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Nieuwsbrief
Judovereniging Guan Lin

Buurtcentrum De Mussen Hoefkade 602, Den Haag Nr 5, Jaargang 2021

Volwassenen trainen weer
Vrijdags van 19:00 tot 20:30 trainen de volwas-
senen in het Elsenburger Bos in Rijswijk. De eer-
ste twee trainingen zijn al geweest. Ze werden
goed bezocht en ook erg gewaardeerd!

Het Elsenburger Bos

Vijf maanden al hebben we elkaar alleen maar
gezien op Zoom en op Youtube. Elke week
hebben we elkaar moed ingepraat en gehoopt
dat we elkaar weer spoedig kunnen zien. Op

Maar nu mogen we weer samen het bos in!
Vrijdags om 19:00 verzamelen we ons als van-
ouds bij het snelwegviaduct over de Vliet en het
Jaagpad, voor een training tot 20:30.

hier om 
19:00

Deverzamelplaats (vlakbij Jaagpad 3 in Rijswijk)

Eindelijk (jeugd)!
Al vijf maanden is er geen judoles in De Mussen.
We konden alleen maar op Zoom en op Youtube
judoën. Maar nu is er eindelijk goed nieuws: we
mogen weer de zaal in!

Nu is hij nog leeg, maar vanaf 25 mei
zijn we er weer!

Voorlopig is er één les per week: op dinsdag
van 18:00 tot 18:45 . Ale kinderen van 6 tot 12
jaar oud zijn welkom, ook als je nog nooit hebt
gejudood. Als je nog geen judopak hebt, kom
dan wat eerder, want dan kunnen we je helpen
om een pak uit te zoeken.

Volgende keer:
Guan Lin, wat is dat?
Judo bij De Mussen heeft een hele bijzondere

naam: Guan Lin . Als je wilt weten wat die
naam betekent en waar hij vandaan komt, lees
dan de volgende nieuwsbrief, want daar staat
dat in.

Contact met de vereniging
De vereniging blijft bereikbaar! Je kunt ons
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
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