Februari 2020
Jantje Beton
Dit jaar doen we voor het eerst mee met de collecte van Jantje Beton. Jantje Beton zet zich al sinds 1968 in
Nederland in voor alle kinderen zodat ze onbezorgd kunnen spelen en bewegen. Het motto hierbij is “Stop
nooit met spelen”. Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee aan de activiteiten en projecten van Jantje
Beton. Hiermee zijn al veel speeltuinen vernieuwd/gebouwd, buitenspeeldagen georganiseerd en wordt de
Nationale Buitenlesdag georganiseerd.
In de week van 2-7 maart gaan we samen op pad om te collecteren in de buurt. Andere sportverenigingen doen
ook mee, dus heeft Jantje Beton de judovereniging een deel van de wijk Beverwaard toegewezen. Als jij wilt
helpen dan kan je je aanmelden bij de bar. Hierbij kan je opgeven met wie (vriendje/vriendinnetje/ouder) en op
welke dag(en) jij wilt collecteren. Op de dag(en) die je hebt opgegeven kun je een collectebus ophalen op de club
en krijg je te horen waar je mag collecteren. Wanneer je die dag klaar bent met collecteren, lever je de bus weer in
bij Hashi en krijg je een klein presentje voor de inzet. Om het allemaal makkelijker te laten verlopen willen we je
vragen om op te geven voor 28 februari aanstaande. Uiteraard mag je ook gewoon langskomen om in de week
van 2 tot 7 maart om te collecteren, alleen dan zou het kunnen zijn dat de collectebussen allemaal al verdeeld zijn.
De dagen/tijden waarop je een collectebus kan ophalen/terugbrengen zijn voor nu als volgt:
Maandag

-

Dinsdag

17:00-19:00

Woensdag

15:00-19:00

Donderdag

-

Vrijdag

16:00-19:00

Tijden van ophalen/terugbrengen kunnen nog worden veranderd als er voldoende of onvoldoende
vrijwilligers zijn voor de bemanning van de club.

Let op: Aangepaste lestijden
Vanaf vrijdag 21/2/2020 t/m zondag 2/3/2020 is de voorjaarsvakantie. Daarom zijn er aangepaste lestijden en is
er op woensdag geen les. Kijk voor meer informatie over de aangepaste lestijden op de website onder “Agenda
en contributie”

