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 Nieuwsbrief 22 augustus 2015, jaargang 4 nummer 2 

VANUIT HET BESTUUR 

 

 De trainingen starten weer vanaf dinsdag 25 augustus a.s. 

 In de extra Nieuwsbrief, welke ook nog dit weekend volgt, vinden jullie alle 

gegevens m.b.t. trainingstijden, samenstelling, trainers, locaties etc. Bij 

vragen kun je contact op nemen met Elke van der Wiel ( jeugdzaken) en 

Corné Dingemans voor de senioren.  

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

Weekkrant van de gezamenlijke zaalsportverenigingen. Afdeling pr heeft 

onze pagina’s bijna klaar. We mogen er zeker trots op zijn. 

 In de zomermaanden heeft Monique van de Berg aangegeven, dat zij, naar 

een jaartje de tc-herenlijn te hebben gedaan, er mee stopt. Corné 

Dingemans neemt haar functie tijdelijk over. De tc is dus op zoek naar 

iemand die deze taak over wil nemen. Interesse? Stuur even een berichtje 

aan tc@wivoc.nl. 

 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. 

 Zo langzaam maar zeker dreigt ons scheidsrechterskorps uit te dunnen 

vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van diverse 

scheidsrechters. Wij zijn op zoek naar nieuwe (jeugdige) aanwas. Komend 

seizoen gaan we regionaal ( en misschien wel in Winterswijk) cursussen 

organiseren. Bij deze roepen we juist jeugdleden op om zich hiervoor op te 

geven zodat iedereen ook in de toekomst zijn/haar wedstrijden kan blijven 

spelen. Informatie opvragen en aanmelden kan bij Kim Klaver via de e-mail  

kimklaver@msn.com. Zonder scheidsrechters geen wedstrijden !!!! 

 Onlangs kregen we bericht van Marion ten Barge dat zij voorlopig niet 

inzetbaar is door vermoedelijk een lichte thia in combinatie met grote 

werkdruk. Wij wensen haar een spoedig herstel. 
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 Helaas zijn we er onlangs achter gekomen dat de kaarten voor de EK-

dames wedstrijd Nederland – Polen in Apeldoorn zijn uitverkocht. Wel zijn 

er nog wat mogelijkheden voor de wedstrijd op maandag 28 september 

voor de wedstrijd van Nederland – Italië ook in Apeldoorn. Indien er 

voldoende belangstelling is willen we hier naar toe gaan. Vertrek zal ca. 

15.00 uur zijn. Bij belangstelling geef je naam even per e-mail door aan 

pr@wivoc.nl (Bob van Rijswijk) Wij garanderen niets. 

 

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 lopen nu op het eind in 
de oude hal van dakdekkersbedrijf Leemrijse aan de Parallelweg.  

 
Plakkers, konters, inlijmers en overige helpers: 

 
In de slotfase is 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. 
 

                   
 

Wordt het inderdaad 3x een scheepsrecht ??? 
 
 

Indien U met de auto komt deze s.v.p. parkeren op het parkeerterrein van 
het Gerrit Komrij College. 
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