
 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

Inhoud nieuwsbrief oktober 2017: 

  

-  Agenda  

-  Vervolg, op zoek naar eigen ruimte 

-  Nieuwe dansjuf mini- en kids dance 

-  Even voorstellen...... 

-  Juf Judith stopt 

-  Meester Marco stopt 

-  Nieuwe lestijden Judo 

-  WIK got Talent 

-  Sinterklaas op bezoek bij WIK. 

-  Bestuurswisseling 

-  Afmelden bij docent 

-  de Grote Clubactie 

-  Kamp 

-  Samenwerking Manueeltherapie Ruud Wills 

-  Sponsoring 
 

 

 

     Agenda  

 

 Oktober: 

• Nijntje Beweegdiploma op 7 

oktober 2017 09:30 

• Judo Puntencompetitie, 

Rheden op 21 oktober 2017 

• Judo toernooi JPT op 28 

oktober 2017 

• Judo toernooi Dk -12 op 28 

oktober 2017 

• Judo toernooi Maas en 

Waal op 29 oktober 2017 
 

 

't WIKhuis 

https://www.wikrheden.nl/events/event/nijntje-beweegdiploma-judo-toernooi/
https://www.wikrheden.nl/events/event/puntencompetitie-rheden/
https://www.wikrheden.nl/events/event/puntencompetitie-rheden/
https://www.wikrheden.nl/events/event/judo-toernooi-jpt/
https://www.wikrheden.nl/events/event/judo-toernooi-dk-12/
https://www.wikrheden.nl/events/event/judo-toernooi-maas-en-waal/
https://www.wikrheden.nl/events/event/judo-toernooi-maas-en-waal/
http://www.wikrheden.nl/


 

We zijn druk aan het schoonmaken geweest in het pand aan de IJsselsingel 95. 

Er is een vloer met matten gelegd, en de eerste lessen zijn er al gegeven. 

 

Hieronder een overzicht van de lessen die er nu plaatsvinden: 

  

Binnenkort zal er een buitengewone algemene ledenvergadering worden 

gehouden om jullie het volledige plan voor te leggen en jullie mening hierover te 

vernemen. 

 

  

 

Nieuwe juf mini dans, kids dans en 
turnen 
  

Zoals velen van jullie weten heeft juf Selina besloten te stoppen bij WIK.  

We wensen Selina veel succes met alles wat ze nog gaat doen 

 

Gelukkig hebben wij een vervangster voor haar kunnen vinden. Delila Wolff 

verzorgt de danslessen van Mini dans en Kids dans op de zaterdagochtend. 

Delila heeft de nodige ervaring in het verzorgen van lessen, ook al voor WIK, en 

danst zelf ook op hoog niveau. 

Delila zal ook vanaf nu de turnlessen verzorgen, zij heeft zelf een lange tijd 

geturnd en jaren turnlessen verzorgt bij SVOD Deventer. 

  
 

 

Even Voorstellen......... 

Ik ben Delila Wolff, 19 jaar en woon tot nu toe nog in Deventer. Sommige 

mensen kennen mij al want ik heb vorige jaar stage gelopen bij WIK bij de judo, 

karate en BJJ.  Maar nu ben ik sinds kort werkzaam bij WIK Rheden als dans 

docente van kids en mini dance. Maar ook turntrainster van de recreanten 

turnen en selectie turnen. Wat ik allemaal hartstikke leuk vind! Ik doe alles met 

veel plezier en hoop mijn plezier door te geven naar alle kinderen en natuurlijk 

ze ook allemaal nieuwe dingen te leren. Ik zit in het laatste jaar van het CIOS in 

Arnhem en werk met kinderen met gedragsproblemen hierna ga ik verder 

studeren op de HAN in Nijmegen. Ik doe nu zelf aan gardedans op topsport 

niveau, en heb altijd gevoetbald, streetdance, turnen gedaan. Met mijn 

ervaringen in verschillende takken probeer ik alles uit mijn leven te halen en te 

zorgen voor succesvolle lessen. En jullie mogen natuurlijk altijd komen kijken. 

 

  
 

https://maps.google.com/?q=IJsselsingel+95&entry=gmail&source=g


 

 

Juf Judith stopt. 

 

Zoals velen van jullie weten heeft juf Judith besloten te stoppen bij WIK. Helaas 

heeft ze door ziekte geen afscheid kunnen nemen van ons. Dat vinden we 

jammer. Hopelijk vinden we hiervoor nog een geschikt moment. We wensen 

Judith veel succes met alles wat ze nog gaat doen. 

 

  
 

Meester Marco stopt. 

 

 

Meester Marco heeft besloten een opleiding te gaan volgen. Hierdoor kan hij 

niet meer lesgeven bij WIK. Als zijn rooster het toelaat probeert hij nog wel bij 

enkele uren te assisteren. Aangezien juf Judith ook onlangs is gestopt bij WIK 

hadden we een acuut probleem.  

De les Free-Running die op maandag van 15.45 - 16.45 uur wordt gegeven 

hebben wij tot op heden nog geen oplossing voor, wij zijn druk bezig om voor 

deze les een goede vervanger te vinden. De leden van deze les worden per 

email op de hoogte gehouden. 

Gelukkig hebben wij wel vervangsters kunnen vinden voor de lessen 

ouder/peutergym en turnen. 

Op maandagochtend gaat Anouk de ouder/peutergym lessen verzorgen. 

Delila Wolff gaat op maandag de turnlessen verzorgen, en op woensdag 

verzorgen Anouk en Delila samen de lessen. 

 

Echter, met het huidige schoolrooster van Delila is het niet mogelijk om de 

bestaande uren te handhaven. Daarom hebben we moeten schuiven in het 

lesrooster. In onderstaand rooster is te zien wat de wijzigingen zijn. 

 

Maandag 

17.15 - 18.30 uur Wedstrijdgroep Pre instap, Pupil jeugd 1 

18.15 - 19.45 uur Wedstrijdgroep jeugd 2 junior, Senior 

 

Woensdag 

14.30 - 15.30 uur Turnen meisjes 6-7 jaar 

15.30 - 16.30 uur Turnen meisjes 8-9 jaar 

16.30 - 17.30 uur Turnen meisjes 10+ 

17.30 - 18.45 uur Wedstrijdgroep pre instap, pupil 

18.30 - 19.45 uur Wedstrijdgreop junior, Senior 

 

Jong Talent turnen vervalt. Voor de kinderen die 3 x per week een les volgen 



 

kan in overleg met Delila gekeken worden naar een 2e uur op de woensdag. 

Van een aantal ouders hebben we begrepen dat Judith toezeggingen heeft 

gedaan over wisseling in uren. Hier zijn wij als bestuur echter niet van op de 

hoogte. Juf Delila is degene die bepaalt of iemand geschikt is voor de selectie 

en zal dit dan ook met het kind en de ouders bespreken. 

 

Deze wijziging is reeds ingegaan op 2 oktober. 

 

 

Voor vragen kunnen jullie altijd mailen naar secretariaat.wikrheden@gmail.com 

 

  
 

 

Nieuwe lestijden voor Judo 

Na de herfstvakantie gaat er een nieuw lesrooster in bij Judo. 

Groep 1  van 13.30-14.15 uur 

Groep 2 van 14.15 - 15.15 uur 

Groep 3 van 15.15 - 16.15 uur 

Jullie horen van meester Marvin in welke groep je komt te zitten.  

 

 

WIK got talent 

 

Op Zaterdagavond organiseren we onze eerste activiteit in het nieuwe WIK 

huis,  WIK Got Talent. Iedereen mag meedoen aan deze geweldige avond. Wil 

je zingen, dansen, acteren, goochelen, een muziek instrument bespelen of 

jongleren meld je dan aan viasecretariaat.wikrheden@gmail.com 

Iedereen is welkom om te komen kijken. Misschien wil je wel iets samen doen 

met een volwassenen? Toegang is gratis. Koffie en thee 1 euro, een glaasje fris 

1,25 euro en de ranja is gratis. We maken er een gezellige avond van. 

 

  
 

Sinterklaas komt dit jaar ook weer bij 
WIK! 

  

Zaterdagmiddag 25 november zal Sinterklaas een bezoek brengen aan WIK. 

We vieren het Sinterklaasfeest van 15.00 - 16.30 uur in het WIK huis aan 

mailto:secretariaat.wikrheden@gmail.com
mailto:secretariaat.wikrheden@gmail.com


 

de IJsselsingel 95 te Rheden. Een uitnodiging ontvangen jullie nog maar noteer 

deze datum alvast in jullie agenda.  

 

  
 

 

Bestuurswisseling 
 
  

 

Karine Kors heeft voor de zomervakantie aangegeven dat ze wil stoppen met 

haar bestuursfunctie als penningmeester. Wij hebben Gerard Bakker bereid 

gevonden om haar functie over te nemen. Als jullie iets naar Gerard willen 

mailen, kunnen jullie dat sturen naar penningmeester.wikrheden@gmail.com. 

 

Er is een onderlinge wisseling in bestuursfunctie's geweest tussen Carla Lodder 

en Cindy Gronouwe. 

Vanaf heden is Cindy 

Gronouwe,  secretaris (secretaris.wikrheden@gmail.com)  en Carla 

Lodder,  ledenadministrateur (leden.wikrheden@gmail.com) 

 

Robin Jansen zal toetreden als Algemeen Bestuurslid. 

 

Petra Hendriks heeft na veel wikken en wegen ook besloten om per 1 november 

2017 te stoppen met haar bestuursfunctie. 

Haar functie is: het aansturen van activiteiten, zoals: sinterklaas, kamp, de 

Grote Clubactie en Jantje Beton.  

En de algemene communicatie met de leden, zoals: het onderhouden van de 

website, onderhouden van facebook en het maken van de nieuwsbrief. 

Petra komt nog wel af en toe in de sporthal, bij de wedstrijdgroep turnen 

dames,voor jury aanwijzingen. 

 

 

Vindt u het leuk om u in te zetten voor WIK Rheden en haar leden? 

Wilt u als (hulp) ouder een of meerdere activiteit(en) organiseren? 

Mail dan gerust met onze voorzitter of secretaris: 

voorzitter Gerdian Jansen: info.wikrheden@gmail.com  

of 

secretaris Cindy Gronouwe,  secretariaat.wikrheden@gmail.com voor meer 

informatie. 

  

 

https://maps.google.com/?q=IJsselsingel+95&entry=gmail&source=g
mailto:penningmeester.wikrheden@gmail.com.
mailto:secretaris.wikrheden@gmail.com
mailto:leden.wikrheden@gmail.com
mailto:info.wikrheden@gmail.com
mailto:secretariaat.wikrheden@gmail.com


 

Afmelden bij docent 
  

Op onze website kunt u van de docent de gegevens vinden om u of uw kind af 

te melden voor een les. 

Ga naar http://www.wikrheden.nl > kies in het menu: w.i.k. rheden > 

kies: Docenten 

Hierbij de link: https://wikrheden.nl/info/docenten/ 

 

 

 
Grote Clubactie 
  

Hoeveel loten hebben jullie al verkocht? 

 

Verkoopboekje inleveren 

Is je boekje vol of ben je klaar met verkopen? Lever het dan in bij je 

leraar/trainer vóór zaterdag 18 november. Hij/ zij zorgt ervoor dat het verder in 

orde komt. 

 

 

Wij hopen op een geweldig resultaat. Heel veel succes met de verkoop van 

de loten! 

  

 

 

Kamp 
 
 
  

Dit jaar zijn we weer op kamp geweest, en wel naar de Houtkamp. 

We hebben met z'n allen het heel leuk gehad, ondanks het slechte weer. 

Hierbij de groepsfoto: 

 

http://www.wikrheden.nl/
https://wikrheden.nl/info/docenten/


 

Sportadviesuur bij Manueeltherapie 
Ruud Wils 

Vanaf dit seizoen gaan Manueeltherapie Ruud Wils en WIK Rheden intensiever 

samenwerken.  Wanneer je als lid van WIK Rheden fysieke klachten of een 

blessure hebt kan je terecht bij Manueeltherapie Ruud Wils en zal je zo snel 

mogelijk worden geholpen. Ook start Manueeltherapie Ruud Wils vanaf 

september een sportadviesuur. In ditsportadviesuur kan je terecht bij Renee 

de Vries, de sportfysiotherapeut van de praktijk. Alle leden van WIK Rheden 

kunnen hier gratis gebruik van maken. Je kunt tijdens dit consult van 15 

minuten terecht voor een advies over je klachten/blessure, het gebruik van 

brace/tape of over je trainingsopbouw. Je wordt tijdens dit consult dus niet 

behandeld maar krijgt een gericht advies om mee aan de slag te gaan. Als je er 

zelf mee akkoord gaat kan dit advies ook aan je trainer worden doorgegeven. 

  

Wanneer is het sportadvies uur?  Elke laatste dinsdag van de maand van 18.00-19.00 

Hoe werkt het?                         
Je meld je aan 
via renee@manueeltherapierheden.nl. Je krijgt  Een 
mail terug met het tijdstip waarop je geholpen wordt.  

                                                  Beschikbaarheid is op volgorde van aanmelden.  

Waar vind het plaats?               
In de praktijkruimte van Manueeltherapie Ruud Wils 
(eerste 

                                                  verdieping van sportcentrum de Cirkel) 
Hoe lang duurt het?                  Een consult duurt 15 minuten 
Zijn er kosten aan verbonden? Nee, als lid van WIK Rheden kan je gratis terecht! 
 

 

 

Sponsoring 

 

Heeft u een eigen bedrijf en draagt u WIK een warm hart toe? 

 

Wordt sponsor van WIK! 

Er zijn diverse mogelijkheden, waaronder de “Club van 100”. 

Erg blij zijn wij met de toezegging van onze sponsoren tot nu toe; 

 

NIEUW: Reklamat 

Installatiebedrijf Roelofsen, 

Fysiotherapeutisch Centrum De Berkel, 

Bouwkundigadviesbureau J. Kerkhof en 

Dospisos Verandermanagement! 

 

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden? Laat het ons weten! 

info.wikrheden@gmail.com 
  

mailto:renee@manueeltherapierheden.nl.


     

 

 

 


