
 
 

Happy New Year!!! 
Beste leden en ouder(s)/verzorger(s), 

Wij willen jullie namens het hele team van Joyus 

allemaal een heel gelukkig en mooi 2020 wensen!  

 

2019 was voor ons een mooi jaar, waarin we een 

nieuwe locatie in Voorburg voor judolessen mochten 

starten, danslessen in Zoetermeer zijn begonnen, een 

record aan deelnemers hadden op ons Joyus 

judotoernooi, succesvolle cursussen zelfvertrouwen 

hebben mogen organiseren, waarin veel kinderen 

weer een boost in hun zelfvertrouwen hebben 

gekregen. Uiteraard hebben wij ook vele mooie 

momenten samen met jullie beleefd tijdens onze 

lessen, daarvoor dank! 

Ook dit jaar hebben we weer plannen om er een mooi 

jaar met jullie van te maken. Zo is er straks een 

mogelijkheid om aan wedstrijden mee te doen, gaan 

we talententrainingen organiseren, starten we met 

een nieuwe locatie met judolessen in Den Haag, 

organiseren wij een dansvoorstelling en zijn we achter 

de schermen druk bezig met nog meer plannen en 

ideeën, maar dat houden we nog even geheim. 😉 

Evenementen agenda 
Zet de volgende data alvast in je agenda, zodat je ze 

niet zult missen! 

Talententraining judo 15 februari van 11.30 tot 13.30 uur 

Judo-examens  Week 11 (2020) 

Judo-examens  Week 25 (2020) 

Joyus judotoernooi  4 juli 2020 

Dansvoorstelling  Datum zal spoedig volgen! 

 

*Deze dagen zijn onder voorbehoud en kunnen nog 

wijzigen. Jullie zullen tijdig bericht krijgen voor het 

evenement. 

 

Actie! 
 

 

Neem een vriend of vriendin mee en/of wordt lid in de 
maand januari of februari en ontvang een gratis 
kaartje naar keuze voor Jump One of Avontura in 
Zoetermeer! 
 
Voor meer info, kijk dan op www.joyus.nl 

http://www.joyus.nl/


 
 

Cursus zelfvertrouwen 
Joyus biedt regelmatig een cursus zelfvertrouwen aan 

waarbij er gewerkt wordt aan de sociaal-emotionele 

weerbaarheid voor kinderen van 5 t/m 12 jaar oud 

door middel van sport & spel met coaching. Tijdens de 

trainingen is er genoeg uitdaging (fysiek), je leert voor 

jezelf op te komen (weerbaar) en er wordt 

samengewerkt (sociaal).  

Wij starten weer met een cursus week in Voorburg in 

de voorjaarsvakantie (maandag 24 t/m 28 februari 

2020) vanaf 15.30 uur voor kinderen van 5 t/m 12 jaar 

(verschillende groepen). Het zijn vijf lessen van een 

uur. 

Niet leden betalen € 139,95 

Als lid van Joyus betaal je € 99,95 

Mocht er interesse zijn, laat het ons weten via 

info@joyus.nl. 

Dansvoorstelling 
Speciaal voor de danslessen organiseren wij een 

dansvoorstelling. Hier kunnen alle dansers aan hun 

ouders laten zien wat ze hebben geleerd en hoe goed 

zij kunnen dansen. 

Datum wordt snel bekend gemaakt. 

Talententraining judo 
Op zaterdag 15 februari organiseren wij een 

talententraining judo van 11.30 tot 14.30 uur voor 5 

t/m 15 jaar in Sporthal de Zijde in Bergschenhoek.  

Kosten per deelnemer is € 9,95 

Ben je judolid bij Joyus en zit je minimaal 10 lessen op 

judo, dan mag je opgegeven worden voor de 

talententraining. Wij hanteren een max van 60 

deelnemers en vol is vol! Er kan hiervoor al een plaats 

gereserveerd worden door een mail naar ons te 

sturen (info@joyus.nl). Zet hem in ieder geval in je 

agenda. 

Verdere info volgt. 

 

 

 

Volg ons ook op 1 van onze sociale kanalen 

@joyusteam 

Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben 

geïnformeerd. 

Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u nog 

vragen heeft, wij beantwoorden graag uw vragen. 

Met sportieve groet, 

Namens het hele team van Joyus 
Jezelf vertrouwen geeft vertrouwen! 
 

 

E info@joyus.nl 
W www.joyus.nl 
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