
Oktober 2022

Beste leden, ouders en verzorgers,

Hier is alweer de nieuwsbrief van oktober. Het is bijna
herfstvakantie,dat betekent dat er van 21-10 t/m 28-10 aangepaste
lestijden zijn.

Maandag: A-judoka’s: Deze les gaat op 24-10 NIET door!

Dinsdag:
● Junioren 1ste (les van 18.00 uur) en 2de lesuur (les van

18.45 uur) samen om 18.00 uur.
● Junioren 3de lesuur om 19.00 uur
● Senioren 20.00 - 21.00 uur

Woensdag: Geen les, de kinderen die normaal op woensdag trainen,
kunnen dan trainen op dinsdag of vrijdag. Jeugd van 4-12 jaar om
18.00 uur en jeugd van 12-18 jaar om 19.00 uur.

Vrijdag:
● Junioren 1ste (les van 17.15 uur) en 2de lesuur (les van

18.00 uur) samen om 18.00 uur.
● Junioren 3de lesuur om 19.00 uur
● Senioren 20.00 - 21.00 uur

In de kerstvakantie: 24 december 2022 t/m 8 januari 2023 zijn er
GEEN lessen!



Sinterklaastoernooi
Op 2 december is het tijd voor ons jaarlijkse Sinterklaas
Toernooi!
Dit toernooi is voor jeugdleden vanaf 4 jaar. Inschrijven kan bij
de bar tot uiterlijk 23 november. De kosten zijn €5 per persoon en
dit dient te betaald worden bij inschrijving.
Natuurlijk hopen we dat ook Sint en zijn Pieten ons een bezoekje
zullen brengen…

Vrijwilligers Gezocht!!!!
Voor de woensdagen zijn we vanaf half november op zoek naar iemand
die achter de bar wil staan voor de verkoop, het beantwoorden van
de telefoon en het te woord staan van bezoekers.
Wie vindt het leuk om deze gezellige taak op zich te nemen?
De bar is op woensdag geopend van 15.30 uur tot 17.30 uur.

Ook zijn we op zoek naar een vrijwilliger die wil helpen om de
geleende judopakken van de vereniging te wassen. Er is een kleine
groep ouders die op dit moment regelmatig de pakken wast, maar
deze groep kan wel wat versterking gebruiken.
Wie wil helpen?

Als (een van) deze taken je aanspreekt, geef dit dan aan bij de
bar.



Jeugdsportfonds
Judovereniging Hashi werkt ook samen met het jeugdsportfonds. Wilt
u meer informatie over hoe het jeugdsportfonds kan bijdragen in de
contributie als dit nodig is? Kijk dan op de website van het
jeugdsportfonds: https://jeugdfondssportencultuur.nl/

Website
Heeft u hem al gezien? De vernieuwde website van judovereniging
Hashi? Er wordt nog steeds gewerkt om de website, interessant
leesbaar en dynamisch te maken. U kunt op de website terecht voor
al uw vragen over de vereniging. Staat uw antwoord er niet bij?
Schroom dan niet om een mailtje te sturen.

Dit was hem weer, de nieuwsbrief van oktober. De volgende
nieuwsbrief volgt in December.

Groetjes, Het bestuur

https://jeugdfondssportencultuur.nl/

