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Beste judoka, (groot)ouders, verzorgers en vrienden van de judoclub,
De examens zijn net geweest en iedereen die op is gegaan is ook geslaagd.
Van harte GEFELITEERD!!
Het judoseizoen is nu ten einde en iedereen gaat (hopelijk) genieten van een mooie zomer.
Rust lekker uit en kom weer vol energie terug op de mat in het nieuwe seizoen.
Het technisch kader zal van deze "rust" gebruik maken om het komende seizoen uit te werken
in een nieuw jaarplan en we gaan kijken of de exameneisen vanaf het komende jaar
aangepast worden.
Helaas beginnen we het komende seizoen iets later dan we in eerste instantie gepland
hadden. De oorzaak hiervan ligt bij de renovatie/onderhoud van sporthal de Rumpen.
Het onderhoud (werkzaamheden aan douches en verlichting) zal duren tot 8 september,
waardoor we pas vanaf zaterdag 9 september weer in de sporthal terecht kunnen.
Om niet te veel lessen uit te laten vallen, zullen we zaterdag 2 september op een andere
locatie judolessen geven. Als het mogelijk is zullen we ook maandag 4 september een
alternatief bieden. Hiervoor moeten we de lestijden éénmalig aanpassen.
Veel leesplezier…

Agenda:
Lesuitval in de komende maanden:
 maandag 10 juli
geen les: ivm onderhoud aan sporthal
 zaterdag 15 juli
aanvang zomervakantie
zondag 27 augustus einde zomervakantie
 maandag 28 augustus geen les: ivm onderhoud aan sporthal
 maandag 4 september geen les: ivm onderhoud aan sporthal (eventueel een alternatief?)
 zaterdag 14 oktober
geen les: ivm kamp
 maandag 16 oktober
geen les: ivm kamp
Activiteiten en (les)activiteiten voor de komende maanden:
 zaterdag 8 juli
laatste les: vriendjes op de mat
- vakantie 




zaterdag 2
maandag 4
zaterdag 9
vrijdag 13
maandag 16

september
september
september
oktober
oktober

eerste les: eerste les op andere locatie en ander lesschema
eventueel een alternatieve les (hangt van het weer af!)
eerste les in de sporthal
judokamp
judokamp
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Eerste les: 2 of 9 september? [TK]
"I.v.m. werkzaamheden aan de douches en de verlichting in Sporthal Rumpen kunt u helaas
geen gebruik maken van Sporthal Rumpen van 10 juli t/m 8 september."
Deze mededeling kregen we op 19 juni j.l. toegestuurd door gemeente Brunssum.
Vanwege dit late tijdstip hebben we hier in eerdere nieuwsbrieven nog geen melding van
kunnen maken. Voor ons is dit een onaangename verrassing waar we mee onverwacht
geconfronteerd worden, omdat hiermee ons seizoen met 2 weken wordt ingekort.
We zullen daarom hoe dan ook op zaterdag 2 september de les door laten gaan. Deze les zal
(zeer waarschijnlijk) in de gymzaal van Basisschool Titus Brandsma zijn.
De les op maandag 4 september zal, alleen bij goed weer, op de Brunssumerheide doorgaan.
De planning:
Zaterdag 2 september
Locatie: gymzaal bs Titus Brandsma
De Gasperistraat 5, 6441 JJ Brunssum
Lestijden per groep: (éénmalig voor 2 sept)
09:00 - 10:00 uur: O1 (tot gele band 5 tot 9 jaar)
10:00 - 11:00 uur: O2 (vanaf gele band 5 tot 10 jaar)
11:00 - 12:00 uur: M (jeugd vanaf 10 jaar)
12:00 - 12:30 uur: randori (wedstrijdgroep)
12:30 - 13:30 uur: B (senioren)
Maandag 4 september
Locatie: Brunssumerheide
plaats van verzamelen wordt nog bepaald
Let op: Alleen bij goed weer!
Of het doorgaat melden we op de les van
2 september en via email en op facebook.
Lestijden per groep: (éénmalig voor 4 sept)
18:00 - 19:00 uur: O1 en O2 (onderbouw)
19:00 - 20:30 uur: M en B (midden- en bovenbouw)
Bij de training op de Brunssumerheide willen we kijken of we er ook een leuke foto-shoot van
kunnen maken. Dus trek voor deze ene keer je judopak aan.
We hopen dat onze oplossing voor deze onverwacht uitval naar ieders tevredenheid zal zijn.
Als er vragen zijn kun je terecht bij Roy
Laatste les: vriendjes op de mat [TK]
Zaterdag 8 juli is de laatste les en tevens de les waarbij je een vriendje of vriendinnetje mee
mag nemen.
Neem je vriendje of vriendinnetje mee en laat hem of haar ervaren hoe leuk judo is.
Aanmelden hoeft niet.
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Judokamp 2017 [CK]
Beste Judoka en ouders,
Dit jaar is het weer zover: wij gaan op Judokamp!
Van 13 t/m 16 oktober vindt het judokamp plaats in Woutershof in Kinrooi (B).
Wij vertrekken op vrijdag vanaf de Rumpenerhal in Brunssum en komen op maandag rond de
middag weer terug.
Om alles zo goed mogelijk voor te kunnen bereiden,
willen wij graag weten wie er allemaal meegaan om er
een super gaaf weekend van te kunnen maken!
We houden een minimumleeftijd van 7 jaar ten tijde van
het kamp aan.
Eventuele broers en/of zussen van leden zijn welkom om
mee te gaan evenals ouders. Let wel: leden en kinderen
hebben voorrang! En vol=vol!
Kosten per persoon zijn € 45,00.
Gezinnen waarbij 3 (of meer) personen meegaan, betalen
€ 45,00 per persoon.
De bedragen worden overgeboekt op
NL26 INGB 0003 1597 15 t.n.v. Judoclub Brunssum, o.v.v.
Judokamp2017.
De informatie in deze nieuwsbrief
is nog onder voorbehoud.
Verdere details m.b.t. het kamp zullen volgen.
Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen via
judokamp2017@gmail.com of stel je vragen aan een van de
kampleiders.
Opgaves kunnen nog steeds worden doorgegeven via een mailtje
naar judokamp2017@gmail.com met het inschrijfformulier op de
bijlage. Opgave is pas geldig als het geld binnen is op onze rekening.
Let op: vol = vol
Voor vragen kun je terecht bij Brenda.
Groetjes van de kampleiding.
Brenda Timmermans, Joyce Hermans, Jasmijn van Haren, Yuri Hendrix, Monique Lammers
en Marcel Rogge.
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Judopakken, -jassen, -broeken en witte banden gezocht [Roy]
Iedereen kent inmiddels wel onze leenpakken. Deze pakken zijn in de loop van de jaren
verzameld en worden gebruikt om nieuwe judoka tijdens hun kennismakingsperiode te
voorzien van een judopak voor het geven van een echte judo-ervaring.
Daarnaast worden de leenpakken gebruikt voor projecten, zoals judo-clinics op scholen en
BSO's en voor projecten voor ledenwerving zoals het project "Judo4School".
Om deze reden ben ik constant op zoek naar (oude) judopakken en witte banden.
Maar ook losse broeken of jassen kunnen we gebruiken, deze worden samengevoegd tot
complete pakken.
Dus heb je nog pakken, broeken, jassen en/of witte banden, neem dan contact op met Roy.
Dit kan via email: judoroy@hotmail.com of via telefoon: 06-22433444.
Alvast bedankt.
Roy.
Jaarplanning 2016/2017 [BK/TK]
Een overzicht van het komende seizoen (wijzigingen voorbehouden). {…} = betalingskenmerk
 zaterdag 8 juli
 maandag 10 juli
 zaterdag 15 juli
zondag 27 augustus
 maandag 28 augustus
 zaterdag 2 september
 maandag 4 september
 zaterdag 9 september
 vrijdag
13 oktober
maandag 16 oktober

vriendjes op de mat
geen les ivm onderhoud sporthal
zomervakantie
zomervakantie
geen les ivm onderhoud sporthal
eerste les andere locatie ivm onderhoud sporthal
alternatieve les bij goed weer anders geen les
eerste les in sporthal
judokamp (lessen vallen uit)
judokamp (lessen vallen uit)

Link naar JBN-agenda district Limburg: Agenda JBN-Li (klik op link)
= nieuw toegevoegd/gewijzigd sinds vorige jaarplanning.
We werken momenteel hard aan de planning voor het komende seizoen 2017/2018.

25 x 25: Vrienden van Judoclub Brunssum [CS]
Deze maand zijn er geen nieuw vrienden bijgekomen.
Weet je iemand of wil je zelf vriend van JC Brunssum worden?
Stuur dan een mailtje naar leden@judoclubbrunssum.nl .
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Vrienden van Judoclub Brunssum

februari 2017

februari 2017

februari 2017

februari 2017

februari 2017

april 2017

www.budgetcontrol4u.nl

De Koumen 39 Hoensbroek
februari 2017

bigribcounter-hoensbroek.nl
maart 2017

februari 2017

maart 2017

april 2017

juni 2017

(klik op logo om door te linken)

Vrienden van Judoclub Brunssum
Wil je ook vriend van Judoclub Brunssum worden?
Voor € 25,00 per vakje sta je een jaar lang, met foto of logo, met een persoonlijke boodschap
of lijfspreuk, op deze pagina.
Neem contact op met Roy Stevens of Brenda Timmermans.
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