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MAART, DRUKKE VOLLEYBALMAAND BIJ WIVOC !!! 

 VRIJDAG 4 MAART:  

Op deze dag zal er officieel gestart gaan worden met de aanleg van de 

beachvelden achter de kantine van korfbalvereniging Wiko (Jaspersweg 9). 

Stichting Beachvelden Winterswijk zal hier een officieel tintje aan geven. 

Leden zijn hierbij van harte uitgenodigd. Inloop vanaf 15.30 uur. Rond de 

klok van 16.00 uur zal wethouder Wim Aalderink de “eerste schop” in de 

grond zetten en samen met de aanwezigen een toast uitbrengen op deze 

mijlpaal. 

 

ZATERDAG 5 MAART:  

Een unieke zaterdag voor Wivoc want eindelijk sinds 3 jaar hebben we weer 

eens een CMV-competitie nivo 4 t/m 6 in de Sport- en Turnhal.  

Van 08.30 – 12.00 uur. Een mooie gelegenheid om onze bijna jongste jeugd 

aan het werk te zien……… 

..……en voor de ouderen is er werk aan de winkel. Vanaf 09.00 uur hebben 

we een aantal mensen nodig om samen met enkele leden van Wiko en HCW 

gaas en palen te verwijderen ter plekke waar onze beachvelden worden 

aangelegd. Met een paar man / vrouw per vereniging zal het maximaal 3 

uurtjes werk zijn. Alle hulp is welkom. Info bij Geert Beijers 

(voorzitter@wivoc.nl) 

’s Middags moeten de meeste teams ook nog competitie spelen. 
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DINSDAG 8 MAART:  

De bestellijst met het verzamelde geld van de verkoopactie in 
samenwerking met  

 
 
inleveren na 16.00 uur in het trainerskamertje van de sporthal. 

 
1 pot narcissen voor € 1,50; 3 voor € 4,00 
1 pot blauwe druifjes voor €1,50; 3 voor € 4,00 

1 pot hyacinten voor € 1,50; 3 voor € 4,00 
3 dahliabollen Duet voor €5,00 

 
 

 
 

De bestelling kan worden afgehaald op dinsdag 22 maart na 16.00 uur in 
de sporthal 

De jeugdcommissie van Wivoc 
 

VRIJDAG 11 MAART: 

Op deze vrijdagavond is sportzaal de Hazelder gereserveerd voor de dames 

en heren recreanten. Het jaarlijkse onderlinge gezelligheidstoernooi zal dan 

plaatsvinden. De opzet is als voorgaande jaren. Deelne(e)m(st)ers worden 

ingedeeld in volgorde van binnenkomst. De toernooicommissie zorgt voor 

koffie voor en tijdens het toernooi. Na afloop is er iets anders te drinken. 

Maak op deze avond nader kennis met recreanten uit de andere 

trainingsgroepen. Om de kosten hoef je het niet te laten want de deelname 

is gratis. Inloop vanaf 19.30 uur. 

Komt allen want recreatief volleyballen is ook gezelligheid. 
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VRIJDAG 18 MAART: 

Komt de selectie dames 1 van Coolen Alterno Apeldoorn (eredivisie) naar 
Winterswijk om een clinic te geven aan onze  

ABC-jeugd. Dit zal in sportzaal de Hazelder gaan gebeuren van  
19.00 – 20.15 uur. 

 

Aansluitend is er een clinic voor onze trainers, verzorgd door de 
hoofdtrainer Wilfried Groothuis (op foto rechtsboven). Deze clinic is van 

20.30 – 21.30 uur. 
 
Hij zal de trainers bijpraten over de laatste ontwikkelingen op het 

trainersvlak en trainingsmethodes. Wilfried heeft jarenlange ervaring op het 
gebied van (jeugd)volleybal bij o.a. de NVS en onlangs nog Jeugd Oranje. 

Hij zou graag vooraf willen weten of er vragen zijn waar jullie antwoord op 
willen, zodat de clinic hierop aangepast kan worden. 
Aanmelden en vragen van trainers aan Wilfried kun je doormailen naar 

jeugd@wivoc.nl. 

 
 

 
 

 

 

 Als er nieuwtjes en/of foto’s zijn welke geplaatst kunnen worden in de 
Weekkrant, op de website en/of op Facebook dan deze doorsturen aan  
pr@wivoc.nl. Bob van Rijswijk zorgt er voor dat het nieuws op de juiste 

plaats zal verschijnen. 
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