Volwassenen: spullen mee
Om de mogelijkheden voor buitenjudo uit te
breiden, vragen we iedere deelnemer een judojas mee te nemen, en knie- of scheenbeschermers , als hij/zij die heeft.
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Guan Lin bij Jaar-openingsfeest van De Mussen
Op woensdag 16 september, van 14:00 tot 16:30
was het openingsfeest van de Buurtsportvereniging van De Mussen, waar Guan Lin bij hoort.

Neem judojas en scheenbeschermers mee, als je
die hebt

Lestijden
Volwassenen
Volwassenen trainen 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 .
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.

Nieuwe Corona-maatregelen
Om besmettingsgevaar te verminderen, zal
elke deelnemer steeds met dezelfde judoka
judoën.
Volwassenen
Voorlopig zullen we aan het begin van iedere
training tweetallen maken, zodat iedereen de
hele training met dezelfde kan judoën.
Jeugd
Als je op dinsdag- of vrijdagavond komt judoën,
kom dan met zijn tweeën , zodat je zeker weet
dat je iemand hebt om mee te judoën.

De jeugd in actie tijdens het openingsfeest
Onze vereniging was ook aanwezig: meester
Bas en meester Nathan hebben 7 korte lessen
(15 minuten) gegeven aan steeds andere kinderen. Na afloop waren meesters en kinderen
moe maar ook trots.

Contact met de vereniging
De vereniging blijft bereikbaar! Je kunt ons
1 bereiken voor vragen of opmerkingen op
Meester Bas: vanthofbas@gmail.com , 06-36330843;
Meester Tjima: tjimavanderlubbe@gmail.com , 06-53220960;
Meester Nathan: nathanA97@hotmail,com , 06-33816681.
Meester Cor: 070-3859517

