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BINNEN BUITEN EN 
ZOOM SCHEMA 

In de bijlage vind je ook het 
schema voor de komende 
week. Dit keer krijg je dus géén 
aparte mail hierover.

IN DEZE 
NIEUWSBRIEF: 

1. Corona en gezond leven
2. Meting luchtkwaliteit judozaal
3. Afmelden voor lessen
4. Poes helpt met t-shirts   
 verspreiden
5. Binnen buiten en zoom   
 schema 2/11 tm 8/11
6. Weten jullie dat?

WETEN JULLIE DAT?
Meerdere hoogleraren 
immunologie pleiten voor het 
slikken van vitamine d tegen 
Corona. Ouderen en mensen 
met een donkere huidskleur 
hebben vaak een vitamine d 
tekort. Dus waarom zou je het 
niet slikken?
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CORONA EN GEZOND LEVEN

AFMELDEN VOOR LESSEN

Deze Nieuwsbrief begin ik met een groot 
compliment aan allen, die in deze tijd in beweging 
zijn gebleven. Niet alleen brengt bewegen je 
in een betere stemming, maar het doet ook 
veel goeds voor je immuunsysteem. Een sterk 
immuunsysteem maakt de kans op Corona kleiner. 
Ook kan een goed werkend immuunsysteem 
ervoor zorgen dat je Corona in mildere vorm krijgt. 
Daarnaast nog een ongevraagd advies: gebruik 
deze tijd om gezond te eten en -als dat nodig is- 
een paar kilo’tjes af te vallen.

Voor álle lessen geldt  dat je je tot 24 uur voor het begin van de les zonder betalen 
kunt afmelden. Dit in verband met de organisatie, de planning en het aantal 
deelnemers per les. Voor wie binnen die 24 uur verkouden wordt of hangerig is 
en zich moet afmelden hebben wij de oplossing van een gratis zoom. Je kunt je 
daar dan voor aanmelden bij Magda: magdaoord@kpnmail.nl
Laat áánmelden kan altijd; je hebt alleen bij een aantal lessen dan de kans dat je 
achter het befaamde net vist.

POES HELPT 
MET T-SHIRT 
VERSPREIDEN
Zoals jullie weten heeft Noor de 
Vries Robbé samen met Claire 
de Jonge een enorme berg 
werk verzet. Gelukkig hielp 
poes Pooh met het verspreiden 
van de T-shirts.

In de afgelopen periode heeft John (eigenaar 
van de judoschool) op uitgebreide schaal CO2 
metingen gedaan in de zaal. Hij deed dat tijdens 
de drukste judolessen, waarbij minstens 20 
mensen aan het judoën waren. Zijn bevindingen 
vind je in de bijlage van deze Nieuwsbrief.

Tot slot nog een tip: probeer elke dag koud (na) te douchen: goed voor je 
immuunsysteem, de bloedcirculatie en je huid.

METING LUCHTKWALITEIT JUDOZAAL


