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Nieuwsbrief
Judovereniging Guan Lin

Buurtcentrum De Mussen Hoefkade 602, Den Haag Nr 1, Jaargang 2023

Gelukkig nieuwjaar!
We beginnen weer met judo op dinsdag 10
januari : het begin van een fantastisch jaar!

Jeugdrooster
Dinsdag 10 januari is de eerste dag van het
normale rooster in 2023:

Dinsdag 17:45 - 18:30 6 - 8 jaar oud
Dinsdag 18:30 - 19:15 9 - 12 jaar oud

Vrijdag 19:15 - 20:00 6 - 12 jaar oud

Opnieuw inschrijven
Alle jeugd-judoërs moeten zich vier keer per
jaar inschrijven bij De Mussen: in januari, april,
augustus en oktober.

Je kunt je weer inschrijven vanaf 16 januari .

Opnieuw inschrijven kun je doen door op
maandag, dinsdag, woensdag of donderdag
tussen 9:00 en 17:00 naar de hoofdingang
van De Mussen te gaan op de Hoefkade 602 .
Daar kun je je opnieuw inschrijven als je vraagt
naar Milouda.

Wat komt er in 2023?
We gaan dit jaar weer heel veel doen! Alleen
al in de eerste maanden staat er op het
programma:
• zondag 15 januari : kinderen gaan naar het
toernooi in Monster;

• zondag 22 januari : Nathan naar het
Limes-toernooi in Bodegraven;
• zaterdag 28 januari : algemene leden-
vergadering, met feest en gezamenlijke
lunch .
• op zaterdagen 4 februari en 22 april : onze
judoka's op zwarte -bandexamen;
• Op zaterdagen 8 april, 27 mei en 24 juni :
Kameradendivisie.

Rooster volwassenen
Het rooster voor de trainingen voor volwassenen
is in 2023:

Dinsdag 19:15 - 19:45 examentraining
Dinsdag 19:45 - 21:15 les/training

Vrijdag 20:30 - 22:00 les/training

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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