
 De Wa-Kwai 

         Budosportvereniging Veghel 
 
 

NIEUWSBRIEF  JUNI  2022 

Beste leden/ouders en verzorgers, 

Deze brief is opgesteld om u te informeren over:  

1.Aandachtspunten  

Wij merken dat er weer wat “slordig” wordt omgegaan met onze “huisregels”, 

• er vanuit hygiënisch oogpunt gezien het hoort dat uw kind in gewone kleding naar de Judozaal 

(Dojo) komt,  schone handen en voeten heeft en dan zich omkleedt in de kleedkamers en op 

meegebrachte slippers naar de zaal gaat.  Ook op slippers naar het toilet gaan. Ook in gewone 

kleren weer naar huis. 

• Onze kantine weer open is en wij u graag aan een drankje helpen. 

• Wij u géén statiegeld in rekening brengen en dus graag de lege flesjes terug ontvangen. 

• Wij een sportief judoweekend hebben: 

• op zaterdag 9 juli 2022 weer slip/bandexamens houden voor judo. (Nadere berichtgeving volgt 

snel) 

• op zondag 10 juli 2022 het Meierij Cup organiseren. (opgeven middels de ontvangen mail of 

afgeven aan de bar in de Dojo.)(Er mogen 40 deelnemers per vereniging inschrijven, dus meld je 

aan!) 

2. Aanmelden nieuwsbrief 

Aan de ouders van nieuwe leerlingen  Wanneer u graag op de hoogte wilt blijven van onze 

clubactiviteiten en andere belangrijke zaken kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. Dat kan 

via onze website: www.dewakwai.nl klik dan op de club en dan nieuwsbrief. 

(Mocht deze in de Spam terecht komen, kunt in de mail aangeven dat het een veilige afzender is.) 

 

3. Vrijwilligers gevraagd. 

Wij zijn op zoek naar mensen die ons willen helpen met 

• Het secretariaat. Reactie naar: secretariaat@dewakwai.nl 

• Het schoonhouden van de kantine en kleedkamers. Reactie naar: secretariaat@dewakwai.nl  

• Hulp bij toernooien  o.a. 10 juli 2022 paultjeb@online.nl   

• Het bijhouden / onderhoud aan de buitenkant van ons gebouw. Hieronder verstaan wij onkruid 

wieden / vegen / buitenkant met hoge drukpunt schoonspuiten / buitenkant met azijn inspuiten 

enz enz.  Dit hoeft uiteraard niet iedere maand te gebeuren, maar als er een groepje vrijwilligers 

gevormd kan worden kunnen we ook rouleren. Contactpersoon Maik Verberk graag reactie op 

mverberk1@kpnmail.nl ovv Groen De Wa Kwai 

• Hulp  bij de Budodag  op 3 juli 2022 mverberk1@kpnmail.nl 
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