
Nieuwsbrief Bushido Winsum december 2016. 

Het einde van het seizoen nadert, en daarom delen wij deze brief uit, om alle 

komende activiteiten door te nemen. 

22 december is de laatste les van dit seizoen, en aangezien er dan veel leden 

activiteiten op het werk of school hebben, organiseren wij een gezamenlijke les 

voor alle leden van 17.00 uur tot 19.00 uur. 

Op 5 januari willen wij ons uitje naar het zwembad houden, de uitnodiging volgt 

nog. 

Van de voedselbank Het Hogeland ontvingen wij de volgende oproep. 

Wij hebben uw hulp nodig! 

In december houdt Voedselbank Het Hogeland een grote voedsel 

inzamelingsactie .Bij de inzamelingsactie willen we iedere inwoner van het 

verzorgingsgebied betrekken. Om dit mogelijk te maken roepen wij uw hulp in. 

Graag helpen wij de voedselbank met hun goede werk, en willen daarom een 

ieder vragen of zij indien mogelijk iets mee willen nemen om te doneren. De 

bedoeling is dat wij op 15 december as alle produkten verzamelen tijdens de les, 

en de voedselbank deze aan het eind van de avond kunnen aanbieden. Bij deze 

brief vindt u een lijstje van producten die men het hardst nodig heeft. 

Alvast hartelijk dank voor u hulp. 

Judotoernooi Bushido Winsum 

Op 28 januari houden wij ons eigen toernooi, en net als voorgaande jaren 

houden wij een verloting, om geld in te zamelen voor onze activiteiten. Heeft u 

nog spulletjes die u niet kan gebruiken, maar leuk zijn voor de verloting, dan 

ontvangen wij deze graag. Wij hopen natuurlijk weer op een super leuk toernooi, 

en op veel deelnemers van onze eigen club. 

Het inschrijfformulier wordt nog apart uitgedeeld. 

Hierbij willen wij nogmaals alle leden bedanken die ons geholpen hebben met 

het verkopen van loten voor de grote clubactie. Dit jaar hebben wij een record 

opbrengst van meer dan 1000 euro, en Isaiah Sterk heeft meer dan 80 loten 

verkocht, en daarvoor een extra presentje gekregen. 

Op naar het volgend seizoen. Trainer en bestuur Bushido Winsum.   


