 zondag
4 december TRN: Kokakids [Maastricht] {TRN 2016-07}
 zaterdag 17 december ouders op de mat

JCB servicepunt openingstijden
 maandag (18:15 - 19:00): 7 en 21 nov, 5 en 19 dec 2016, 9 jan en 23 jan 2017
 zaterdag (09:30 - 10:00 & 10:45 - 11:15): 5 nov, 3 en 17 dec 2016, 7 en 21 jan 2017

Inhoud:
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Onze nieuwe leraar: Marco Colson [TK/BK]
Met gepaste trots kondigen wij aan dat Marco Colson (5 de dan) vanaf deze
maand toetreedt tot het technisch kader van Judoclub Brunssum.
Marco is een hooggewaardeerde leraar binnen (en buiten) de Limburgse
Judowereld.
Als lid van de commissie kata, opleider van judoleraren, lid van de
examinatoren en nog veel meer, is Marco een bijzondere aanwinst voor
onze vereniging. Marco is een echte allrounder; een echte wedstrijdjudoka
maar ook bijzonder succesvol in de kata (met name de kime-no-kata met
uke René de Vlieger zoals hieronder op de foto te zien is).
Ook schrijft hij artikelen in de judo-vakliteratuur en is auteur van het boek
Kodokan Kime-no-Kata - Een erfenis uit het samurai tijdperk.
Momenteel bereidt Marco zich voor op zijn
examen voor de zesde dan!
(zesde dan is zo'n rood-wit geblokte band)
Marco zal zich in eerste instantie op de
maandag bezig houden met de lessen van de O1 en
de bovenbouw (senioren).
Mochten jullie nog meer willen weten dan horen wij dat graag.
Grote speculaasactie [BK]
Judoclub Brunssum doet niet mee met de Grote Clubactie. In plaats
daarvan heb wij onze eigen Grote Speculaasactie. Misschien net zo leuk
(of leuker) maar in ieder geval véél lekkerder.
We starten met de verkoop vanaf zaterdag 5 november, niet geheel
toevallig tijdens de koffie-inloop. Daarna hebben we tot in december de
tijd om 600 pakken speculaas te verkopen.
Ons streven is dat ieder lid 3 pakken verkoopt. Natuurlijk zal het bij een gezin met meerdere
leden niet altijd lukken. Maar bedenk dat er ook leden zijn die het tienvoudige en zelfs nog
meer verkopen!
Een pakje kost € 2,50. Er zitten 3 poppen van hoge kwaliteit in één pakje.
Bijbestellen mag zolang we nog op voorraad hebben of kunnen nabestellen bij de bakker.
De opbrengst wordt onder meer besteedt aan de clubkampioenschappen op 25 maart 2017.
Dus hoe meer verkocht wordt, hoe groter de prijzen!
Onder de verkopers verloten we nog een leuke prijs. Voor ieder verkocht pakje ontvang je één
lot. Dus bij drie verkochte pakjes doe je drie keer mee en bij 20 verkochte pakken natuurlijk 20
keer.
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5 December Pietentraining [TK]
Op 5 december gaat de judotraining gewoon door.
Nou ja gewoon…
We gaan er een speciale training van maken.
Eigenlijk wordt het een training die
normaal alleen Pieten krijgen!
Brenda is bij de Pieten op stage geweest en heeft
tal van oefeningen meegekregen die wij tijdens
onze training gaan oefenen.
Dus kom maandag 5 december lekker naar de les en ervaar hoe het is om een Pietje te zijn.
Koffie inloop 2016/2017 [BK]
Dit eerstvolgende koffie-inloop is 5 november.
Een koffie inloop is om, onder het genot van koffie of thee, gezellig wat bij te kletsen en
informatie met elkaar te delen. Voor ons als bestuur zijn deze momenten zeer waardevol om
te horen wat er allemaal speelt binnen de vereniging en ook om informatie te delen.
Een koffie inloop start om 9:30 uur en duurt tot ca. 11:45 uur. Er is een vrije inloop, dus je mag
komen wanneer je maar wilt.
Een koffie inloop is geheel vrijblijvend en de beste manier om iedereen goed te leren kennen.
Bovendien leidt een informele bijeenkomst vaak tot leuke contacten en komen er soms
verrassende afspraakjes tot stand. Bijvoorbeeld het om-en-om rijden naar trainingen,
toernooien en/of stages.
Tijdens de koffie-inloop is de koffie is natuurlijk gratis!
Koffie voor iedereen [BK]
Ook als het JCB servicepunt niet open is, dan staat de koffie en thee voor jullie klaar!
Voor slechts 50 cent kunnen jullie gebruik maken van de senseo of waterkoker (voor thee) om
even lekker te genieten van iets warms. Natuurlijk hoort daar ook een koekje bij!
De koffie/thee kar staat op het servicepunt. We nodigen jullie uit om hiervan gebruik te maken!
Kamp 2017 [BK]
Volgend jaar zullen we in de herfstvakantie weer op kamp gaan.
De commissie kamp zoekt nog enkele vrijwilligers die willen helpen bij de organisatie of hulp
tijdens het kamp. Ook al kun je niet zo veel doen, iedere hulp is meer dan welkom.
Meld je bij Brenda voor vragen en aanmelding.
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JCB servicepunt (administratie) [BK/TK]
De openingstijden van het JCB servicepunt zijn op:
- maandag van 18:15 - 19:00 uur
- zaterdag van 09:30 - 10:00 uur en 10:45 - 11:15 uur.
De bezetting is in principe iedere eerste en derde maandag en eerste en derde zaterdag in de
maand. Voor dit seizoen zijn dit de volgende dagen:
maand
dag weekdag
dag weekdag
dag weekdag
dag weekdag
november
5 zaterdag
7 maandag
geen zaterdag
21 maandag
december
3 zaterdag
5 maandag
17 zaterdag
19 maandag
januari
7 zaterdag
9 maandag
21 zaterdag
23 maandag
februari
4 zaterdag
5 maandag
18 zaterdag
20 maandag
maart
4 zaterdag
5 maandag
18 zaterdag
20 maandag
april
1 zaterdag
3 maandag
15 zaterdag
24 maandag
mei
1 maandag
6 zaterdag
15 maandag
20 zaterdag
juni
3 zaterdag
geen maandag
17 zaterdag
19 maandag
koffieinloop:

.. zaterdag

Inmiddels zijn er een aantal ouders die regelmatig ons servicepunt "bemannen". Het is fijn om
altijd iemand op die plaats te hebben die onze leden kan opvangen en te woord kan staan.
Onze dank hiervoor.
Mocht iemand anders zich nog geroepen voelen om als vrijwilliger bij het servicepunt te
helpen, dan horen wij dit graag.
Om een indruk te krijgen van de werkzaamheden kunnen jullie terecht bij twee vrijwilligers:
Natascha van Forst (moeder van Solange en Chaya) en Joyce Ramakers (moeder van Tom
en Imke). Zij willen best hun ervaring met jullie delen.
Wat doet een servicepunt vrijwilliger?
- Informatiefoldertjes geven aan nieuwe leden.
- Beantwoorden van eenvoudige vragen (vaak van nieuwe leden).
- Hulp bieden bij het zetten van de koffie of thee.
- Inschrijfbriefjes van toernooien en/of stages in ontvangst nemen.
- Inschrijfformulieren (lidmaatschap) in ontvangst nemen.
- Uitschrijfformulieren (einde lidmaatschap) in ontvangst nemen.
- Moeilijkere vragen noteren zodat kader deze kunnen beantwoorden.
- Eventueel een bestelling (judopak, ed.) noteren.
Het betreft allemaal eenvoudige taken, maar je mag altijd hulp inroepen als je er even niet uit
komt.
De koffie en/of thee is voor een servicepunt-vrijwilliger gratis!
Vraag voor meer informatie bij Natascha van Forst, Joyce Hermans, Brenda Timmermans,
Roy Stevens of Yuri Hendriks.
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Jaarplanning 2016/2017 [BK/TK]
Een overzicht van het komende seizoen (wijzigingen voorbehouden). {…} = betalingskenmerk
 zaterdag
5 november koffie inloop
 zondag
6 november TRN: Geuldaltoernooi [JC Kano Houthem] {TRN 2016-03}
 zondag
13 november DK: Limburgs kampioenschappen (-8, -10 en -12 jaar) {DK 2016-01}
 zaterdag 19 november geen les (zaal bezet door andere vereniging)
 zondag
20 november TRN: BOG toernooi [JC Oud geleen] {TRN 2016-04}
 zaterdag 26 november PUW: Judokan Maastricht
 zondag
27 november Judo-danexamens (Jo Gerrishal - Roermond)
 zondag
4 december TRN: Kokakids [Maastricht] {TRN 2016-07}
 zaterdag 17 december ouders op de mat
 zaterdag 24 december geen les i.v.m. Kerstmis en Kerstvakantie
 maandag 26 december geen les i.v.m. Kerstmis en Kerstvakantie
 zaterdag 31 december geen les i.v.m. Oudjaar en Kerstvakantie
--------------------- 2017 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 maandag 2 januari
geen les i.v.m. Kerstvakantie
 zondag
8 januari
TRN: 9de nieuwjaarstoernooi [JC Amby] {TRN 2017-01}
 zaterdag 14 januari
geen les (zaal bezet door andere vereniging)
 zaterdag 14 januari
eerste open districts kata kampioenschappen {DK 2017-04}
 zaterdag 21 januari
koffie inloop
 zaterdag 21 januari
PUW: Kenshiro Abbe Elsloo
 zaterdag 28 januari
examens JCB {EX 2017-01}
 zondag
29 januari
DK: Limburgse districtskampioenschappen (-21 jaar) {DK 2017-01}
 maandag 30 januari
examens JCB {EX 2017-01}
 zaterdag 11 februari
Stage: Katatraining (locatie: Kai-In-Sho Roermond) {STG 2017-01}
 zaterdag 18 februari
PUW: JC Brunssum (geen les)
 zondag
19 februari
DK: Limburgse districtskampioenschappen (-15 jaar) {DK 2017-02}
 maandag 27 februari
geen les i.v.m. Carnaval
 zondag
12 maart
DK: Limburgse districtskampioenschappen (-18 jaar) {DK 2017-03}
 zaterdag 18 maart
koffie inloop
 zaterdag 18 maart
PUW: EJC Grevenbicht
 zaterdag 25 maart
clubkampioenschappen (halfvasten)
 zondag
9 april
TRN: Beginners-toernooi [EJC Grevenbicht] {TRN 2017-…}
 maandag 17 april
geen les i.v.m. Pasen
 zaterdag 22 april
Stage: Examentraining (locatie: Kai-In-Sho Roermond) {STG 2017-02}
 maandag 24 april
geen les i.v.m. meivakantie
 zaterdag 29 april
geen les i.v.m. meivakantie
 maandag 1 mei
geen les i.v.m. meivakantie
 zaterdag 13 mei
PUW: JC Overhoven
 zaterdag 13 mei
Stage: Katatraining (locatie: Kai-In-Sho Roermond) {STG 2017-03}
 zaterdag 20 mei
koffie inloop
 zat+zon 3+4 juni
TRN: Kaizen-toernooi [Hercules Echt] {TRN 2017-…}
 maandag 5 juni
geen les i.v.m. Pinksteren
 zaterdag 17 juni
Districts jeugddag (ovb)
 zondag
18 juni
Judo-danexamens (Jo Gerrishal - Roermond)
 zaterdag 24 juni
PUW-speciaal: Judokan Maastricht
 zaterdag
1 juli
examens JCB {EX 2017-02}
 maandag 3 juli
examens JCB {EX 2017-02}
 zaterdag
8 juli
vriendjes op de mat
 zaterdag 10 juli
laatste les
Link naar JBN-agenda district Limburg: Agenda JBN-Li (klik op link)
= nieuw toegevoegd sinds vorige jaarplanning
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