Karatevereniging Funakoshi
Alkmaar, Heerhugowaard, Hoorn,
Heiloo, Schoorl en Schagen

Bekijk de webversie

Eindelijk weer binnen
Op schoolpleinen en parkeerplaatsen
hebben we de afgelopen maanden zo
goed mogelijk doorgetraind. Geweldig hoe
veel leden storm, regen en soms zelfs
sneeuw en hagel trotseerden en wekelijks
aanwezig waren. Vaak was het echter ook
mooi weer en heerlijk trainen in de
buitenlucht.
Maar vanaf woensdag dus weer de
karatepakken uit de kast en wanneer
mogelijk de zaal in. Kijk snel op het
lesrooster voor alle trainingstijden.
Johan Doesburg

Lesrooster
Het complete lesrooster vind je op website.
We gaan zoveel mogelijk terug naar de
situatie zoals die tot december was. Wel
dienen we nog steeds met een aantal
corona-maatregelen rekening te houden.
Geen publiek/ouders bij de trainingen
m.u.v. de kaboutergroepen.
Voor de volwassenen: train zoveel
mogelijk op je vaste locatie, zodat het
niet te druk wordt in de zaal.
De kleedkamers blijven gesloten.
Blijf bij gezondheidsklachten thuis!

Paintball
Voor jongeren van 16 t/m 20 jaar
organiseren we op zaterdagmiddag 3 juli
een paintball evenement. Noteer de datum
alvast in je agenda, nadere informatie volgt
nog.
Deze middag wordt georganiseerd door
Funayoshi een actieve groep jongeren uit
de afdeling Schoorl waarvan je nog meer
zult horen.

KarateFit

Yukigassen

De KarateFit trainingen blijven buiten op
vrijdagochtend van 10.30-11.30 uur in de
Rekerhout. Omdat er buiten weer in een
groep getraind mag worden, zijn ook leden
uit de reguliere lessen weer welkom.

Het spectaculaire Japanse
sneeuwballengevecht dat in december
gehouden zou worden is verplaatst naar
zondag 6 juni. Had je al ingeschreven dan
is deze aanmelding nog steeds geldig. Er
zijn nog enkele plaatsen vrij, dus
aanmelden kan nog. Het inschrijfgeld
bedraagt 5 euro en de opbrengst gaat naar
de moestuin voor Stichting Fursa.
Kijk voor alle informatie op de website.

Volwassenen
Met de groepen 18 jaar en ouder zullen we
buiten trainen wanneer dat mogelijk is,
tenzij de weersomstandigheden het niet
toelaten. In dat geval trainen we binnen.
Kom daarom in gewone sportkleding naar
de training en draag sportschoenen, zodat
we ter plaatse kunnen besluiten of we
binnen of buiten gaan trainen.

Vrij gevecht trainingen
Op vrijdag gaan in Alkmaar de
kumitetrainingen voor jeugd vanaf 14 jaar
weer van start o.l.v. Siegfried.
Jeugd t/m 13 jaar die ook meer aandacht
aan het sparren wil besteden kan tot aan
de zomervakantie op donderdag van
18.00-19.00 uur terecht. Aan deze training
kunnen ook de lagere banden deelnemen.

Examens
Veel leden hebben de afgelopen maanden
flink doorgetraind. We gaan daarom nog
voor de zomervakantie examens
organiseren.
Heb je dit seizoen weinig getraind door de
bijzondere omstandigheden dan kan het
zijn dat je nog niet aan examens toe bent.
Daarom is de volgende ronde al in
december gepland.

In de vorige nieuwsbrieven heb je kunnen
lezen over de plannen voor een moestuin
in Kenia voor Stichting Fursa. Dankzij onze
gulle leden, Stichting KOOK en Muttathara
Castricum hebben we op dit moment 7860
euro opgehaald en zijn we er bijna.
Op de grond is een aanbetaling gedaan en
in Kenia is een speciaal Fursa farming
team samengesteld.

Wil jij ook een bijdrage leveren? Voor een
eenmalig bedrag van 10 euro per m2
adopteer je een stukje Kenia. Je mag
natuurlijk ook een groter stuk adopteren.
Van de inkomsten gaan we bij het Fursa
Centre ons eigen voedsel verbouwen.
Samen kunnen we een groot verschil
maken!

Doneer hier

Help jij ook mee?
Tussenstand
16 mei 2021

€ 7860

Streefbedrag

€ 8000

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@funakoshi.nl toe aan uw adresboek.

