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De winter is vandaag begonnen, kerstmis staat voor de deur en de oliebollen
kramen proberen ons al over te halen om alvast een voorproefje op oudejaarsavond te nemen.
De laatste training van dit jaar hebben we al weer achter de rug en terugkijkend op het huidige jaar zien we leuke activiteiten, nieuwe tradities, heel veel
nieuwe contacten met binnenlandse en buitenlandse dojo’s, veel gastlessen
van instructeurs van andere dojo’s en organisaties en veel gastlessen aan
andere dojo’s en heel veel nieuwe vrienden en vriendinnen in de dojo.
2013 was voor Katsu Heiwa het jaar van de “nieuwe”
kata’s en vooral de bo-kata’s. We hopen in 2014 een
start te maken met de Tonfa’s.
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Een grapje rond de
Sinterklaas ”viering”

Halloweentraining
De eerste training na de vakantie (29
oktober in Rotterdam en 1 november in
Barendrecht) was een Halloweentraining.
Net als vorige keer met een Quiz, een
parcours en aan het eind de Treat.

Vakantieperiode
De kerstvakantie eindigt voor Katsu Heiwa op
dinsdag 7 of vrijdag 10 januari. Kijk op de
website voor trainingen rond de jaarwisseling
en (natuurlijk) hou onze Facebook pagina in
de gaten.

www.katsuheiwa.nl
katsu.heiwa@xs4all.nl
tel. 0648334855
(Shihan Vlado)
0651123039
(Sensei Jenny)
Bezoek ons op Facebook
en volg ons op Twitter

Wedstrijden
Begin 2014 gaan we een start maken met de
wedstrijdkalender. Dat betekent dat we ruim van tevoren
gaan kijken wie er zin heeft om mee te doen aan
wedstrijden. Meedoen en/of begeleiden. Kumite of Kata.
We hebben al wat aanmeldingen (ook van de
volwassenen).
Zij zullen speciale trainingen krijgen natuurlijk om met een
mooi resultaat voor de dag te komen.

Fotoreportages en verslagen
Katsu Heiwa is een dojo die zich volop
manifesteert op het internet
door haar website, Facebook, maar ook
twitter. Volg ons en blijf
op de hoogte van onze activiteiten. In de
nieuwsblogs worden
de actualiteiten weergegeven.

Contacten met andere organisaties en
dojo’s
Katsu Heiwa is regelmatig te vinden in andere dojo’s en wij
nodigen ook andere dojo’s uit om bij ons te komen trainen.
Wil je een keer mee als we weer op pad gaan? Laat het
even weten.

Activiteiten

Voorjaarskamp

Hou de website (en facebook) in de gaten
voor activiteiten waar we gezamenlijk
naartoe willen/kunnen gaan. Ook i.v.m.
meerijden.

Zoals jullie ongetwijfeld al gehoord hebben, gaan we ook dit
jaar weer op weg naar Kroatie voor het Spring Camp. Dit
valt in de schoolvakantie en start op 27 april. De laatste dag
is op 2 mei. Kijk op onze website en klik op de Poster voor
details en inschrijfformulieren.

Merken van de kleding
Beste ouders, willen jullie alsjeblieft de kleding
van de kinderen merken met hun naam? Als
er dan iets blijft liggen houden we het apart
tot de volgende keer. Als het niet gemerkt is
leggen we het bij de gevonden voorwerpen
(in Rotterdam en Barendrecht).

Welkom!
Sinds de vorige Nieuwsbrief hebben zich
weer een aantal nieuwe leerlingen
aangemeld. Leuk! We zijn er blij mee.
Dus, welkom Semaja, Luke, Jeremy, Julienne,
Rachel en Mitchell.

Wij hopen iedereen in het nieuwe jaar weer gezond en wel
terug te zien en ook het volgend jaar weer in een sfeer van
wederzijds vertrouwen en waardering met jullie te mogen
werken.
Shihan Vlado en Sensei Jenny

