
 

  

 

  

 

   

 

 

 

Nieuwsbrief  December 2016 
 

  

Agenda  

 Turnen, 1e plaatsingswedstrijd 5e divisie te 

Winterswijk op 14 januari 2017 

 Turnen wedstrijdgroep Training Duiven op 22 

januari 2017 09:00 

 Turnen, 1e plaatsingswedstrijd 6e divisie op 28 

januari 2017 

 Judo, 30ste breedtesport -12jr. op 29 januari 2017 

 Judo 10e wijks open -12jr. op 12 februari 2017 

 Turnen wedstrijdgroep Training Duiven op 12 

februari 2017 09:00 

 Judo, Instaptoernooi -12 jr t/m gele band te Ede op 

18 februari 2017 

 Turnen, 2e plaatsingswedstrijd 6e divisie op 18 

februari 2017 

 Turnen, 2e plaatsingswedstrijd 5e divisie te 

Doetinchem op 11 maart 2017 

 

 

http://www.wikrheden.nl/events/event/turnen-1e-plaatsingswedstrijd-5e-divisie-te-winterswijk/
http://www.wikrheden.nl/events/event/turnen-1e-plaatsingswedstrijd-5e-divisie-te-winterswijk/
http://www.wikrheden.nl/events/event/turnen-wedstrijdgroep-training-duiven/
http://www.wikrheden.nl/events/event/turnen-1e-plaatsingswedstrijd-6e-divisie/
http://www.wikrheden.nl/events/event/30ste-breedtesport-12jr-te-groesbeek/
http://www.wikrheden.nl/events/event/judo-10e-wijks-open-12jr-te-wijk-bij-duurstede/
http://www.wikrheden.nl/events/event/turnen-wedstrijdgroep-training-duiven-2/
http://www.wikrheden.nl/events/event/judo-instaptoernooi-12-jr-tm-gele-band-te-ede/
http://www.wikrheden.nl/events/event/turnen-2e-plaatsingswedstrijd-6e-divisie/
http://www.wikrheden.nl/events/event/turnen-2e-plaatsingswedstrijd-5e-divisie-te-doetinchem/
http://www.wikrheden.nl/events/event/turnen-2e-plaatsingswedstrijd-5e-divisie-te-doetinchem/
https://us12.admin.mailchimp.com/templates/preview-template?id=31589
http://www.wikrheden.nl/


Hulp gezocht voor Free- Running 

 

 

Zoals de meesten waarschijnlijk al hebben gezien is deze groep de laatste tijd flink gegroeid.  Voor 

 
Het Bestuur van WIK Rheden bedankt alle vrijwilligers en sponsors voor de hulp van 

afgelopen jaar. Jullie maken het verschil. 

 

Wij zijn nog steeds op zoek naar bestuursleden en hulpouders om activiteiten te ondersteunen of te 

willen organiseren. 

Vragen of reactie's: mail ze gerust naar wikrheden@gmail.com 

 

  
 

  

mailto:wikrheden@gmail.com


 

ons heel fijn om te zien natuurlijk. 

Om onder anderen de veiligheid van de kinderen te waarborgen zijn wij op zoek naar helpende 

handen om de les van Marco te ondersteunen. Dit helpen zal voornamelijk bestaan uit het helpen van 

een kind om op of van een toestel te komen. 

   

We hebben jeugdleden die in andere lessen helpen maar gezien het tijdstip van dit uur is dat erg 

lastig. Vandaar dat we een beroep doen op u als (groot-)ouder! 

  

De groep bestaat op dit moment uit 16 kinderen. Er worden ca 40 lessen per jaar gegeven. Als van 

ieder kind iemand zich aanmeldt, betekent dat per persoon  2 a 3 keer per jaar al voldoende is. 

 

In sommige groepen zijn er al wat vanghulpen bijgekomen. U zult misschien wat ouders zien op de 

vloer om te helpen. Ook helpen een aantal jeugdleden van WIK die opgeleid zijn volgens de eisen van 

de KNGU. (bond voor free-running, turnen en dans) 

  

  

 

 

Sporten voor volwassenen bij WIK 

 
Maandag: 

Turnen voor 18+ 20.00 -  21.00 Trainer:   Petra Hendriks Sporthal de Hangmat 

Brazilian Jiu Jitsu (BJJ) 20.15 – 21.30 Trainer:   Anes Abazovic Dorpshuis Rheden 

Woensdag 

Dru- Yoga 19.15 – 20.15 Trainer:   Jose Wunderink Dorpshuis Rheden 

Dru – Yoga 20.30 – 21.30 Trainer:   Jose Wunderink Dorpshuis Rheden 

Donderdag: 

Karate 19.45 – 21.15 Trainer:   Jan Gronouwe Dorpshuis Rheden 

Vrijdag: 

Judo voor volwassenen 20.00 – 21.00 
Trainer:   Marvin De la 

Croes 
Dorpshuis Rheden 

 

  

Erkend Leerbedrijf WIK Rheden 

 

WIK Rheden is er trots op om Erkend leerbedrijf te zijn. Sinds augustus 2015 is er één landelijk 



 

beeldmerk voor alle erkende leerbedrijven. Het beeldmerk dat Jan Gronouwe vasthoudt (op de foto) 

laat zien dat WIK mbo-studenten opleidt. 

Delila en Leon zijn derdejaars studenten aan het CIOS in Arnhem en volgen daarbij het keuzevak 

zelfverdediging. Hiervoor moeten zij stage lopen en het stageadres moet ten minste jiujitsu bevatten 

en eventueel andere vechtsporten. Aangezien WIK Rheden 'Erkend leerbedrijf' is en Budo WIK 

Rheden naast de vechtsporten judo en karate, ook Brazilian Jiu Jitsu geeft, heeft WIK Rheden hen 

een stageplaats aangeboden. 

Ook Sebastiaan van Weelde, student aan het Graafschap College Sport en Bewegen, heeft voor zijn 

keuzevak turnen een stageplaats gekregen bij WIK Rheden. 

Lijkt het je leuk om een keer mee te trainen met Delila en Leon bij judo, karate of Brazilian Jiu Jitsu of 

met Sebastiaan bij turnen of Freerunning, kijk dan op www.wikrheden.nl voor meer informatie en 

maak dan gebruik van de twee gratis proeflessen die ieder potentieel nieuw lid krijgt aangeboden. 

 

 

Op de foto v.l.n.r.: Gerdian Jansen (voorzitter WIK), Marco Schurink (hoofdtrainer turnen), Anes 

Abazovic (trainer BJJ), Jan Gronouwe (trainer karate), Delila Wolf en Leon Otter (stagiaires 

zelfverdediging CIOS Arnhem). 

  

Juf Cindy  

 

Op maandag 19 december namen de de kinderen van de ouder peutergym lessen afscheid van juf 

Cindy. 

Na jaren zelfstandig les te hebben gegeven bij WIK geeft Cindy het stokje over aan Marco Schurink. 

WIK bedankt Cindy voor haar jarenlange inzet als trainster. Maar ook voor alle overige 

werkzaamheden die ze heeft gedaan voor de vereniging WIK. 



 

 

 

  

 

  

Jantje Beton 

 

  

Jantje Beton Collecte 13 t/m 25 februari 2017 

  

Wist je dat 1 op de 5 kinderen niet of slechts één keer per week vrij buitenspeelt. En veel kinderen niet 

naar een club of vereniging kunnen om daar lekker te bewegen of avontuurlijke activiteiten te 

ondernemen. Daarom steunt Jantje Beton het verenigingsleven, speeltuinen, scoutinggroepen en 

organisaties als dagopvang van kinderen om extra geld op te halen voor de eigen kas. 

Met de collecte is 50% van de opbrengst voor de club! De andere helft is voor projecten van Jantje 

Beton. Zo komen we met elkaar in actie voor meer buitenspelen! 

Jaarlijks zetten ruim 40.000 collectanten van 1.500 deelnemers zich in om tijdens de Jantje Beton 

Collecte extra geld op te halen voor hun kas. Met meer inkomsten is meer mogelijk. Zoals onderhoud, 

aanschaf en vervanging van materialen of de organisatie van activiteiten. Hoe hoger de opbrengst, 

hoe meer mogelijkheden er zijn. 

Geïnteresseerde collectanten kunnen zich aanmelden via: wikrheden@gmail.com 

 

  

 

 
Kamp 
 

Volgend jaar gaan we weer gezellig op kamp.  

Vorige jaren was ons kamp in het voorjaar. Aangezien April/Mei altijd een erg drukke periode is met 

o.a. Kermis, Hemelvaart,Pinksteren en andere kampen hebben wij besloten om het WIK KAMP in 

september te houden. Dit zal plaatsvinden in het weekend van 15/16/17 september 2017! We hopen 

weer op veel aanmeldingen van onze leden en dus veel gezelligheid zoals voorgaande jaren. 

Noteer deze datum vast in uw agenda! 

 

  

http://www.jantjebeton.nl/wat-doen-we/
http://www.jantjebeton.nl/wat-doen-we/
mailto:wikrheden@gmail.com


 

Dansdemo 
 

Op 5 november was er een spetterende Dansdemo van mini-dans, kids-dans en Streetdance. 

Wat was het een drukke maar gezellige dag. Jongens en meisjes wat hebben jullie het goed gedaan, 

zeker voor herhaling vatbaar!!! 

 

                                                    

 

           

 

Sinterklaas 
Op 18 november kwam Sinterklaas ons een bezoekje brengen. 

Het was een geslaagd feest voor onze jeugdleden. Tot volgend jaar!!! 

 



 

 

 

  

 

Brede WIK dag 
 

Op Zaterdag 26 november waren er verschillende activiteiten van WIK te bewonderen in Sporthal de 

Hangmat.  

 

Afname van het Nijntje Beweegdiploma voor de peuters met Juf Cindy, het Judo puntentoernooi met 

Meester Marvin en een onderlinge wedstrijd voor het turnen met Meester Marco, Juf Judith, Juf Lotte 

en Meester Sebastiaan. 

Als extra was er ook nog een streetdance demo van de kinderen van Juf Rosan. 

 

We willen iedereen bedanken die bijgedragen heeft deze dag mogelijk te maken. De kinderen hebben 

het allemaal super gedaan, wij vonden het een geslaagde dag en hopen dat u ook genoten heeft van 

de getoonde prestaties in de zaal. We willen dit zeker volgend jaar nog eens doen. Houdt u de 

nieuwsbrief in de gaten voor de datum. 

 

 

 



 

  

 

 

  

Judo Examen 
  

Op 9 en 14 december 2016 hebben de judoka's examen gedaan. Ze zijn allemaal geslaagd voor een 

nieuwe slip of band.  

 

 

 

Grote Club actie 



 

 

Op 12 december heeft bestuurslid Lion van der Most de cheque op mogen halen met de opbrengst 

van de Grote Club actie van 2016. Het is minder dan vorig jaar, maar wel een mooi resultaat;  

alle leden die zich hiervoor hebben ingezet..... 

Dank jullie wel!!!  

  

  

  

 

  

 

 

Vrienden van WIK Rheden: 

https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=5231


  

  

  

  



  

  

 

 



 


