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Beste leden,
Op 27 juni 2015 gaat onze demonstratie door in de kleine zaal van het fort van
Merksem. Na de demonstratie is er zoals steeds een heerlijke BBQ voorzien.
De leden die zeker meedoen met de demo kunnen hun naam al op de deelnamelijst
zetten in de dojo , zowel de volwassen als de jeugd, dit om het programma in elkaar te
steken ( Yana is de coördinator van dienst) . Dus wacht niet te lang want de tijd
dringt ! Wij hopen dat jullie allen aanwezig zullen zijn !
Op 6 juni 2015 kunnen wij niet over de zaal beschikken. Daarom dachten wij eraan
om een uitstap te doen naar het zwemparadijs “De Tongelreep” in Eindhoven.
Er is wel een voorwaarde aan verbonden namelijk dat wij met minsten 25 personen
moeten zijn om het groepstarief te bekomen . Ik zal voor inschrijvingsformulieren
zorgen ter bevestiging van deelname. De prijs is € 5,00 per persoon , eigen vervoer ,
het is voor een ganse dag dus eten meenemen is aangeraden .
Als we niet met 25 personen zijn gaat deze uitstap niet door...
Het sportkamp is voorbij , het was weer super en zij die voor het eerst zijn
meegegaan vonden het leuk en denken om volgende maal weer mee te gaan. Zij die
niet mee waren kunnen ook ervaren hoe leuk het is als ze volgende keer ook
deelnemen !
Ik vermoed dat er nog 1 examen zal zijn dit seizoen , dus goed oefenen is de
boodschap.
Zoals jullie kunnen zien ,het is nog niet gedaan hé.
Via deze weg willen wij ook nog eens onze innige deelneming overmaken aan de
leden bij wie er dit seizoen een dierbare is ontvallen. Wij wensen hen en hun
familieleden veel sterkte toe.

De Voorzitter,

Martin
Check this out : www.vlaamsejutsokavzw.be
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