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Torii 

Nieuwsbrief 
 

Feestdagen 
 

Wat een enerverend jaar hebben we achter de rug. De nieuwe dojo is in gebruik genomen, de 
oude dojo is gerenoveerd. De parkeerplaatsen zijn aangelegd, en de leraren beginnen te 
wennen aan de nieuwe situatie. Het komende jaar staan we weer voor nieuwe uitdagingen. 
Zoals de realisatie van de dameskleedkamer, de inwijding van de nieuwe dojo en niet in het 
minst de bouw van een woonhuis aan de dojo. Wij hopen dat iedereen de toekomst als een 
uitdaging kan zien. 
 
 
Daarom wensen wij iedereen: 
 
 

Gelukkig Nieuwjaar 
 
 

In dit nummer: 
1. Vakantie. 
2. Jubileum. 
3. Stages. 
4. Felicitaties. 
5. Korte mededelingen. 
6. Positief leven. 

 
1. Vakantie. 

 
Tijdens de feestdagen zijn de dojo’s in Helmond en Krefeld gesloten. Ze beginnen weer vanaf 
maandag 9 januari. In Venlo stoppen de lessen en sluiten we de dojo. 
 
 
 

2. Jubileum. 
 

Dit jaar staat de Nieuwjaars training op zaterdag 7 januari in het kader van het 19 jarig 
bestaan van Ki-Aikidoschool Torii. Het programma is als volgt: 

Ki-Aikidoschool Torii 
Cederhoutstraat 40 
5706 XC Helmond 
Tel: 0492-522441 
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 Van 13.00 – 14.30 Ki-les 
 Van 14.30 – 15.00 Nieuwjaarsthee   
 Van 15.00 – 16.30 Ki-Aikido 
 Van 17.00 – 20.00 “Lopend/zittend Buffet” 
  
Deelname is gratis er is dus geen enkele reden om niet deel te nemen !!!! meld je wel even 
van tevoren aan vanwege de catering. 

 
   

3. Stages. 
 

v Op 8 januari 3 stijlen stage Papendal 
v In april is de districtsstage in Veghel 
v Op 6 en 7 mei stage met Curtis sensei.  
v In augustus geeft Toby een zomerstage in Duitsland, hieraan kan iedereen 

deelnemen. 
v September de stage met Europese leraren 
v November nationale ki-aikidostage  
v Daarnaast zijn er weer de gebruikelijke wapentrainingen in de eigen dojo. Voor de 

data kun je de website bezoeken. 
 
 

4. Felicitaties. 
 

Vanaf deze plaats feliciteren wij: 
  

Mieke Fransen  Shokyu, 5e kyu 
Birgit Albertsmeier  1e kyu 

 Sophia Wiersma  Chukyu 
 Michel Bijnen   Chukyu 

Rudy Gruijters    Chukyu 
Daniël Khosseini  3e kyu 
Eddy Beelen   Chukyu 
Carlo Verhappen  Nidan JBN 
   
 
 

5. Korte mededelingen. 
 
 

Ø Let op, per 1 januari 2017 wordt het lesgeld voor de jeugdleden met € 1,= verhoogd 
naar € 13,= voor de jongsten en € 16,= voor de oudere jeugd. Geef de wijziging tijdig 
aan je bank door. 

Ø Mocht je nog een bijdrage willen leveren voor de nieuwsbrief, bijvoorbeeld over je 
ideeën over en ervaringen met het Ki-Aikido en de Ki-principes. Dan kun je die 
mailen naar: info@ki-aikidoschool-torii.nl 

Ø Vanaf maandag 9 januari gaat Frans Steinman sensei de lessen op maandag verzorgen 
in Helmond. 
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Ø Vanaf donderdag 12 januari gaan de gevorderden lessen weer van start van 21.30 tot 
22.30 o.l.v. Toby Voogels sensei. 

 
6. Positief leven. 

 
In het universum heerst absolute eenheid. Met het verschijnen van de mens ontstaat een 
ander soort universum. Een dat gebaseerd is op de eigen ervaring. We noemen dit het 
relatieve universum. De absolute eenheid wordt verdrongen door het dualistische denken. 
Volgens die gedachtegang heeft alles een tegenpool. Waar goed is, is ook slecht. Waar 
zwart is, is ook wit. Waar plus is , is ook min etc. 
Een gelukkig leven heet dan positief en een ongelukkig leven heet dan negatief. 
 
Laten we daarom alle negatieve gedachten uitbannen en een positief leven nastreven. 
 
 

Shin-Po Uchu-Rei 
Kan-no Soku Genjo 

 
(Geloof in de geest van het universum en je gedachten zullen verwezenlijkt worden.) 
 
  

 
 
 
Ad Voogels. 
 
   


