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Beste judoka en ouders,
Hajime:
Zaterdag 10 december is het Hajime bij judovereniging
Nintai. Aanmelden voor dit Hajime kan nog tot en met
deze woensdag. (7 december)
Site controleren:
Wie van de ouders wil de komende tijd de website van
Budovereniging Asahi controleren op spelfouten?
De website is door vrijwilligers gemaakt en een
grammaticale controle is nooit verkeerd.
Zo kunnen we onze website netjes en overzichtelijk
houden.
Examen:
Het examen is op zaterdag 17 december 2016.
De tijden zijn als volgt:
Dinsdag 17.00 start om 09.00 uur.
Woensdag 16.00 start om 10.30 uur.
Woensdag 17.00 start om 12.00 uur.
Alle examens zullen ongeveer een uur duren.
Vergeet niet om op tijd aan de kosten van het examen
te voldoen. Dit kan tot en met woensdag 14 december.
Kerstvakantie:
Tijdens de kerstvakantie zijn er bij Budovereniging
Asahi geen lessen. De vakantie loopt van 24 december
tot en met 8 januari. Vanaf maandag 9 januari gaan de
lessen weer van start.

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 reguliere 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 december zijn de volgende leden jarig:
Mats den Engelse
Yannick van Alebeek
Harrie van der Velden

21-12-2005
22-12-1999
07-12-1956

11 jaar
17 jaar
60 jaar

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

