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Beste judoka, (groot)ouders, verzorgers en vrienden van de judoclub,
We gaan weer beginnen!!!
Na een extra lange vakantie beginnen we zaterdag 2 september weer met de lessen.
I.v.m. de renovatie van onze sporthal zal deze eerste lesdag op een andere locatie en met
iets gewijzigde lestijden plaatsvinden.
Lees hierover meer verderop in deze nieuwsbrief [klik op link].
Natuurlijk heeft het kader niet stilgezeten en zijn we druk bezig geweest met het komende
seizoen. Dit heeft geleid tot een mooie planning van activiteiten [klik op link].
Natuurlijk is de planning nog niet volledig en zullen er nog uitbreidingen en wijzigingen volgen.
Ook zijn we op andere vlakken druk bezig. Zo wordt de webpagina aangepakt, starten we met
een nieuw project, worden de lessen en exameneisen aangepast en nog veel meer…
In de loop van het seizoen zullen we hierover meer vertellen.
Veel leesplezier…

Agenda:
Lesuitval in de komende maanden:





zaterdag
maandag
zaterdag
zaterdag

14
16
21
04

oktober
oktober
oktober
november

i.v.m. Kamp
i.v.m. Kamp
i.v.m. herfstvakantie
i.v.m. Pupillenuitwisseling bij Judoclub Brunssum

Activiteiten en (les)activiteiten in de komende maanden:
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zaterdag
maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
vrijdag
maandag
maandag
maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag

02
04
09
09
09
16
30
30
07
13
16
23
23
04
11
18

september
september
september
september
september
september
september
september
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
november
november
november

Les in BS TB met koffie-inloop
Les op de Brunssumerheide (bij goed weer!)
Eerste les in sporthal Rumpen
Ouders langs de mat met koffie inloop
Start van de Grote Clubactie
LET OP: les in tweede deel van de zaal (ipv eerste deel)
Pupillenuitwisseling [Kano Houthem] (ovb)
Katatraining [JBN] te Roermond
Ouders langs de mat met koffie inloop
Kamp (vertrek in namiddag)
Kamp
Start speculaasactie
Start project judo4school
Pupillenuitwisseling bij Judoclub Brunssum
Ouders langs de mat
Koffie inloop
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Grote clubactie
Dit jaar doet Judoclub Brunssum weer mee aan de Grote clubactie.
We hebben, doordat we de afgelopen jaren niet mee hebben gedaan, toch die extra
inkomsten gemist. Dit beperkt ons in het uitvoeren van leuke activiteiten.
We gaan er van uit dat iedereen zonder grote moeite een paar loten kan verkopen binnen de
eigen familie. We verlangen niet dat je langs de deuren gaat, al zal het voor jezelf wel toch
een leuk zakcentje opleveren, want je mag een deel van de opbrengst zelf houden!
Per verkocht lot is 50 cent voor jezelf.
Dus bij 10 verkochte loten heb je al € 5,00 verdiend!!!
Op 9 september worden de loten uitgedeeld, dus zorg er alvast voor dat je familie op de
hoogte is.
We hopen dat iedereen veel loten zal verkopen.
Voor vragen kun je terecht bij Mieke en Yuri.
Judokamp 2017
Beste judoka, ouders/verzorgers,
In de vakantie is de kampleiding bij elkaar gekomen en hebben wij besloten dat we genoeg
inschrijvingen hebben om het kamp definitief door te laten gaan!!!
We zijn dus hard aan de slag gegaan met het maken van een programma en het organiseren
van alle leuke activiteiten die plaats gaan vinden tijdens het kamp. We kunnen alvast
verklappen dat we ervan overtuigd zijn dat het geweldig gaat worden!
En er is meer goed nieuws! Aangezien we graag zoveel mogelijk leden willen laten
meegenieten van een van de leukste activiteiten die we als Judoclub organiseren, hebben we
besloten om nog een na-inschrijving te houden. JE KUNT DUS NOG MEE!!!!
Wat moet je doen om één van die laatste plekjes te bemachtigen?
 Vul het inschrijfformulier in dat in de bijlage van deze nieuwsbrief staat en stuur dit op
naar judokamp2017@gmail.com
 Maak het inschrijfgeld (45 euro per persoon) over naar NL26 INGB 1597 15 t.n.v.
Judoclub Brunssum. Inschrijving is pas geldig als het geld binnen is.
 Doe dit allemaal zo snel mogelijk, want VOL=VOL
 De uiterste inschrijfdatum is: 29 september 2017. Dan moet ook het geld op onze
rekening staan. Is je inschrijving niet in orde op 29 september, kun je niet mee op kamp

We hopen dat we met een grote groep kinderen (en ouders, broertjes en zusjes, want die zijn
ook welkom!) op kamp kunnen gaan op 13 oktober!
Mochten er nog vragen zijn, kunt u die altijd stellen aan leden van de kampleiding (Brenda
Timmermans, Lars Timmermans, Yuri Hendrix, Marcel Rogge, Jasmijn van Haren, Monique
Lammers en Joyce Hermans) of via een mailtje aan judokamp2017@gmail.com.
Tot 13 oktober!!!
Groetjes de kampleiding
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Eerste les: zaterdag 2 september
De eerste les van ons judoseizoen zal plaatsvinden
in de gymzaal van Basisschool Titus Brandsma.
Locatie: gymzaal BS Titus Brandsma
De Gasperistraat 5, 6441 JJ Brunssum
Lestijden per groep: (alleen op 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)
Voor de ouders zal er koffie/thee zijn in de aula.
We hopen iedereen op deze eerste training weer te zien.
Alternatieve les: maandag 4 september
Omdat de sporthal pas vanaf 8 september beschikbaar is, kunnen wij er voor
onze lessen pas vanaf zaterdag 9 september terecht.
De gymzaal in de school is niet groot genoeg om alle lessen van de maandag
binnen de tijd uit te voeren. Vandaar dat we als alternatief een les op de
Brunssumerheide willen organiseren.
De vooruitzichten op goed weer zijn
momenteel (31 aug) redelijk positief.
We zullen echter even moeten
wachten voordat we met zekerheid
kunnen zeggen of de les op de
Brunssumerheide door zal gaan.
Als het door gaat zullen we ons verzamelen bij de
schaapskooi.
Locatie: Schaapskooiweg 99, 6414 EL Heerlen.
Er is een parkeerplaats aan de Schaapskooiweg.
Of het door gaat zullen we nog laten weten op de training van 2 september, via mail en
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.
Als er vragen zijn kun je terecht bij Roy
25 x 25: Vrienden van Judoclub Brunssum
Deze maand heeft gemeente Brunssum een plaats bij de vrienden verdient, dankzij een extra
financiële bijdrage.
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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

aug 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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Project: judo4school
Na de herfstvakantie starten we met het project judo4school voor (aankomende)
brugklassers.
Doel van het project is, naast het werven van nieuwe leden, om brugklassers en
achtste-groepers door middel van judo steviger in hun schoenen te laten staan.
Judo heeft zoals jullie wel bekend is een heel aantal positieve eigenschappen:
- judo (sporten) is gezond,
- judo ontwikkelt lichaam (kracht) en geest (mentaal sterker),
- judo geeft zelfvertrouwen,
- judo leert je grenzen te kennen en verleggen,
- judo leert je om te vallen zonder je pijn te doen of je te blesseren,
- judo kàn gebruikt worden als zelfverdediging in geval van nood,
- judo is een groepsgebeuren waardoor je een vriendenkring opbouwt en
- judo is leuk!
Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen.
We maken posters en folders om het project onder de aandacht te brengen en we stellen een
lesprogramma samen waarin de bovengenoemde eigenschappen duidelijk aan bod komen.
Natuurlijk kunnen we alle hulp gebruiken. Met name voor het benaderen van de scholen
(zowel basisscholen als middelbare scholen) zouden wij graag gebruik maken van jullie
(ouders en verzorgers). Als je zou willen helpen met het contact leggen met je school dan
horen wij dat graag.
Ook als er vragen zijn dan kunnen jullie deze natuurlijk stellen.
Dit kan tijdens lesdagen, via email: judoroy@hotmail.com of via telefoon: 06-22433444.
Ook als jullie iemand kennen die aan het project wil deelnemen kunnen jullie dit kenbaar
maken bij mij.
Groetjes,
Roy
Judopakken, -jassen, -broeken en witte banden gezocht
Omdat het nog niet duidelijk is hoeveel kinderen aan het project judo4school zullen
deelnemen willen we wel alvast zorgen dat we genoeg judopakken hebben.
Om deze reden zoeken we nog leenpakken. Dus als je nog pakken, losse jassen of broeken
of witte banden hebt en je wilt deze afstaan of in bruikleen geven dan zouden wij hier heel blij
mee zijn. Met name pakken voor kinderen van 11 tot 13 jaar zullen we nodig hebben.
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.
Groetjes,
Roy
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(onder voorbehoud)
Jaarplanning 2017/2018

Lesuitval in 2017:








zaterdag
maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
maandag
zaterdag

14
16
21
04
23
25
30

oktober
oktober
oktober
november
december
december
december

i.v.m. Kamp
i.v.m. Kamp
i.v.m. herfstvakantie
i.v.m. Pupillenuitwisseling bij Judoclub Brunssum
i.v.m. Kerstvakantie
i.v.m. Kerstmis
i.v.m. Kerstvakantie

Lesuitval in 2018:














maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
maandag
zaterdag
maandag
zaterdag
maandag
zaterdag
maandag
zaterdag
maandag

01
06
27
10
12
17
02
21
23
28
30
05
21

januari
januari
januari
februari
februari
februari
april
april
april
april
april
mei
mei

i.v.m. Kerstvakantie
i.v.m. Kerstvakantie
i.v.m. Zaal bezet (door Fidelitas)
i.v.m. Carnavalsvakantie
i.v.m. Carnaval
i.v.m. Carnavalsvakantie
i.v.m. Pasen
i.v.m. meivakantie
i.v.m. meivakantie
i.v.m. meivakantie
i.v.m. meivakantie
i.v.m. meivakantie
i.v.m. Pinksteren

Activiteiten in 2017:
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zaterdag
maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
vrijdag
maandag
maandag
maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
maandag
zaterdag

02
04
09
09
09
16
30
30
07
13
16
23
23
04
11
18
02
04
16

september
september
september
september
september
september
september
september
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
november
november
november
december
december
december

Les in BS TB met koffie-inloop
Les op de Brunssumerheide (bij goed weer!)
Eerste les in sporthal Rumpen
Ouders langs de mat met koffie inloop
Start van de Grote Clubactie
LET OP: les in tweede deel van de zaal (ipv eerste deel)
Pupillenuitwisseling [Kano Houthem] (ovb)
Katatraining [JBN] te Roermond
Ouders langs de mat met koffie inloop
Kamp (vertrek in namiddag)
Kamp
Start speculaasactie
Start project judo4school
Pupillenuitwisseling bij Judoclub Brunssum
Ouders langs de mat
Koffie inloop
Ouders langs de mat
Sinterklaastraining bij O-groepen
Ouders OP de mat

Activiteiten in 2018:













zaterdag
zaterdag
maandag
maandag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
zaterdag
maandag
maandag

13
03
05
19
10
24
31
07
02
23
25
02

januari
februari
februari
februari
maart
maart
maart
april
juni
juni
juni
juli

Ouders langs de mat met luxe koffie inloop
Examens
Examens (uitloop)
Ouders langs de mat
Ouders langs de mat met koffie inloop (evt. 03 maart)
Clubkampioenschappen
Paasbrunch
Ouders langs de mat
Ouders langs de mat met koffie inloop
Examens
Examens (uitloop)
Vriendjes op de mat

Link naar JBN-agenda district Limburg: Agenda JBN-Li (klik op link)
= nieuw toegevoegd/gewijzigd sinds vorige jaarplanning.
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