
Beste ouders/verzorgers en judoka’s, 

Jullie hebben via de app natuurlijk al het goede nieuws 

gehoord. We hebben een eigen trainingslocatie! We zijn 

hier echt ontzettend blij mee. Een locatie waar we extra 

uren kunnen trainen en dus onze vereniging kunnen 

uitbreiden, iets wat in de Citadel helaas niet mogelijk was 

vanwege de bezetting.  

De Dojo, want zo gaat de locatie heten, is nog in opbouw. 

We hebben al veel hulp van vrijwilligers, geweldig om te 

zien dat er zoveel mensen willen meehelpen. We geven 

jullie graag een update over de stand van zaken en willen 
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ook vragen om mee te denken met ons om De Dojo klaar 

te maken voor de eerste training. 

Maar we hebben echt nog HEEL VEEL HULP nodig! 

Vooral technische mensen, voor het ophangen van de 

verlichtings/LED panelen, schilderen en sauzen. Maar 

ook schoonmaken en opruimen. 

We willen de komende periode nog op woensdag en 

zaterdag aan de slag. Ook is het mogelijk om op andere 

avonden een uurtje te helpen. 

We willen jullie allemaal vragen om een kleine bijdrage 

te doen in de vorm van een paar uurtjes hulp. 

Ook zijn er al veel judoka’s geweest om te helpen, wat 

super. Ze helpen goed! Hulpjes onder de 12 jaar zijn van 

harte welkom met (volwassen) begeleiding). 

Hopelijk lukt het ons om op zaterdag 5 maart de Dojo te 

openen en vanaf dat moment daar te gaan trainen. 

Meld je aan bij de klusapp groep of stuur een mail naar 

het bestuur zodat we je kunnen toevoegen als hulp!! 

Gefeliciteerd 

Noan 

We feliciteren  

trainer Patrick, Yvon en Suze  

met de geboorte van hun zoon en broertje 

  

Noan is donderdag 10 februari geboren. 



Wedstrijden 

Eindelijk, er zijn weer wat wedstrijden in het vooruitzicht. 

In de komende weken zullen er weer nieuwe wedstrijden 

in de agenda worden gezet waar je je voor kan opgeven. 

Kijk op onze site om je op te geven. 

https://leden.judodedemsvaart.nl/nl/login 

Whatsapp groep 

Omdat er inmiddels heel wat nieuwe 

leden zich hebben aangemeld, 

brengen we graag onze whatsapp 

groep onder de aandacht. 

Door de QRcode te scannen wordt u 

automatisch toegevoegd aan deze 

groep. 

Lukt dat niet, dan kunt u ook altijd een berichtje sturen 

naar info@judodedemsvaart.nl 



Op zaterdag 12 februari zijn we gestart met de eerste 

werkzaamheden bij De Dojo. 

De locatie bestaat uit een kelder van 500m2. 

Hierin is een kantine, 2 toiletten en 2 kleedkamers. De 

kelder is één grote ruimte met in het middel 5 betonnen 

pilaren. De pilaren vormen de midden scheiding.  

Links van de pilaren (bekeken vanaf de ingang) komt de 

judomat te liggen. Tussen de pilaren zijn frames gemaakt 

met doeken erom heen. Zo hopen we de galm te 

verminderen en de mat / trainingsruimte af te bakenen. 

In de gehele kelder moet verlichting worden 

aangebracht. We moeten hiervoor LED panelen 

aanschaffen die door middel van een houten frame op 

het plafond worden bevestigd. De muren moeten 

worden ontvet en gesausd. Ook moeten enkele kozijnen 

en deuren worden geschilderd. 

Er ligt een hele mooie tegelvloer, maar deze heeft een  



schoonmaakbeurt nodig. Alleen vegen en dweilen is niet 

voldoende, er moet flink geschrobd worden. Misschien 

dat iemand een schrobmachine heeft die we de laatste 

week een keer kunnen gebruiken? 

De inrichting moet bij elkaar worden gezocht. 

Dit is met name 2e hands materiaal, want nieuw is voor 

de vereniging onbetaalbaar. 

Daarom willen we hieronder een opsomming doen van 

alle materialen die we nog nodig zijn. Heeft u toevallig 

iets van die lijst, en wilt u het doneren aan Judo 

Dedemsvaart? Laat het ons dan weten. 

Ook tips, ideeën zijn van harte welkom. 

En natuurlijk man/vrouwkracht...hulp bij het klussen, 

schoonmaken van de Dojo, we kunnen het heel goed 

gebruiken. 





 

Za 19 februari     9.00-12.00 uur 
•  timmerwerkzaamheden 
•  Electra werk 
•  divers schilder– en sauswerk 
•  diverse schoonmaak klussen 
 

Za 26 februari     9.00-12.00 uur 
• Schoonmaakwerk / schrobmachine 
• Keuken/kantine afronden 
• Boodschappen voor de opening 
 

Wo 2 maart 
18.00-20.00 uur schoonmaken en opruimen 
 

Do 3 maart 
16.30-17.30 uur laatste wedstrijdtraining in de Citadel  
V.a. 17.30 uur matten in de vrachtwagen laden met 

alle wedstrijdjudoka’s (en ouders?) 
 -met de oudste judoka’s de matten 

uitladen bij de Dojo 
 

Vr 4 maart  
8.00-17.00 uur timmerwerkzaamheden m.b.t. de mat 

vastleggen en scheidingspanelen 
inhangen 

18.00-20.00 uur schoonmaken + opruimen 
 versieren + inrichten voor de opening 
 

Za 5 maart 
10.00-12.00 uur Hulp catering opening voor groep 1+2 
13.00-15.00 uur Hulp catering opening voor groep 3+4 
 
  



MATERIALEN 

 

 School-/gymbanken 

 Stevige kapstokken voor  

de kleedkamers 

 Stevige kapstokken voor  

de entree 

 4 afsluitbare (archief)

kasten 

 vitrinekast(en) 

 2x grote prullenbak 

 2x kleine prullenbak 

 2x wandklok 

 magnetisch whiteboard 

 stofzuiger 

 grote bezem 

 2x dweil 

 Stoffer en blik 

 4x foambal 

 Audiospeler /audiosysteem 

 Poster-lijsten 

  

 

 

Keukenmaterialen: 

 plastic water-/ranjakannen 

 Dienbladen 

 Thermoskannen 

 

 



 

ONZE SPONSOREN: 



 


