
je vooral in de grote vakantie 

kan doen. 

 

Soms weten we echter niet 

goed wat we nog kunnen 

doen… en denken we wel eens  

“ „k verveel me…”  DAN is het 

de moment om een klein hoekje 

in huis, op zolder of in de tuin 

op te zoeken en terug te den-

ken aan onze lessen en onze 

toffe sport!  Al vlug zal je even 

die kata, die beentrap, die vuist-

stoot, die afweer, die armklem, 

die polsklem, … voor de geest 

halen en wie weet - als je denkt 

dat niemand kijkt - deze terug 

kort eens inoefenen. Dat MAG!

Niet verklappen… maar ik doe 

dat ook af en toe in de vakantie!  

En weet je … plots is die verve-

ling weg!  

 

 先輩 Senpai Dominique 

Met het uitdelen van dit nieuws 

blad wordt de GROTE vakantie 

ingezet. YES!  

 

Naast het vele zwoegen op de 

schoolbanken hebben we dit 

schooljaar ook stevig aan ons 

lichaam gewerkt. Via onze ge-

vechtssport hebben we de nodi-

ge energie, spieren en discipline 

verder aangevuld. Sommigen 

(wat zeg ik … de meesten!) 

hebben er trouwens heel wat 

spieren erbij gekregen. 

 

Daarom is het goed dat ook ons 

lichaam - niet alleen op school – 

maar ook op onze sportclub 

even kan rusten. 

 

De komende 2 maanden van die 

lange vakantie zal je ongetwijfeld 

met veel leuke dingen weten te 

vullen.  Het is tijd om eens goed 

te ravotten. Sommigen trekken 

op kamp, andere gaan mee op 

reis naar verre vreemde landen 

en nog anderen zullen het leuk 

vinden in de eigen thuis. 

 

Rusten betekent niet alleen eens 

languit gaan liggen in de zon, 

maar ook een stevige fietstocht 

maken, of een mooie wandeling, 

een feest, spelen met de vrien-

den, … kortom dingen doen die 

Prik deze brief maar aan uw 

prikblok. Schrijft het vlug in de 

agenda van pap‟s of mam‟s! op 3 

september zal sensei Luc onze 

dojo terug openen! Dan kunnen 

we terug onze toffe sport 

“Karate” beoefenen.  

 

Natuurlijk zullen we veel te 

vertellen hebben. Je komt het 

toch vertellen? Zeker weten dat 

je iets heel tofs hebt mee ge-

maakt tijdens de vakantie. 

  

Gelijktijdig zullen we uitkijken 

naar de nieuwe vriendjes die net 

zoals ieder jaar ook graag vanaf 

september bij onze club willen 

horen. Ik vind dit altijd heel 

spannend! Wie komt er dit jaar 

trainen? 

 

Ken jij ook zo iemand die graag 

bij onze club wenst te trainen, 

breng hem/haar dan vlug mee! 

 先生 Sensei Luc 

Vakantie ! 

I N  D I T  

N U M M E R :  

Vakantie 1 

3 September 1 

Onze website 2 

Rara wie ben 

ne kik? 

2 3 September 

WKS VZW 

Nieuwsbrief 空手 
J U N I  2 0 0 9  K A R A T E   J E U G D  

  K A R A T E  

  J U - J I T S U  

  T A E - B O  

 K Y U S H O  

 

Sporten bij WKS is TOF! 



Kortrijkstraat 95 

8560 Wevelgem 

Website : www.WKSVZW.be 

Voorzitter vzw: E-mail: luc.wks@skynet.be 

 

Ben je al op onze website gaan zien? Daar tref 

je heel wat informatie! Zoek je een foldertje van 

onze club voor een vriend, of weet je niet zeker 

meer op welk uur de lessen starten?  Je kan het 

allemaal vinden op www.WKSVZW.BE 

 

Heb je een leuk bericht, een verhaaltje, een fo-

to of een tekening stuur het dan naar 

WKS.dominique@scarlet.be en wie weet komt 

het binnen kort ook op de website te staan!  

 

Wil je Sensei Luc een berichtje sturen, dat kan 

via email naar luc.wks@skynet.be 

 

Rara ... wie ben ne kik? 

Sporten bij WKS is TOF! 

WKS vzw 

Prettige vakantie ! 


