
 

 

      

 
 
 
                                                                               
  
 
 
 
 
 
 
 
Klaar voor de start? 
 
We hopen dat jullie fijne feestdagen hebben gehad.  

Voor veel mensen ook een 
beladen periode, maar de 
dagen worden binnenkort ook 
zichtbaar langer en we 
concentreren ons op de plannen 
die we hebben voor het nieuwe 
jaar.  
Hier vind je nog even foto’s van 
de kersttraining in Rotterdam en 
het hapje/drankje na de 
Oliebollentraining in Barendrecht. 

 
 
 

Examens januari  
 
Op dinsdag 23 januari en vrijdag 26 januari is er weer een 
mogelijkheid om examen te doen.  
Dinsdag 23 januari zijn de Rotterdammertjes aan de beurt en op 
vrijdag de karateka’s van Barendrecht. 
De jongste jeugd/de draken, nemen altijd deel aan de examens. 
Drakenkaarten niet vergeten! 
De rest van de karateka’s krijgen te horen of ze examen kunnen doen 
(karatepaspoort inleveren).  
 
 
Valentijntraining, neem iemand mee! 
 
Vrijdag 16 februari zijn we van plan een Valentijntraining te houden.  

- Valentijn omdat je een vriend/vriendin/vader/moeder/leuk 
familielid mee mag nemen naar de training,  

- Valentijn omdat we voor elkaar iets lekkers meenemen wat 
we na een uur training (de training is van 19.00 u tot 20.00 u) 
gezamenlijk gaan nuttigen. 

- Valentijn omdat we weer iets gaan doen voor het goede 
doel. Na twee jaar Guinée vallen we weer een keertje terug 
op de Voedselbank. Neem iets mee tijdens de training. Geen 
verse dingen, maar een pak/blik/pot. Heb je dingen over van 
het kerstpakket? Neem mee! Deegwaren/rijst/pasta’s, blikken 
groenten, vis, etc.   
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Agenda 

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

 

Kersttraining Rotterdam 
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Adressen/telefoonnummers: 
Sommige karateka’s trainen 
gelukkig al een aardig poosje bij 
ons. Het kan zijn dat je 
adres/telefoonnummer is 
gewijzigd. Geef in antwoord op 
dit mailbericht je wijziging even 
door. Ook als je niet zeker weet 
of we de laatste versie hebben. 
Het kan ook zijn dat je meerdere 
emailadressen gebruikt.  
                       

 
 
 
 
Spring Camp 
 
 De datum voor het Spring Camp is geprikt. De eerste week van de 
vakantie (zondag 29 april t/m vrijdag 4 mei. Natuurlijk is alles onder 
voorbehoud van het aantal aanmeldingen. Ben je voornemens mee 
te gaan, laat het tijdig weten. 
Wil je meer weten? Meld je even bij sensei Jenny. 
 
 
Wedstrijden 
 
We hebben inschrijvingen binnen (en aangemeld) voor de Yujin-cup 
(10 en 11 februari). 
Zin om mee te gaan (kijk op de website voor de wedstrijden in de 
nabije toekomst)? 
Geef je op bij de coaches of via het formulier op de website. Je hoort 
dan snel! 
 
 
Vakantieperiode 
 
De dojolessen lopen gelijk met de schoolperiodes. Houd Facebook en 
de website in de gaten voor eventuele vakantietrainingen in de 
buitenlucht.   
Dinsdag 9 januari zijn we er weer! 
 
 
Social Media 
 
Facebook 
We zijn heel actief op facebook. Word vrienden en like onze pagina. 
Vragen worden daar snel beantwoord en de foto’s delen we 
voornamelijk daar.  
 
Instagram 
Sinds een tijdje hebben we ook Instagram! Leuke foto’s, filmpjes en 
boomerangs van de lessen vind je daar! katsuheiwa is ons account! 
 
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. 
www.katsuheiwa.nl 
 
 
Merken van de kleding/bescherming: 
Het is verstandig om in de bescherming je naam te zetten. Er blijft 
nogal eens iets liggen en dan is het goed te weten van wie het is.  
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