
 

 

      

 
                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weg vakantie …. 
 
Vóór het zover is lijkt het lekker lang. De vakantie. Twee, drie soms vier 
weken en de kinderen een week of zes, zeven, maar inmiddels zijn we 
al weer druk aan de slag.  Scholen zijn weer begonnen en de eerste 
week lessen bij onze dojo zit er ook al weer op. Wat leuk dat er toch 
een vast groepje de hele vakantie door heeft getraind.  
 
We zagen een paar nieuwe gezichten, een paar oude gezichten die 
het weer op willen pakken. Iedereen is welkom natuurlijk. De enige 
regels die we hebben: Respect voor elkaar en zoek je grenzen (en 
niet die van een ander) op.  
Ook dit seizoen weer een nieuw idee tot uitvoering gebracht. Deze 
keer voor de allerkleinsten: de Drakenkaart. De eerste reacties van de 
kids zelf waren positief. Mooi zo! 
   

Examens 
 
De eerstvolgende gelegenheid (voor iedereen) om examen te doen 
is over een maand tijdens de Herfstclinic op zaterdag 1 en zondag 2 
oktober. Kijk op de website voor het programma en het 
inschrijfformulier. Het is ook mogelijk om om 1 dag mee te doen (i.p.v. 
2 dagen). De zondgochtend les in Barendrecht vervalt dan.  
 

Opening van het seizoen 
 
De officiële opening van het seizoen is, traditiegetrouw, de tweede 
zondag dat we les hebben. Dus op zondag 4 september is het weer 
verzamelen in het Vroesenpark. Kijk op de agenda op de website 
voor de exacte locatie. Aanvang is om 11.00 uur en natuurlijk is weer 
iedereen welkom. Ook familie en vrienden.  
Als het weer het toelaat eindigen we met de PicNic. We zorgen in 
ieder geval voor salades en hotdogs en natuurlijk drankjes. Neem zelf 
ook iets lekkers mee (ook ouders en iedereen die niet mee heeft 
getraind: welkom!) 
De zondagochtendles in Barendrecht vervalt op deze dag.  
 

 

 
 
 
 
 
 

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. 
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Wedstrijden 
 
Op korte termijn staan er twee wedstrijden ingepland. De eerste bij 
dojo Kyozumi in Sommelsdijk op 17 september voor iedereen t/m 17 
jaar. Jammer genoeg hoorde ik vanochtend van Sempai Wout dat er 
geen aanmeldingen zijn. Er is een kamp, andere afspraken. Volgende 
keer beter. 
De tweede is een matchmaking bij Dojo Vleesenbeek in Dordrecht 
op 8 oktober. Dit is een wedstrijd voor beginners met weinig of geen 
ervaring (maximaal 3 wedstrijden gevochten).  
Aanmelden via Sempai Wout 
 
Tijdens wedstrijden is het niet de bedoeling dat ouders zich bij de 
vechters ophouden. Dit wordt door de wedstrijdleiding verboden en 
in sommige gevallen volgt een sanctie voor de desbetreffende dojo.  

 
Vakantieperiode 
 
De dojolessen lopen gelijk met de schoolperiodes. Dus vanaf 
zaterdag 15 t/m 22 oktober is de Herfstvakantie. Hou Facebook en de 
website in de gaten voor eventuele vakantietrainingen.   

 
 
 
 
 
Goede Doelen training 
 
Vakantie achter de rug. Thuis beetje opgeruimd en dan zien we dat 
we veel te veel overbodige dingen hebben. Kleding, speelgoed. Het 
is dan ook weer tijd voor onze goede doelen dag/training. 
 
Begin maar alvast te verzamelen: Tijdens de Halloween-week (bij ons 
ook bekend als Kick or Beat Week 1 t/m 6 november) kun je alles bij 
ons kwijt. Geen etenswaren want het gaat allemaal verscheept 
worden naar Guinée (West Afrika). 
 
Vorige keer waren ze ook erg blij met de paracetamol, 
tandenborstels, tandpasta, schriftjes, pennen en potloden. 
 

Herfstclinic 
 
Hier heeft iedereen als het goed is al een mailbericht over 
ontvangen. Kom meedoen, twee dagen of één dag. Mogelijkheid 
om examen te doen. Kijk ook op de website voor details. 
Met vragen kun je natuurlijk ook altijd bij sensei Jenny terecht. 

Agenda 

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

Katsu Heiwa Nieuwsbrief 
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). 

En geloof ons …. Jong of oud, iedereen laat wel eens iets liggen. 


