
     
 
 
 
                             

 Nieuwsbrief juli-aug 2019

 
 

 
 

Judoka´s en ouders, verzorgers, 
 
Deze zomervakantie zit er weer bijna op voor velen.  
Het nieuwe judoseizoen gaat weer van start en wel op vrijdag 23 augustus a.s. De temperatuur is 
dalende dus ook in de hal zal de temperatuur weer aanvaardbaar zijn. 
We zien jullie allemaal graag weer op vrijdag op de tatami! 
 
 
Lestijden op vrijdag: 16-17 uur:  Groep 1:   4/5-8 jaar 
   17-18 uur:  Groep 2:   9-14 jaar 
   18-19 uur:  Groep 3:   vanaf 15 jaar 
    

Indeling in een bepaalde groep is in overleg met judodocent. 
 
 
*Wilt u ons bereiken: bestuur.koarashi@gmail.com 
 
 
 
*Agenda: 
Op dinsdagen kunnen de leden mee gaan trainen in Baexem, de training is van 19.00-20.30 uur.  
 Zie ook: https://www.judoclubbaexem.nl 
 
*Rabobank Clubkas Campagne, van 27-09-2019 t/m 11-09-2019. Ook wij doen weer mee. 
 
*Jumbo spaaractie, sparen voor artikelen met eventueel je eigen naam en het logo van onze club. 
Start 18 september. Zodra er meer concrete informatie bekend is, maken we dat bekend 
 

*Vakanties 2019: 
Zomervakantie    8 juli t/m 16 augustus  
 
 
     

Wij feliciteren deze maand:  
 

 02-07 Linde Heuts 
 03-07 Sem Nakken 
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 19-07 Dani Monteiro 
 02-08 Sven Vriezen 
 12-08 Nahida Dedic 
 26-08 Milou Vriezen 
 
  
 

 
*Sporttassen met het embleem van de judovereniging zijn te koop voor  € 10,00.  
Info tonvriezen@hotmail.com  
 
*Als u een pak te koop heeft of een pak zoekt, kunt u dat in de nieuwsbrief laten vermelden 
-TK: judopak, maat 140, 1 jaartje gebruikt, zo goed als nieuw. Voor meer info: resiickenroth@home.nl 
-TK: judopak, maat 122-133. In prima staat. Met embleem Ko Arashi erop, € 10,00. Telefoon: 06 19 
636 020 
-TK: 3 pakken 3/160; 1 pak 3/170; 1 pak 4/170; € 25,-- per stuk en alle vijf voor € 100,--.  
   Neem vrijblijvend contact op: hnieskens@gmail.com mobiel: 06-2152 4129 
- TK: judopak maat 150 prijs 10,00 en judopak maat 180 prijs 20,00. Info Marco: 06-20 88 22 23 
- TK: judopak Sofiam Noris, maat 150, prijs 15,00. Info g.huijnen@ziggo.nl ; tel.nr 58 28 86  
- TK:judopak maat 130, tel.nr 0475- 49 12 08 
- TK: judopak: 350 gram/m2(wedstrijdpak)  judopak norris maat 140, 06-28 49 59 06 (Quinn 
Leerentveld) 
- TK: judopak maat 180 (is in de droger geweest valt klein uit) €30,- . incl. embleem v.d. club.  Tel: 06-
21843803  
 
Vriendelijke groetjes van het bestuur van Judoclub Ko Arashi 
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