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Een fijne zomervakantie
En wat is er een hoop gebeurd in de afgelopen maanden.
Inmiddels hebben we de meeste karateka’s en hun familie een fijne
vakantie kunnen wensen. De afgelopen weken stonden in het teken
van examens. We zijn trots op de resultaten, zeker die van de jeugd.
We hadden in Rotterdam bijvoorbeeld twee leerlingen die net binnen
waren en meteen slaagden voor hun examen oranje slip.
Wat leuk dat er zulke enthousiaste leerlingetjes zijn. Ze zijn gelukkig niet
de enigen. Houden zo!
Nu dan even een pas op de plaats. Shihan en Sensei gaan binnenkort
weer naar Kroatië (niet zo lang deze keer) en zullen daar ongetwijfeld
weer wat ervaringen delen en opdoen. Het is in ieder geval altijd
goed voor inspiratie!

KatsuQ
Jullie hebben het al kunnen lezen, ook in de agenda op de website
staat het aangegeven. Na de vakantie, op zaterdag 19 augustus
laten we (hopelijk) een nieuwe traditie geboren worden: de Katsu
Heiwa Barbecue. Ze het in je agenda. Groot, klein, Rotterdam,
Barendrecht, iedereen is welkom. De locatie is in Barendrecht, details
volgen in de vorm van een uitnodiging per e-mail. Aanvang ca. 16.00
uur.

Opening van het Seizoen
Laten we ook dit evenement niet vergeten: De opening van het
seizoen. Natuurlijk weer met een picknick als het weer het toelaat. Je
mag natuurlijk zelf ook iets lekkers meenemen. Dat mag iets te
snacken of te snoepen zijn, we hebben ook ervaring uit het verleden
van lekkere pasta salades en fruit. Hoeft niet natuurlijk! Wij zorgen in
ieder geval voor de hotdogs en drankjes. Weer een datum om in je
agenda te zetten. Zondag 27 augustus.

Herfst Clinic
Op de website is al te lezen dat de Herfst Clinic ook dit jaar weer
gehouden wordt, deze keer op 7 en 8 oktober. Tijdens de eerste keer
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dat we deze Clinic hielden deden 27 karateka’s van Katsu Heiwa
mee. Dat was in 2015. Vorig jaar hadden we rond de 40 deelnemers
(helaas een paar mensen die niet kwamen opdagen). Op dit
moment, maar we hebben nog drie maanden te gaan, zitten we al
rond de twintig.
Doe mee! Leer jezelf en de andere kennen en leer heel veel over
karate, van gastleraren, van je eigen leraren en doe leuke dingen.
De Herfst Clinic is de eerstvolgende gelegenheid om examen te
doen. Daarna volgt nog een mogelijkheid in december. Maar …
karate gaat niet over examens, graden en banden, maar over budo!
Via de website kun je de folder downloaden en ook een
inschrijfformulier is via de website te krijgen.
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Op dit moment hebben we een kata-toernooi op het oog in België.
Een aantal karateka’s heeft al aangegeven geïnteresseerd te zijn. Na
de vakantie wordt het dus gericht trainen op de kata’s.

Vakantieperiode
De dojolessen lopen gelijk met de schoolperiodes. Hou Facebook en
de website in de gaten voor eventuele vakantietrainingen.
Inmiddels is er een messenger-groep “Trainingen”. Meld je aan om op
de hoogte te worden gehouden voor trainingen in Barendrecht en
Rotterdam.

Social Media
Facebook
We zijn heel actief op facebook. Wordt vrienden en like onze pagina.
Vragen worden daar snel beantwoord en de foto’s delen we
voornamelijk daar.

Twitter
Heb je twitter? Wij ook (weer). Volg ons @Katsu_Heiwa.

Website

Uiteraard hebben we een website die bijna dagelijks wordt
bijgehouden. Klopt er iets niet of mis je iets? Laat het weten.
Ook hier delen we foto’s, filmpjes en evenementen.

Agenda
Voor alles geldt: Kijk op de
agenda van de website
www.katsuheiwa.nl

