
 

 

  

  

  

 

Nieuwsbrief WIK januari 2019 

De start van een nieuw jaar! Een mooi moment voor een nieuwsbrief. In deze 

nieuwsbrief kijken we terug op een aantal activiteiten en kijken we vooruit naar 

de dingen die ons staan te wachten. Er komen veel activiteiten aan, dus we 

waarderen het zeer als onze leden ons als bestuur daarbij helpen. Voel je 

uitgenodigd. 
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Ook dit jaar weer: bloembollenactie! 

Onze eerste activiteit voor het 

nieuwe jaar komt er aan. Op 

zaterdag 19 januari is onze jaarlijkse 

bloembollenactie. We gaan net als 

voorgaande jaren bloembollenbakjes 

verkopen om onze vereniging in 

staat te stellen wat extra dingen voor 

onze sporters te doen. Ieder jaar 

levert deze actie enkele honderden 

euros op die we als vereniging goed 

kunnen gebruiken.  

We verzamelen om 10 uur bij Albert 

Heijn. Van daaruit gaan we het dorp 

in voor de verkoop van de bakjes. 

We zoeken zoveel mogelijk kinderen 

en ouders die willen helpen. De uren 

tellen mee voor de vrijwilligersuren. 

Vorig jaar waren we rond het 

middaguur al door de voorraad heen. 

Hoe meer mensen helpen, hoe 

sneller het gaat. Je kunt je 

aanmelden bij 

secretariaat.wikrheden@gmail.com.  
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Deze actie wordt mogelijk gemaakt 

door Ciss bloemen en 

wonen.   

 

 

Schoonmaakavonden WIK huis 

 

Er zijn al weer 2 avonden gereserveerd om het WIK Huis schoon te maken. Op 

dinsdag 22 januari en maandag 11 februari gaan we aan de slag van 19.00 tot 

20.00 uur. Uiteraard telt dit mee voor je vrijwilligers uren. Kom jij ons een uurtje 

helpen? Meld je aan via secretariaat.wikrheden@gmail.com  
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Jantje Beton collectie 2019 

Ook dit jaar gaan we weer collecte lopen voor Jantje Beton. De helft van de 

opbrengst is voor onze eigen vereniging. Dit jaar is de collecte verdeeld over 

twee weken: 25 februari tot en met 9 maart. We zoeken ouders (opa's en 

oma's) die willen helpen met collecteren (in kader van vrijwilligersuren of 

niet). Elke straat die iemand wil lopen is meegenomen. Meld je aan bij 

voorzitter.wikrheden@gmail.com. 
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Maandelijks borrelen bij WIK! 

Aangezien we een leuke vereniging zijn en een gezellig clubhuis hebben met 

een leuke bar starten wij vanaf eind januari met een maandelijkse borrelavond. 

Elke laatste vrijdag van de maand kun je in het wikhuis komen borrelen van 

21:45 tot 00:00. We schenken bier, fris, wijn, radler enz. Sterke drank is niet toe 

gestaan. Zien we jullie vrijdag 25 januari voor een gezellige avond? 

 

Houd er rekening mee dat er geen mogelijkheid tot pinnen is.  

 

Fantastische afsluiting van het jaar! 

 

Op 22 december werd het jaar afgesloten in het wikhuis. Het was een goed 

bezochte dag met veel gezelligheid. Na de afsluiting voor onze judogroepen 
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volgde een bingo en discoavond voor alle leden.  We kijken terug op een 

succesvol jaar en een sfeervolle afsluiting daarvan.  

 

 

Succesvolle demonstratiedag 

Op 16 december was er een demonstratiedag in het wikhuis. Alle sporten 

hebben zich daar gepresenteerd aan het publiek. Het was een dag vol dans, 

judo, turnen en freerunning. Er was grote belangstelling voor de demonstraties. 

Ook de wethouder was aanwezig om kennis te maken met onze vereniging. 

Naast demonstraties werd er een ook clinic Argentijnse tango gehouden. 

Iedereen mocht mee doen. De deelnemers hebben in 15 minuten de basis van 

deze dans geleerd. De kerstman fleurde de dag op door zijn aanwezigheid. Het 

was een dag die voor herhaling vatbaar is. 
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Het wikhuis heeft een nieuwe vloer 

 

In het wikhuis heeft de vloer een metamorfose ondergaan. Er is een 

laminaatvloer ingelegd om de vloer bruikbaarder te maken voor alle activiteiten 

en om de sfeer in het gebouw te bevorderen. Dat is goed gelukt. We zijn blij dat 

het aanschaffen van deze vloer mogelijk is gemaakt door K3Delta. 

 

Het familiebedrijf K3Delta kent een rijke geschiedenis. Al sinds 1928 hebben wij 

kennis en ervaring in het verantwoord winnen van zand en grind. Inmiddels is 

K3Delta uitgegroeid tot een multidisciplinaire 

speler in de grondstoffenmarkt, waarin gebiedsontwikkeling eencentrale rol 

vervult.De filosofie van K3Delta draait om creatieve en 

innovatieve oplossingen van maatschappelijke waarde. De basis van ons 
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werk komt voort uit maatschappelijk gewenste ontwikkelingen: rivierverruiming 

om het overstromingsgevaar te reduceren, de aanlegvan nieuwe natuur en/of 

recreatiegebieden. Met omwonenden, overheden, groene partijen en overige 

partners werken wij integraal samen om te komen tot gezamenlijk gedragen 

eindresultaten.Deze filosofie beperkt zich niet alleen tot ons eigen werkterrein. 

K3Delta vindt het belangrijk om te participeren in goede initiatieven met 

maatschappelijke waarde. Met de achterliggende gedachte dat je vanuit 

gezamenlijkheid echt een positieve bijdrage kunt leveren, slaan wij de handen 

met andere sponsoren ineen en dragen graagons steentje bij.  

 

Met veel plezier hebben wij dan ook de nieuwe vloer voor in het WIK-huis  

mogelijk gemaakt. Wij hopen dan ook dat de leden van WIK hier talloze 

sportieve uren op gaan beleven.   

 
 

 

 

 


