
 
 

 

Hallo kinderen uit groep 2, 3 en 4! 
 

Judo is een heel leuke sport om te doen! Je leert er heel veel en het is ook 

erg leuk op de judoles. We doen daar spelletjes, maar leren er ook de 

regels van de judosport. En we oefenen natuurlijk alle dingen die je bij 

judo moet kunnen, nadat de leraar dat heeft voorgedaan. Zo word je steeds 

beter en kun je ook aan wedstrijdjes meedoen. 

Wil je eens zien hoe dat gaat? Kom dan op woensdagmiddag om 13.00 

uur gewoon eens kijken. Neem je vader of moeder maar mee. 

En als je wil mag je ook twee lessen gratis meedoen om te zien of je het 

leuk vindt. 

Tot ziens bij judo! 

 

Nieuws voor de ouders/verzorgers 
 

Lestijden 
In het nieuwe jaar blijven de lestijden als 

vanouds, dus voor de jongsten om 13.00 

uur en voor de ouderen om 14.00 uur op 

woensdagmiddag (in de gymzaal naast 

de Dorpsschool).  

 

Edo 
Onze judoleraar Edo Zeën is vanwege 

zijn jarenlange inspanningen voor de 

judosport tijdens de judokampioen-

schappen op 14 juni in Olst vereerd met 

een onderscheiding: de gouden 

Bondsridderspeld. En er stond een groot 

interview in De Stentor. Deventer-TV 

heeft naar aanleiding van de 

onderscheiding een leuk filmpje 

gemaakt, en dat is te vinden op 

http://dtv.daxis.nl/movies/2009-06-

juni/090617_Nieuws4_Judokampioenschap.wmv.  

 

Nu kennismaken: korting op contributie! 
Judo is niet alleen een leuke, maar ook een nuttige 

sport. Je bent niet alleen sportief en dus gezond en 

gezellig bezig, maar leert er ook weerbaar te zijn en 

voor jezelf op te komen. Ook daarom wil ABS-Judo 

jonge kinderen (jongens én meisjes) met judo laten 

kennismaken en ze in de gelegenheid stellen om 

judolessen te gaan volgen. 

De judoka’s zijn verdeeld in twee groepen. De jongste 

groep bestaat nu uit 14 kinderen, en er is daar weer 

plaats voor nieuwe judo-leerlingen. Het bestuur van 

ABS-judo houdt daarom een kennismakingsactie, 

speciaal gericht op de leerlingen van de klassen 2, 3 

en 4 van de basisscholen in Bathmen en omgeving, 

met een stevige reductie op de contributie voor het 

eerste kwartaal van 2010. U heeft daarover vorige 

week woensdag ook al in de Nieuwe Bathmense 

Krant kunnen lezen: 
 

De eerste twee lessen zijn altijd gratis proeflessen, om 

te kijken of je het leuk vindt. Als je daarna lid 

wordt, kost de rest van het eerste kwartaal van 

2010 maar  ¼��  (normale kwartaalcontributie: ¼���� 
 

Tot ziens op woensdagmiddag van 13 tot 14 uur!  
 

 

Voor informatie: het bestuur van de ABS-Judo, 

Patricia Wiebinga (voorz./secr.) (tel. 0570 - 542 458) 

Emily Zeilstra (penn.) (tel. 0570 - 543 338) 
 

E-mail: secr.judo@absbathmen.nl 
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