BudoClub Daalhof

Nieuwsbrief juli 2021

Belangrijke data/mededelingen:
We zijn alweer een aantal weken op de judomat. De groepen
worden goed bezocht en we hebben al veel nieuwe leden
kunnen verwelkomen. Super leuk!
We zijn met het bestuur bijelkaar gekomen en zijn begonnen
met het plannen van leuke activiteiten het nieuwe seizoen.
We hebben van alles in de planning, de onderstaande data
staan nu vast:
22-7-2021: laatste judoles voor de zomervakantie, voor
iedereen hebben we een kleine verrassing in petto!

Jubileum Joost & Monique
Twee weken hebben we in kleine kring Joost Nijssen en
Monique Close in het zonnetje gezet. Beiden zijn gewend
om zelf alles te organiseren, dus dit was een hele verrassing!

Monique:
Monique is vanaf 2011 actief lid en is als
bestuurslid/penningmeester een waardevolle kracht. Of het
nu de ledenadministratie, clubkampioenschappen, kamp of
de financiën betreft: ze doet het met veel plezier en,
ook belangrijk: heel accuraat.

9-9-2021: begin nieuwe seizoen

We weten allemaal dat ze
veel over heeft voor de
club en zelfs haar
verjaardag vierde ze
samen met de judoka’s
tijdens het kamp. Wij
wilden dit zeker niet
zomaar voorbij laten
gaan en hebben dan ook
een mooi cadeau voor
haar uitgezocht.

23-9-2021: vriendjes&vriendinnetjesdag: iedereen mag deze
les een vriend of vriendin meenemen. Meester Erik maakt er
weer een leuke les van!
10-10-2021: op deze zondag hebben we de familiedaggepland. We hebben nog altijd een boottocht bij Rederij
Stiphout te goed. Opgeven kan tot uiterlijk 1 september!!

Monique heel, heel erg
bedankt voor jouw
tomeloze inzet voor de
club en we hopen dat je
je nog vele jaren voor onze club blijft inzetten.
28-10-2021: het is herfstvakantie, maar de judo gaat
gewoon door 😊
Kan je niet naar de Judo-les komen: laat het ons even weten,
via de app, mail of via onze website.

! Het kamp stellen we uit, we hopen in 2022 weer op
kamp te gaan, er zijn nu nog te veel onzekerheden om
dit al helemaal vast te leggen.!

Joost:
Ook Joost is in het zonnetje gezet.
Joost is al 50 jaar actief is in de Judo-Sport en vanaf het
ontluiken van de Budoclub erbij, dit betekent dat hij al 40
jaar bij onze club betrokken is!!
Na de oprichting in begin jaren 70 van SportVereniging
Daalhof (SVD) is Joost gestart als bestuurslid. Joost judode
zelf ook lekker mee in die tijd.
In de jaren 85-86 is Budoclub Daalhof als stichting gestart.
En Joost: die bleef zich inzetten voor de club.
Joost, nu nog volop actief als assistent-trainer naast Erik
Klaessens, staat elke donderdagavond op de tatami.

TOT GAUW ….. OP DE VOLGENDE JUDOLES

En iedere week zien we hem weer genieten van het
enthousiasme van de kinderen, ouders, Erik en alles wat erbij
komt kijken.

Werken achter de schermen
Iedere week liggen de matten weer klaar, zodat de judoka’s
weer kunnen judoen op de tatami.
Iedere woensdagavond komt Maurice, een vader van oudjudoka’s, de matten leggen en Joost en René dragen ook
regelmatig een steentje bij.
Af en toe hebben de matten een flinke opknapbeurt nodig
en worden de matten geïnspecteerd, geplakt en gepoetst.

We hebben dan ook gemeend hier een bijzonder moment
van te maken en daarom hebben we ook Joost verrast met
een cadeau, dat de zwaarte en de souplesse in zich heeft en
een sieraad is voor het oog. Dit symboliseert dat Joost een
sieraad is voor de club!
Joost: we hopen dat je nog vele jaren bij ons blijft als steun
en toeverlaat van ons als bestuur en assistent-trainer.

Tot slot
Donderdag 22 juli a.s. is de laatste judoles. We gaan er
een leuke afsluiting van maken.
Op donderdag 9 september beginnen de lessen weer. Dan
zien we jullie weer graag terug in het Atrium.
Voor iedereen alvast een hele fijne vakantie!

Plus Actie
Vanaf zondag 5 september 2021 kunnen klanten bij PLUS
sparen voor geselecteerde lokale clubs en verenigingen. Van
de lokale voetbalclub tot de fanfarevereniging en natuurlijk
judoclubs. Met deze spaaractie wil de PLUS lokale clubs en
verenigingen een extra steuntje in de rug geven, zeker na
een hele moeilijke periode.
Wij gaan meedoen aan deze spaaractie en zullen jullie ervan
op de hoogte houden.

TOT HEEL GAUW!!
TOT GAUW ….. OP DE VOLGENDE JUDOLES

