SEPTEMBER 2012

Nieuws van het secretariaat
Door middel van regelmatige verzending van nieuwsbrieven zullen wij iedereen
op de hoogte houden van de activiteiten en informatie doorsturen.
Aan de website wordt gewerkt; ik probeer deze zo snel mogelijk online te krijgen.
Gedurende de maanden juli-augustus hebben verschillende clubs zich
ingeschreven bij WADO VLAANDEREN. Deze clubs hebben vervolgens een
infofiche ontvangen om de gegevens van hun club door te geven.
Mag ik vragen dat de clubs die deze infofiche nog niet hebben teruggestuurd, om
dit zo snel mogelijk te doen zodat wij van elk lid over de juiste informatie en
contactpersonen beschikken ?
Ludo Binnard
Secretariaat
ludo.binnard@samoerai-leuven.be

Leden Wado Vlaanderen
Ondertussen hebben 12 clubs zich aangesloten bij WADO VLAANDEREN.
We mogen dit een succes noemen want dit is 80% van de clubs die aanwezig
waren op de vergadering in Hoeselt destijds.
Hieronder kan u de clubs terugvinden die ondertussen lid zijn, met een link naar
hun website :
KARATE BUSHIDO EIGENBILZEN
KARATE DOJO MACHELEN
KARATE GROOT-KORTENBERG
KARATECLUB BASSAI HAMONT-ACHEL
KARATECLUB SAMOERAI LEUVEN
KARATECLUB TOMODACHI SINT-TRUIDEN/ZOUTLEEUW
KCAR EKSEL/PEER
KCAR HELCHTEREN/OVERPELT
MAKOTO WADOKAN KEERBERGEN
SAMOERAI HAACHT
SAMOERAI KARATE BORNEM
WADOKAN LANDEN

Agenda & nieuws
De agenda en kalender bevat activiteiten (zowel Wado als Multistijl),
georganiseerd door of in samenwerking met de leden van WADO VLAANDEREN.
Gelieve uw activiteiten en bijhorende info door te sturen naar het secretariaat
zodat wij ze kunnen opnemen in de kalender.
De volledige kalender kan u vinden in bijlage.

Agenda september 2012
Za 22/09/2012
Wado-ryu stage olv Peter Van Bruystegem
(Makoto Wadokan)

Vr-Zo 28-29-30/09/2012

16e EK WIKF & Tatsuo Suzuki Memorial
(WIKF)
Lees hier de info

Agenda oktober 2012
Zo 07/10/2012

Beker van Hoeselt 2012
(Shingitai Hoeselt)
Lees hier de info

Za-Zo 13-14/10/2012
Wado-ryu stage olv sensei Minh Tran Hieu
(Makoto Wadokan)

Za-Zo 20-21/10/2012

Wado-ryu Karate-do Academy European Championships
(Wado-ryu Karate-do Academy)
Lees hier de info

WADO VLAANDEREN
Secretariaat : Zavelberg 8 – 3000 Leuven
ludo.binnard@samoerai-leuven.be
Deze nieuwsbrief is een uitgave van WADO VLAANDEREN.
De nieuwsbrief bevat links naar websites die wij interessant achten.
Deze links zijn evenwel puur informatief en WADO VLAANDEREN is niet verantwoordelijk voor de
inhoud van deze sites of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je club lid is van WADO VLAANDEREN.
Een bericht of reactie sturen ?
Dat kan op het volgende adres : ludo.binnard@samoerai-leuven.be
Indien deze versie onleesbaar : pdf-versie in bijlage.

