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 Nieuwsbrief 9 februari 2018, jaargang 6 nummer 8  

Vanuit het bestuur 

 
 Nu weer eens een reguliere Nieuwsbrief welke ook zeker een stuk korter zal 

zijn t.o.v. de laatste 2. Eerst maar eens enkele data. 

 
20 april Koningsspelen op de Beachvelden (organisatie is in 

handen van leerlingen van het Graafschapcollege) 
23 april openstelling van de Beachvelden voor regulier gebruik. 
24 april onderlinge eindtoernooi voor alle leden! 

1,5,8,12 en 19 juni recreatieve toernooi in de zaal voor campings, 
families, bedrijven, verenigingen, straten- en vriendenteams. 

8 t/m 15 juli Volleybalweek op de beachvelden voor jeugd, scholen, 
recreatieve teams van campings, families, bedrijven, verenigingen 
etc. 

 
 Deze maand zal door de leden van de Technische Commissie een 

inventarisatie bij de teams en trainers gehouden worden wie er ook in het 
seizoen 2018-2019 blijven spelen en training willen gaan geven. 

 

 Voor komend seizoen hebben we voor het gebruik van de beachvelden 
gekozen voor een iets andere aanpak. Onbeperkt reserveren op de 

donderdagavond is niet meer mogelijk. Wij willen alle leden de kans 
geven om gebruik te maken van de velden. Het voorstel vanuit de groep die 

zich momenteel buigt over de invulling van het gebruik van de beachvelden 
is: 

 

17.30 - 19.00 uur Skopein Wivoc Jeugd 
19.00 - 20.30 uur Skopein Wivoc Dames en Heren (competitie en  

                            Recreanten) 
20.30 - 22.00 uur Skopein Wivoc Dames en Heren (competitie en  
                            recreanten. 
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 Vanuit het bestuur willen wij er nog wel met nadruk op wijzen dat we nog 

steeds op zoek zijn naar mensen voor de diverse vacatures. Prettig is om te 
vermelden dat Anniek Abbink en Martijn Roerdink de kledingcommissie 
hebben versterkt en dat Rilana Lammers ondersteuning gaat geven bij de 

bloembollen/stroopwafel actie en Gabrielle Girbaran zich gaat inzetten voor 
de bloemencorsowagen voor de jeugd. 

 
 De bestelformulieren voor de Bloembollen en stroopwafelactie op dinsdag 

20 februari zullen worden uitgedeeld door de jeugdcommissie. Als iedereen 
zijn/ haar best doet dan moet deze actie ons ook weer de nodige euro's 
gaan opleveren. 

 
 Voor het komende jeugdkamp hebben zich maar liefst ruim 50 kinderen 

opgegeven. Dat moet een leuk maar druk weekend worden voor zowel de 
jeugd als de leiding. 

 

 Afgelopen zaterdag heeft de jaarlijkse bingo en dropping voor de jeugd ook 
weer plaatsgevonden. 's Middags was het als eerste de beurt aan de jongste 

jeugd om in de kantine van Wiko een leuke spelmiddag te beleven. Naast 
de traditie van enkele spelletjes Bingo wist Yvette van de Berghe ook de 
nodige "nieuwe" spelletjes te introduceren. Een geslaagde middag waar alle 

kinderen met de nodige prijsjes naar huis gingen. 
's Avonds was de oudere jeugd aan bod met de dropping welke dit jaar 

samen werd gehouden met de jeugd van Wiko. Maar liefst 70 deelnemers 
werden gedropt op de Beijersdiek....... 
Voor het verloop van deze avond verwijzen wij jullie naar onze website 

waar een "controle mol "een mooi verhaal heeft achtergelaten inclusief met 
de nodige foto's. 

 

 
 


