Judoclub Yoworo Kwoi
Nieuwsbrief
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YAWARA KWAI
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Clubuitstap
Beste judoka's,
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Van 13 tot r5 maart gaan we voor de negende keer op judoweekend met onze judoclub. We kozen
opnieuw voor De Sloep in Bivakhuis Hoge Duin in Oostduinkerke, Kinderlaan 47 (gelegen tussen
Oostduinkerke-Bad en Nieur,rpoort). Het is een locatie met heel wat mogelijkheden: verblijf tussen
de duinen met speeltoestellen, op soom van het strand, omnisportLerreinen en gemakkelijk
bereikbaar met het openbaar vervoer (tramhalte op Soom).
We verwachten jullie daar op wijdag 18 maart tegen r8u en starten met een lekkere warme maaltijd.
Nadien zorgen we voor een ontspannende avondactiviteit zodat we er zaterdag en zondag kunnen

invliegen.
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Op het programma staan: judo, duin- en strandspelle§es en nog veel meer leuks. We zorgen voor
een gasttrainer om het nog specialer te maken en maken er een leuke training van voor groot en
klein. Vergeet dus zeker niet je judopak mee te nemen! Voor wie in de branding van de zee wil
spelen, denk aan aangepaste kledij!
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Voor dit weekend vragen we een bijdrage van €35 per persoon. Het aantal plaatsen is beperkt, dus
wees er als de kippen bij om je in te schrijven! Bezorg onderstaand strookje zo snel mogelijk aan
Kathy, Robin, Leslie of Pascaie samen met de 35 Euro. De uiterlijke inschrijfdatum is r5 februari.
Concrete afspraken volgen na inschrijving. We wagen enkel dat de ouders hun kinderen komen
brengen en terug ophalen.
Voor de thuisblijvers: dat weekend is er geen les.
We kijken alvast uit naar een leuk weekend!
Het Yawara Kwai team
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Ja, ik ga mee op judoweekend in Oostduinkerke (afgeuen ten laatste op t5
Voornaam + naam lid:

Ik betaal hiervoor

Naam:

x $§ euro =

Handtekening:

februari !!)
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