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Beste judoka en ouders,
2- 2gether:
Vanaf deze week start de vriendenactie!!
Het zou leuk zijn als jullie een vriendje of vriendinnetje
mee naar de judo nemen. Jullie hebben hier voor de
vakantie een folder van mee gekregen.
Het is belangrijk dat de ouders van de gastjudoka het
formulier hebben ondertekend VOORDAT de gastjudoka
aan de les deelneemt.
Vergeet ook niet om het ingevulde formulier voor
aanvang van de les aan meneer Michel te geven.
Hajime:
Zaterdag 5 november is het Hajime bij Budovereniging
Asahi. Aanmelden voor dit Hajime kan nog tot en met
deze woensdag. (2 november)
Grote schoonmaak:
Een speciaal dankwoord voor de ouders die hebben
meegeholpen met het schoonmaken van de dojo.
Dankzij jullie ligt onze dojo er weer helemaal spik en
span bij.
Katrien, Babette, Inge, Koos, Roel, Renate, Hidde, Siyu,
Denise.
Nogmaals grote dank voor jullie inzet!!
Training Drunen:
Op dinsdag 1 november 2016 is judoclub Drunen te gast
bij Budovereniging Asahi. Dit is bedoeld om de judoka’s
van Budovereniging Asahi meer trainingsmogelijkheden
te geven. Zo kunnen ze met een andere judoka trainen
waardoor ze beetje bij beetje beter worden in het judo.
Training Nintai:
Op dinsdag 15 november 2016 is judoverenging Nintai te
gast bij Budovereniging Asahi.

Hapkido:
Op maandag en dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur zijn er
Verdedigings- en Hapkido lessen. Zoek je naast het judo
een extra uitdaging? Dan moet je zeker eens een
bezoek brengen. Je leert hoe te handelen als je wordt
aangevallen of hoe je het beste jezelf kunt bevrijden. De
lessen worden gegeven door Harrie van der Velden. Je
mag altijd vrijblijvend 3 lessen mee doen om te kijken
of je het leuk vindt. De lessen op maandag worden
voornamelijk door volwassenen bezocht. De jeugdige
deelnemers gaan naar dinsdag.
Vrijwilligers gezocht:
Budovereniging Asahi mag zich gelukkig prijzen met
een vaste groep vrijwilligers die onze club een warm
hart toedragen. Echter zou het fijn zijn als deze
vrijwilligersgroep kan worden uitgebreid met nog meer
enthousiaste ouders. Zo zoeken we nog iemand die
onze club in de publiciteit kan brengen. Dit zal per week
gemiddeld 0.5 uur kosten. Voor meer vragen hierover
kunt u contact opnemen met Michel. (trainer@budoasahi.nl).
Het aankomende seizoen gaat Budovereniging Asahi uw
hulp zeer hard nodig hebben. We hopen van harte dat
wij dit seizoen op uw hulp mogen rekenen.
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Judoles + Kantine:
Vriendelijke verzoek voor alle ouder die het leuk vinden
om te blijven kijken.
Wilt u alstublieft tijdens de lessen de rust bewaren als
u in de zaal blijft kijken. Mocht u een gesprek willen
voeren met een van de andere ouders, verzoeken wij u
vriendelijk om naar de kantine te gaan. Vrijwel altijd
staat er verse koffie en thee voor u klaar.
De koffie en thee worden namens Budovereniging Asahi
gratis aangeboden. (Alleen tijdens regulier lessen). Is
er geen koffie of thee, nodigen wij u uit om deze zelf te
zetten. Alle benodigdheden staan klaar in de kantine.
Jarigen:
In november zijn de volgende leden jarig:
Abdelahi Abdikarim
Valentino Jericevic
David Cohen
Dani van Dijke
Jonas Cohen
Job Turi
Floris Keijzers
Roel van den Beld
Kathelijn Ninteman

05-11-2011
11-11-2010
30-11-2009
15-11-2006
08-11-2005
30-11-2005
27-11-2002
16-11-2000
06-11-1982

5 jaar
6 jaar
7 jaar
10 jaar
11 jaar
11 jaar
14 jaar
16 jaar
34 jaar

Alvast van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag!!
Mede namens het bestuur
Met sportieve groeten,
Meneer Michel

