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 Nieuwsbrief 2 augustus 2015, jaargang 4 nummer 1 

 

VANUIT HET BESTUUR 

 

 Nominatie Rabobank coöperatiefonds. We zijn ook door de 2de ronde 

van dit fonds heen gekomen. Helaas zijn we niet bij de eerste 2 geëindigd 

maar we dingen op dinsdag 6 oktober a.s. wel mee om enkele prijzen “uit 

de hoge hoed” van de bank. Laten we daar dan onze hoop maar op 

vestigen. Iedereen bedankt voor het uitbrengen van zijn / haar stem op ons 

project de beachvelden in samenwerking met HCW handbal  en Wiko 

korfbal. 

Ons promo filmpje vind je nog steeds op https://youtu.be/EfC979MTaa0. 

 “Voorlopige” competitie programma vind je op: 

www.nevobo.nl → competitie → zoek op naam: WIVOC intikken → klik 

op WIVOC Winterswijk →Kies team / klasse → hier vind je het 

programma. 

Dit is nog niet de definitieve versie. Met enkele wijzigingen moet 

nog wel rekening gehouden worden. 

 In de 3e week van september verschijnt er een extra bijlage bij de 

Weekkrant van de gezamenlijke zaalsportverenigingen. Iedere 

zaalsportvereniging vult vier pagina’s, twee met advertenties en twee met 

PR / informatie over haar eigen vereniging. Dit is een mooi PR moment. 

We zijn nog op zoek naar mooie foto’s van o.a. de wagen van het 

bloemencorso 2015. Niet gemaakt met een telefoon maar met een “echt” 

fototoestel. Deze s.v.p. doorsturen aan pr@wivoc.nl (Bob van Rijswijk). 

 In het seizoen 2016-2017 bestaat Wivoc 50 jaar. Als bestuur willen we hier 

best aandacht aan schenken maar daarvoor hebben we ideeën en 

vrijwilligers nodig die deze kar willen trekken. Meld je aan bij info@wivoc.nl. 

 De trainingen starten weer vanaf dinsdag 25 augustus a.s. 
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Wivoc night shopping bij Leugemors Sport 2000 
 

Op woensdag 2 en donderdag 3 september a.s. tussen 19.00 en 21.00 uur 

hebben alle leden de mogelijkheid om tegen 20% korting 

volleybalbenodigdheden aan te schaffen. Het gaat hier om schoenen, 

sokken, kniebeschermers en sporttassen. Nadere informatie volgt nog in 

Nieuwsbrief 2.  

 
 

 

Bloemencorso 2015 
 
Ook dit jaar zal Wivoc weer een wagen op de weg brengen tijdens het komende 
Bloemencorso op 28 en 29 augustus. De voorbereidingen zijn weer volop aan de 

gang in de oude hal van dakdekkersbedrijf Leemrijse aan de Parallelweg. Iedere 
dinsdag- en donderdagavond en zaterdagmiddag werkt een groep aan de wagen. 

Nog steeds is hulp van harte welkom evenals oude kranten en andere materialen 
(dit in overleg met de bouwgroep) 
 

Plakkers, konters, inlijmers en overige helpers: 
 

Naast de hierboven omschreven werkzaamheden heeft de corsogroep natuurlijk 
ook in de slotfase EXTRA hulp nodig voor het konten, plakken, inlijmen etc. Er 
moeten ca. 50.000 bloemen verwerkt worden. Mensen die hieraan mee willen 

helpen kunnen terecht op: 
 

Woensdag 26 augustus van 13.30 uur tot ca. 22.00 uur. 
Donderdag 27 augustus van 10.00 uur tot en met de wagen klaar is. 

 
Leden (jong en oud, competitie en recreatie) vaders, moeders, broertjes, zusjes, 
opa’s en oma’s iedereen is welkom. Meld je wel even bij binnenkomst bij de 

organisatie. Zij zullen zorgen dat je aan de slag kunt. 
 

  
 


