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**** SchooljaarStartSpecial ****
Volwassenen:
nieuwe plaats, nieuwe tijd

Lestijden voor de jeugd
De judolessen voor de jeugd zijn vanaf nu:
dinsdag van 18:00 tot 19:00 en vrijdag van
19:30-20:30 . Wanneer de lessen op woensdag
weer beginnen laten we dat direct weten via de
nieuwsbrief.

Om het weekrooster rond te krijgen hebben we
de training voor volwassenen moeten verplaatsen.
De volwassenen trainen vanaf nu in het parkje
tussen Sir Winston Churchillaan, Thierenskade
en Cederlaan in Rijswijk. Je kunt het hier vinden
op google-maps. De trainingen zijn op zondag
en maandagavond , om 20:00 .
Totdat iedereen gewend is aan de nieuwe
plek, verzamelen we nog op de oude plaats:
Jaagpad in Rijswijk, onder het viaduct van de A4.

Guan Lin bij Jaar-openingsfeest van De Mussen
Op woensdag 16 september, van 14:00 tot 16:30
is het openingsfeest van de Buurtsportvereniging van De Mussen, waar Guan Lin bij hoort.

De Houtzagerij
Het feest is in Wow (Rubensstraat 41) en de
Houtzagerij (Hobbemastraat 93). Lijkt dat je
wat? Kom dan om op 16 september half twee
naar De Mussen, schrijf je in en doe mee!
Als je er één hebt, neem dan je Ooievaarspas
mee.

Onze nieuwe trainingslocatie

De dojo gaat open!
Vanaf aanstaande dinsdag is er, voor het eerst
in maanden, weer judoles in onze vertrouwde
dojo: de gymzaal van De Mussen.
Voorlopig kan alleen de jeugd de dojo in. Voor
de volwassenen blijft de training voorlopig buiten, waar we, binnen de beperkingen van Corona en de locatie, een zo compleet mogelijk
judo-programma aanbieden.
In deze nieuwsbrief staan de trainingstijden
voor het begin van dit schooljaar.

Contact met de vereniging
De vereniging blijft bereikbaar! Je kunt ons
bereiken voor vragen of opmerkingen op
1

Meester Bas: vanthofbas@gmail.com , 06-36330843;
Meester Tjima: tjimavanderlubbe@gmail.com , 06-53220960;
Meester Nathan: nathanA97@hotmail,com , 06-33816681.

