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CJT
Zaterdag 8 september waren wij met 9 jeugdleden bij de Centrale Jeugd 
Training (CJT)  in Montfort bij Naka-Ima Dojo.
We werden ontvangen met ranja en Limburgse vlaai. s’ Morgens waren er drie 
groepen die verdeeld werden in verschillende trainingen in kata, kihon en 
kumite.
s’ Middags volgde een pittige en uitdagen-
de Bootcamp op muziek en een buiten-
training om de kasteel ruïne van Montfort.
De jeugd had een mooie dag achter de rug,
afgesloten met een medaille opzak, in een
polonaise naar huis.
Foto’s van deze geslaagde dag: https://www.facebook.com/NLKarate
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Sjors sportief
Een leuk initiatief van Cranendonck. Waarin kinderen van Cranendonck 
kunnen ontdekken in verschillende sporten. Vele kindjes maakte onze eerste 
groep op groot. We hadden liefst 14 inschrijvingen om hier aan mee te doen.

De grote clubactie
De grote clubactie is op 15 september van start gegaan. De tussenstand is dat
onze Sensei tot nu toe de meeste loten heeft verkocht al meer dan 25 loten!!!
En online zijn er al meer dan 35 verkocht.
Je kunt nog steeds loten bij bestellen via de mail; kyokusyinyang@gmail.com.
Of online kunnen er ook verkocht worden, deel de volgende link met vrienden,
familie of social media:
https://clubactie.nl/actie/KarateverenigingYinYangKyokushink
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Vestigingstraining
                                Voor de 4e keer organiseerde karatevereniging Mu Chin 
                                Groenlo de vestigingstraining. Het was een druk bezocht 
                                en mooi evenement. Helaas dat Yin Yang weinig deelne-
                                mers had op deze dag. Er waren karateka’s uit heel 
                                Nederland, maar ook uit Duitsland.
                                We hebben leuke trainingen in de
omgeving gehad, op verschillende leuke locaties, tot 
in de oude Calixtus kerk toe. 
Voor volgend jaar is de datum al bekend, dus noteer 
deze in je agenda. Het is voor jong en oud en de 
trainingen zijn op niveau. De 5e editie is op:
Zaterdag 28 september 2019.
Foto’s van dit evenement staan op de facebook pagina van Mu Chin Groenlo.

Zwemmen
In verband met het 40+ weekend is er Zaterdag 13 oktober, van 16u tot en
met 17u zwemmen in het zwembad in Budel. Alle leden van Yin Yang zijn dan 
welkom om mee te komen zwemmen en je mag nog  iemand meenemen.

40+ weekend
In het weekend van 12 oktober start onze 1e editie van het 40+ trainings-
weekend te Soerendonk.
We hebben verschillende leuke, ludieke en vernieuwende trainingen.
De inschrijfperiode is helaas voorbij. Maar er zijn nog enkele plaatsen vrij 
gekomen, mocht je toch mee willen/kunnen gaan, dan kan je jezelf nog in-
schrijven tot 7 oktober.
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