Sinterklaasstage, 24 november 2019 (PCA)
Wauw! Dit jaar al de 9de keer. De Sint en zijn Zwarte Pieten kwamen ook dit jaar op bezoek bij Juzando!
De dag begon met een jeugdstage o.l.v. een 7-tal erkende lesgevers. De kinderen werden in 3 groepen verdeeld
en kregen dan lessen Ju-Jitsu en Judo.
Tijdens het goed oefenen kon er ook veel gelachen worden.
En toen was er hevig gebonk aan de deur..
Er vielen plots 6 Zwarte Pieten de zaal binnen, gooiden met snoep en brachten er meteen de sfeer in.
Dan werd het tijd om iets voor te bereiden voor de Lieve Sint.
Een geweldig liedje en een prachtig dansje werd de kinderen aangeleerd door de Zwarte Pieten.
Toen de Sint aankwam waren ze er helemaal klaar voor om alles te laten zien. De Sint vond het prachtig.
Zowel de groep meisjes als jongens behaalden hetzelfde eindresultaat en zo was iedereen tevreden en gelukkig.
Om deze speciale dag af te ronden waren onze Belgische Kampioenen van Fighting Lions Antwerp uit Wilrijk
aanwezig om een demo te geven.
Iedereen kon kennis maken met wat competitietraining is en wat er tijdens een fighting wedstrijd gebeurd.
Het werd erg stil in de zaal.
En hoe kon het anders zijn? Al deze brave kinderen hadden natuurlijk weer een kadootje verdient dat hen
overhandigd werd door onze grappige Zwarte Pieten. Daarbij werden ook de lesgevers zeker niet vergeten!
Iedereen kon naar huis met een warm gevoel…
Lieve Sint,
Hopelijk komt U met Uw Zwarte Pieten volgend jaar terug langs in onze dojo.
Het zou geweldig zijn… de 10de keer…
De kindjes wachten U zeker op met weer iets nieuws om U te bedanken voor de geschenkjes en de lekkernijen.
Dank U, Sinterklaasje

Deze Sinterklaasstage was mede door onderstaande sponsors weer een groot succes !!
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