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Nieuwsbrief
Judovereniging Guan Lin

Buurtcentrum De Mussen Hoefkade 602, Den Haag Nr 8, Jaargang 2021

Lestijden in het nieuwe
seizoen
Na anderhalf jaar hebben we eindelijk weer ju-
dolessen in de gymzaal van De Mussen .

De lessen zijn voor de jeugd en voor volwas-
senen .

Volwassenen moeten wel zorgen dat ze ge-
vaccineerd zijn voordat ze naar de judoles ko-
men.

Het lestrooster is:

• Jeugd :

– Dinsdag 18:00 - 19:00

– Vrijdag 19:15 - 20:15

• Gevaccineerde volwassenen :

– Dinsdag 19:15 - 21:00

– Vrijdag 20:30 - 22:00

– Zaterdag: op uitnodiging (wedstrijd- en
examenvoorbereiding)

NKT 2021

Zaterdag 11
september
doet Nathan
mee aan het
Nationaal Kwa-
lificatietoernooi
in Almere. Veel
succes!

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

Steun De Mussen!
Ons buurtcentrum De Mussen is in een moei-
lijke financiële situatie terechtgekomen, en
heeft jullie steun hard nodig. Teken de petitie
https://petities.nl/petitions/
behoud-buurtcentrum-de-mussen.

Schone judopakken
Dankzij een donatie van
het bedrijf VORtech uit
Delft, en een persoonlijke
donatie van een van de di-
rectieleden, en al het

scientific
software 
engineers

wassen dat Amy heeft gedaan, zijn er weer
voldoende leen-judopakken voor de jeugd. Ze
zijn allemaal schoon, en wachten op de eerste
les.

Bedankt Amy, en bedankt VORtech!

Alle matten weer schoon
Op zondag 22 augustus is een aantal van onze
leden in de gymzaal van De Mussen geweest
om alle matten en alle kasten helemaal schoon
te boenen. Het was een gezellige dag, maar
wel hard werken. En wat zijn die matten weer
schoon!
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