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NIEUWSBRIEF  DECEMBER   2022 

Beste leden/ouders en verzorgers, 

Deze brief is opgesteld om u te informeren over:  

1. WEGOMLEIDING GASTHUISSTRAAT 

Momenteel wordt er volop gewerkt in de Gasthuisstraat, waardoor de Dojo moeilijk te 
bereiken is.  
Wij zijn bereikbaar als u de weg volgt richting Vorstenbosch (Populierlaan) en gaat het 
spoor over ter hoogte van De Watersteeg, dan gaat u meteen linksaf Het Geerbosch in. Dit 
is normaal een fietspad, DUS LET OP!!.. Helemaal uitrijden en op het eind rechtsaf, dan bent u weer 
op het Middengaal en bent u weer bekend. 
 

2. KERST Vakantie 

We zitten in de wintermaanden, de feestdagen staan weer voor de deur . 
Dat houdt in dat ook wij met Kerstvakantie gaan. 
Zie hier het vakantieschema van onze disciplines: 

Dit jaar gaan we voor  

AIKIDO  -   JIU JITSU  -   JUDO  -  KEMPO  -  PENCAK SILAT 

De Dojo sluiten van vrijdag 23 december 2022  

tot en met zondag 8 januari2023 

3. Grote schoonmaak 

Zoals elk jaar maken we in de kerstvakantie de Dojo weer helemaal van top tot teen schoon.  
En daarvoor vragen wij uiteraard weer uw hulp. Mocht u wat nuttige tijd willen besteden en ons van 
dienst willen zijn, dan bent u van harte welkom  

Op Dinsdag 27,  Woensdag 28 en/of Donderdag 29 december 2022. 

U kunt zich aanmelden of evt. vragen stellen via : secretariaat@dewakwai.nl  
 
 

4. Nuttige weetjes 
 
Wij willen de sporters en ouders, op attenderen, dat wij scherp zijn op de hygiëne! 
Dit houdt in: 

• In gewone kleding naar de Dojo komen en naar huis gaan 

• Omkleden in de kleedkamers 

• Schone handen en voeten 

• Slippers aan naar zaal en toilet!!! 

• Geen drinken meenemen in de zaal. (Bij warm weer wordt er altijd gezorgd voor een 
drinkpauze) 
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• Maak aub zo veel mogelijk gebruik van de parkeerplaatsen die daarvoor bestemd zijn. Dus 
NIET bij/langs het judogebouw of TTCV. U kunt er zomaar een bon voor krijgen.  

• Wij stellen het ook op prijs als er ouders zijn, die hand en spandiensten mee willen doen 
betreffende de kantine en het schoonmaken van de zaal na de trainingen.  

• Voor nieuwe leden aanmelden voor de Nieuwsbrief via onze website www.dewakwai.nl  

• Als u toch uw agenda voor 2023 gaat invullen, noteer dan zeker: 
Zondag 22 januari CLUBKAMPIOENSCHAPPEN  JUDO (onderdeel examens) 

Vrijdag 21 april voor Algemene Leden Vergadering 
 

 
5. Verloop seizoen 2022/2023 

We kunnen wel spreken van een goed, sportief seizoen. 

De laatste maanden zijn er bij de diverse disciplines band- en slipexamen afgenomen. Wij wensen 

deze geslaagden van harte proficiat en veel succes in het verdere verloop van hun sport. 

Sjors Sportief werd onlangs weer gehouden en we hebben ook weer enkele nieuwe judoka’s mogen 
begroeten. 
Pencak Silat is een nieuwe sport, waaraan je kunt deelnemen op vrijdag van 18.30 – 21.00. Kom 
gerust eens een kijkje nemen of een proefles meelopen. 
Momenteel wordt het elektriciteitsniveau van de Dojo ook weer geüpdatet. 
 
 
Rest ons u  

hele Fijne Feestdagen 
En een 

Gezond, sportief 2023 
 
 

Toe te wensen. 

Een hele fijne vakantietijd en hopen jullie vanaf maandag 9 januari 2023 weer fris en fruitig te mogen 

ontmoeten in onze Dojo. 

 

Bestuur De Wa Kwai 
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