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Wat was de zomervakantie fijn! Lekker weer, niet zo veel moeten, lekker 
spelen, zwemmen, bij opa’s &oma’s logeren, dagjes weg of misschien zelfs 
echt op vakantie! Maar hoe heerlijk die vrije tijd ook was, weer samen 
sporten met de vriendjes vinden de kids dan ook wel weer heel leuk! 
 
Judokamp 
Een aantal van onze leden zijn op Judokamp geweest, georganiseerd door JudoVereniging 
Zevenbergen, samen met 2 ouders van onze club. Dit was voor zowel de kinderen als de ouders een 
super ervaring! Op de fiets vertrokken we vanuit Zevenbergen naar het scouting gebouw in Hoeven. 
Niet via de snelste route, maar door een ietwat lastige routebeschrijving werden we via spelletjes 
naar onze bestemming geleid. Een weekend vol leuke spellen en activiteiten, waaronder een 
‘dropping’ en kampvuur, lekker eten en samen slapen op luchtbedden is wat volgde! Kijk op onze 
facebookpagina voor de foto’s en zie de pret! 
Dit kamp wordt jaarlijks georganiseerd en meestal in het eerste weekend na de eerste schoolweek. 
 
Leraar 
Onze leraar Paul heeft een operatie ondergaan en wordt vervangen door meneer Martien. Wij hopen 
Paul na de herfstvakantie weer te mogen begroeten om de lessen weer op te pakken. 
 
Grote Clubactie 
Deze periode staat traditioneel ook in het teken van de Grote Clubactie. Wij hopen dat het de 
kinderen lukt om veel loten te kopen, waar de vereniging dan weer leuke activiteiten van kan 
organiseren. Het verkopen van loten kan tot 11 november, waarna de kinderen de bonnenboekjes 
kunnen inleveren.  Wist je trouwens dat je ook online kunt verkopen? Geef je kennisen bijvoorbeeld 
via facebook of mail te kennen dat je graag loten wilt verkopen. Dat kan via deze link 
https://clubactie.nl/lotkopen.html  Vereniging: Sportvereniging Hirundo. Laat ze ook je naam 
invullen, dat aantal loten wordt dan bij jou verkochte loten geteld. 
Wat leuk is: Maak een filmpje van jouw lotenverkoop en plaats deze op onze facebookpagina! 
Zie voor meer informatie de brief die is verstuurd. 
 
Nieuwe leden 
Om een gezonde aanwas van nieuwe kinderen te stimuleren doen we met de actie Sjors Sportief, die 
vanuit de gemeente georganiseerd wordt. We hopen dat meer publiciteit tot nieuwe aanmeldingen 
leidt. Op zijn minst net zo belangrijk is dat vriendjes en vriendinnetjes enthousiast worden gemaakt 
om een keer te komen kijken en om lid te worden. We hebben nog een paar nieuwe leden nodig om 
een gezond aantal leden te hebben om met vertrouwen de toekomst tegemoet te kunnen zien. 
 
500 punten toernooien 
De data van de vijfhonderdpunten toernooien zijn ondertussen bekend. U kunt ze alvast in de agenda 
noteren: 
17 november Zevenbergen 
12 januari Terheijden 
16 februari Breda 
29 Maart Made 
13 April  Oosterhout 
17 mei  Lage Zwaluwe 
 
Deze toernooien zijn en blijven een leuke manier voor de kinderen om te ervaren hoe het is om 
wedstrijden te judoën, waarbij plezier hebben voorop staat.  
 



 
Vriendjesdagen 
Elke laatste judoles voor de vakanties is het vriendjesdag. Iedere judoka mag dan een vriendje of 
twee vriendjes meenemen en de les is dan altijd een beetje anders met gezellige spelletjes. De 
volgende is dus 7 oktober. 
Meneer Martien zal dit de les ervoor nog even vertellen, maar zet het alvast in je agenda! 
 
Belangrijke data tot en met december: 
23 sept, 30 sept en 7 oktober  Officiële proeflesdagen vanuit Sjors Sportief  
7 oktober:                    Vriendjesdag, er mogen ook 2 vriendjes mee! 
14 oktober:                  Geen les, herfstvakantie 
11 november   Uiterlijke datum Inleveren lotenboekjes 
2 december  Eigen loterij na de les 
 
En natuurlijk kun je Judo volgen op onderstaande Facebookpagina! Nodig vooral ook bekenden met 
kinderen uit de omgeving uit deze pagina ook leuk te vinden, zodat deze sport (weer) bekend(er) 
wordt in onze gemeente 😊 
 
Volg en like ons op Facebook, JudoVereniging Hirundo 
 


