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Sinterklaas komt op de Beukhoeve, dinsdag 29 november van  
16.15 uur tot 17.00 uur. Lever de kleurplaat die je in de les kreeg in 
bij de juf of de meester. De mooiste inzending krijgt een 
eigengemaakte choco-letter van de keukenpiet. Alle kleurplaten 
worden opgehangen in judozaal. Kijk naar het filmpje van Juf Linda, 
scan de code hieronder.  
 

       
 

  

NOVEMBER 2022 
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Linda zal het komende halfjaar voorlopig geen judoles geven op de 
dinsdag.  
 
Twee leraren vervangen Linda gedurende haar afwezigheid.  
Hieronder stellen wij ze graag aan jullie voor: 
 
Kevin van Oorschot is 30 jaar, hij heeft de 1ste dan en sport al 
sinds hij 3 jaar was bij sportvereniging Hagendoorn.  
 
Nathalia van Oorschot is 33 jaar, heeft de 2de dan en sport sinds 
haar 7de jaar bij sportvereniging Hagendoorn.  
 
 

 
 

 

Zoals jullie al kunnen lezen zijn ze familie van elkaar broer en zus. 
Ze hebben vroeger ook samen lesgegeven en vangen de les van 
Linda met veel plezier op. Mochten jullie vragen hebben voor Kevin 
en Nathalia schroom dan niet en stel ze gerust. 
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Grote Clubactie 2022 
 
 
 

Grote Clubactie 2022 
21 november is de laatste invoerdag. Zorg dat je op tijd je 
verkoopboekje inlevert op de club! 
 
Eén keer per jaar is de Grote Clubactie in het land. Al voor de 50e 
keer gaan leden ook dit jaar weer op pad voor hun club en 
verkopen ze loten. 80% van de opbrengst gaat direct naar de club. 
De lotenkopers maken vervolgens kans op mooie prijzen met een 
winkans van 1 op 10. 
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Van het bestuur 
 
 

Algemene Ledenvergadering (A.L.V.) zaterdag 26 november om 
12.00 uur 

Wilt u erbij zijn, aanmelden kan via emhazenberg@gmail.com 

(secretaris). Sluitdatum 22 november 2022.  

 

De benodigde financiële stukken liggen ter inzage bij de bar. 

Agenda 

Opening en welkom. 

Financiële stand van zaken in 2022. 

Contributieverhoging i.v.m. de gestegen kosten.  

Rondvraag en Sluiting  

 

  

mailto:info@svhagendoornr-z.nl
mailto:emhazenberg@gmail.com


 
Sv Hagendoornr-z.nl - 010-4811530 - info@svhagendoornr-z.nl - JBN: D2SL92F - Iban: NL92INGB0003102752 - BIC: INGBNL2A 

OPROEP OPROEP OPROEP 

 

Wij zijn nog steeds dringend op zoek naar versterking van ons 
bestuur. Heeft u tijd over voor uw club en wilt u meepraten en 
meedenken over hoe het beter kan? Dit is DE KANS, grijp hem! 

Heeft u interesse stuur dan een mailtje naar: 

emhazenberg@gmail.com (secretaris). 
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Judo-examens zijn maandag 16 januari, dinsdag 17 januari en de 
donderdag 19 januari 2023. Zet het in je agenda en meld je aan bij 
je juf of je meester. Deelname kost 3,50 euro, vooraf te betalen.  
Degene die, met afmelding het examen van afgelopen zomer 
hebben gemist, kunnen het nu inhalen.  
Iedereen wordt beoordeeld, op hun kunnen in januari 2023. 
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KERSTVAKANTIE 2022 

24 december t/m 8 januari 2023.  

De judolessen voor de kinderen gaan 2 weken 

niet door. 

De fitness is vanaf maandag 2 januari 2023 weer 

open. 

 

Do-in yoga stopt van 24-12 t/m 3-1-2023  
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Wijzigingen in lesrooster per november 
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