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Beste leden,
Het nieuwe seizoen is weeral begonnen, wij hebben meerdere nieuwe leden welkom
mogen heten. Ook de andere leden wens ik natuurlijk van harte welkom. Nu kunnen
we er tegenaan gaan. Er werd me al gevraagd wanneer het examen is. Wel, nog even
goed doortrainen en dan zullen we wel zien ☺
Het bestuur heeft niet stil gezeten, er zijn al verschillende activiteiten gepland :
• zaterdag 10 oktober (volgende zaterdag!) is het familiedag van 15u tot 16u30.
Dan mogen de papa’s, mama’s broer, zus enz. mee op de tatami komen om
hun kunnen te tonen.
• Op 18 oktober vindt de Multistage voor gevorderden plaats. Op de site van
VJJF kunt u vrijblijvend inschrijven. De stage gaat door in Zandhoven,
sportzaal Het Veld.
• Onze algemene ledenvergadering, met hapje en drankje, gaat door op vrijdag
23 oktober om 22u in de Merksemse Tennis Club (Rode Loopstraat 4) vlakbij
onze Dojo. Als gevolg hiervan begint de training om 20u en stopt ze om
21u30.
• Voor de jeugd is er de Sinterklaasstage op 29 november in Zandhoven,
aanvang om 10u, zaal Het Veld. Onze lesgevers zullen ook aanwezig zijn !
• In de kerstvakantie gaan we rusten, de laatste training is op zaterdag 19
december en we beginnen terug op dinsdag 5 januari 2016, voor de jeugd op
6 januari 2016.
• Op 27 februari is er weerom een stage, gegeven door Norbert Domrös voor
leden vanaf 14 jaar. De prijs bedraagt €10,00 per deelnemer.
• Het grote moment voor de jeugd is er op 22-23-24 april 2016 , HET
SPORTKAMP. Dit jaar gaan we naar de westhoek , naar DE LORK in
Kemmel in de omgeving van Ieper. De inschrijvingen en folders zullen tijdig
meegegeven worden.
• Om het seizoen te eindigen (we zijn juist begonnen en het is al gedaan) is er
de DEMO, die zal doorgaan op zaterdag 25 juni.
Ge ziet, er is al een goed gevuld programma! Als er nog meer is (zoals waarschijnlijk
de mosselsouper) zullen we u op tijd inlichten. Je kan altijd een kijkje gaan nemen op
onze website of ga naar onze facebookpagina “ Vlaamse Jutsoka VZW.
Ik wens u veel sportplezier, en trainen ,trainen en nog eens trainen maar voor uw
sportexamen!
De Voorzitter,

Martin
Check this out : www.vlaamsejutsokavzw.be
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