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Nieuwsbrief
Judovereniging Guan Lin

Buurtcentrum De Mussen Hoefkade 602, Den Haag Nr 2, Jaargang 2023

Guan Lin op het mini-teamtoernooi in Monster

Arman, Arthur, Kuzey, Elisa, Jaad, Al-Hamza en Karim deden mee aan het mini-teamtoernooi in Monster

Voor de tweede keer sinds Corona zijn we naar Monster geweest voor het toernooi; dit keer met zeven
kinderen. Het was een groot succes, want er werd haast alleen maar gewonnen. Iedereen vond het
leuk. We hopen dat iedereen volgende keer weer mee kan.

Samen eten
Op zaterdag 28 januari is er een bijzonder
feest. Iedereen van de vereniging is uitgenodigd
om vanaf 13:00 tot 15:30 naar de soos van
De Mussen te komen voor een gezamenlijke
lunch.
Iedereen neemt wat mee (niet teveel!) en zo is
er genoeg voor iedereen. Zo kun je gerechten
proeven die je thuis nooit zou krijgen.

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
Zoals in de vorige nieuwsbrief stond, moet de
jeugd zich opnieuw inschrijven: op maandag,
dinsdag,woensdagofdonderdag tussen 9:00
en 17:00 kun je naar De Mussen te gaan, en
vragen naar Milouda.

Gebruik de zij-ingang op het Meester de
Bruinplein , want de hoofdingang op de
Hoefkade is tijdelijk gesloten.

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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