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OP ZOEK NAAR EEN
TECHNISCHE OPLEIDING?

JVC meiden weer in finale
districtsbeker

• Werken én leren MBO niveau 2, 3 en 4
• Salaris ontvangen tijdens je opleiding
• Werken bij een leerbedrijf bij jou in de buurt

Het team en de staf van JVC MC1. (Foto: aangeleverd)

JULIANADORP - De meiden van JVC
MC1 staan zaterdag 17 mei voor de
tweede achtereenvolgende keer in de
finale om de KNVB Districtsbeker
West 1.
De ﬁnale wordt gespeeld op het terrein
van Legmeervogels in Uithoorn. Medeﬁnalist is het meisjes C1 team van
s.v. Houten. S.v. Houten MC1 speelt
net als JVC MC1 in de Hoofdklasse. Na
winnaar te zijn van de eerste bekerron-

Meld je aan voor onze oriëntatiedagen,
zie www.tetrixtechniekopleidingen.nl

Uw partner in media

Concert
JULIANADORP - In de Ontmoetingskerk aan de Parkstraat wordt 18 mei
een concert gegeven door saxofonist
Ruud Splinter en pianiste Cheung Kar
Kay. Beide musici zijn studenten aan
het Groninger conservatorium. Aanvang van het concert is 14.30 uur. De
kerk is vanaf 14.00u open. Entree is
gratis.

de (poulewedstrijden) zijn Jong Holland MC1, De Blokkers MC2, Medemblik MC1 en Volendam MC1 verslagen.
Ook in de competitie doen de meiden
het goed. De najaarscompetitie Hoofdklasse A werd met een tweede plaats
afgesloten. In de voorjaarscompetitie
gaat de eerste of tweede plaats worden
behaald. Op www.jvc-julianadorp.nl
is meer informatie te vinden over het
succesvolle meidenteam.

Concert Helders
Kamerorkest
DEN HELDER - Het Helders
Kamerorkest geeft zondag 11
mei om 15.00 uur hun voorjaarsconcert in de Jos Postzaal
van Triade aan Middenweg 2 in
Den Helder.

RODIMEDIA.NL

Open dag Budocentrum
Julianadorp
JULIANADORP - Budocentrum Julianadorp aan de Meester Daarnhouwerstraat 8 houdt zondag 18 mei een open
dag. De entree en de clinics zijn gratis.
De demonstraties van judo, jiu jitsu,
karate jitsu, penchak silat en aido worden vier keer over de dag verspreid gegeven. Om 9.30 uur, 11.45 uur, 13.30
uur en 15.45 uur. Tussendoor worden verschillende clinics van boven
genoemde sporten gegeven. De demonstratie van tai chi wordt ’s morgens en ’s middags een keer gegeven,
om 10.20 uur en 12.40 uur, met aansluitend een clinic. Tevens is deze dag

voor de jongste bezoekers een springkussen aanwezig.

Dagprogramma:
- 09.30-10.15 uur:
1ste demo door het demo team
(benedenzaal)
- 10.20-11.00 uur:
1ste demo tai chi met aansluitend
een clinic (bovenzaal)
- 10.20-11.00 uur:
1ste clinic jiu jitsu (benedenzaal)
- 11.00-11.40 uur:
1ste clinic karate jitsu (benedenzaal)
- 11.00-11.40 uur:
1ste clinic pencak silat (bovenzaal)
- 11.45-12.30 uur:
2de demo door het demoteam
(benedenzaal)
- 12.40-13.20 uur:
2de demo tai chi met aansluitend
een clinic (bovenzaal)

- 12.40-13.20 uur:
1ste clinic judo (benedenzaal)
- 13.30-14.15 uur:
3de demo door het demoteam
(benedenzaal)
- 14.20-15.00 uur:
2de clinic karate jitsu (bovenzaal)
- 15.00-15.40 uur:
2de clinic jiu jitsu (benedenzaal)
- 15.00-15.40 uur:
2de clinic pencak silat (bovenzaal)
- 15.45-16.00 uur:
4de demo door het demoteam
(benedenzaal)
- 16.10-16.50 uur:
2de clinic judo (benedenzaal)

