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VANUIT HET BESTUUR 

 

 De eerst volgende thuiswedstrijden zijn zaterdag 9 januari 2016.  

 Voor de aanleg van de beachvelden zijn we nog op zoek naar mensen die 

zich hier op welke wijze dan ook voor willen gaan inzetten. Denk aan aanleg 
en gebruik. Heb je interesse meld je aan via voorzitter@wivoc.nl (Geert 
Beijers) 

 Om al onze ambities waar te kunnen maken zijn we dringend op zoek naar 
versterking binnen de Technische Commissie (TC). Op dit moment staat  

Corné er alleen voor. We hebben hier momenteel 3 vacatures. Zowel voor de 
heren- als dameslijn zijn we op zoek naar iemand die de TC wil helpen en bij 
de jeugd zijn we hard op zoek naar een jeugd coördinator. Voor verdere 

informatie kun je bij Corné terecht of stuur hem een mail via tc@wivoc.nl 
(Corné Dingemans) 

 Dinsdag 22 december a.s. is weer het traditionele oliebollentoernooi.  
Heb je je nog niet opgegeven als team doe dit dan z.s.m. bij de 

toernooicommissie. Altijd gezellig en sfeervol deze traditie. 
 
Laatste keer oud papier ophalen 

 
Maandag 7 december jl. was het echt de laatste keer dat onze “oud-papier 

ploeg” de Pas op ging om het oud papier op te halen. Alsof de bewoners 
extra hun best hadden gedaan om nog 1x zoveel mogelijk papier te 
verzamelen. Op het parkeerterrein van de Storm bleek dat de 2 containers 

niet voldoende waren om alles in kwijt te kunnen (dinsdag is een 3e container 
gebracht en het overige papier is hier alsnog in gedaan). Als dank voor de 

vele uren welke onze vrijwilligers hier hebben ingestoken had het bestuur 
voor een mooie taart gezorgd met een passende tekst. Nogmaals alle 
vrijwilligers bedankt en we spreken elkaar nog wel op de komende 

vrijwilligersmiddag/avond 24 januari a.s. bij Skopein. 
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Wivoc aanwezig op de Playbackshow 

 
Hallo Wivoc-leden, 
Nee, wij zijn niet the Weather Girls. Wij zijn gewoon de zusjes Lammers en gaan 
namens Wivoc optreden tijdens de Winterswijkse Playbackshow. Op 19 december 

a.s. gaan alle remmen los en zijn we te zien als Tavares met het nummer: “Heaven 
must be missing an angel”. 

We willen wel graag aangemoedigd worden door vele Wivoc-leden en aanhang. Per 
slot van rekening gaan we ons best doen om toch iets van een prijs voor de jeugd 

bij elkaar te swingen. 
Dus komt allen, zet je disco/soulbril op en ga lekker los tijdens ons optreden. 
Groet, 

Helma, José en Karin. 
P.s. het optreden van onze souldames staat als 4e gepland ( dus net voor 

de pauze). Kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar bij Bob van Rijswijk 
(pr@wivoc.nl). 

 

        FAMILIE- VOLLEYBAL – TOERNOOI  

Op zondag 27 december organiseert de jeugdcommissie het veel gevraagde 

familie-toernooi voor onze CMV- en ABC-jeugdleden in de sport- en turnhal 
Winterswijk. 
Teams worden samengesteld uit Wivoc-jeugd en familie (mag van 6 - 100 

jaar zijn) van het jeugdlid. 
 

CMV 4 tegen 4: inspelen vanaf 9.30 uur; wedstrijden van 10.00-12.00 uur. 
ABC 6 tegen 6: inspelen vanaf 12.30 uur; wedstrijden van 13.00-15.00 uur. 

 
Dé ultieme kans om de Kerstdagen een gezellige en uitdagende sportieve 
afsluiting te geven!!! Prijsuitreikingen na afloop in de kantine. 

Want wie wil er nu niet winnen van zoon/dochter ??? 
Of omgekeerd: je wilt toch laten zien dat jij goed kunt volleyballen, 

weet hoe het moet en hoe leuk volleybal is ??? 

 

I.v.m. de voorbereiding graag het ontvangen strookje inleveren uiterlijk  
15 december! 
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