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De vakantie is begonnen!  

 

Alle lessen hebben nu vakantie. Wij wensen jullie allemaal een hele fijne 

vakantie. In de week van 19 augustus beginnen de lessen weer.  

 

 

Start van het seizoen schoonmaak WIK huis  

Om het seizoen te starten in een schoon en fris WIK huis hebben we op 

zaterdag 17 augustus een schoonmaak gepland van 10.00-12.00 uur. We 

hopen op zoveel mogelijk hulp.  

https://gallery.mailchimp.com/2278c33053966cc1c2e4d25b9/images/0f0b1894-02d7-456b-b528-c244f52df242.jpg


 

 

Laat even weten of je komt dan houden we daar rekening mee. 

 

 

 

Instagram 

 

Wik heeft vanaf nu een Instagram account.  

Kijk eens op wik_rheden  



 

 

Het turnseizoen 

Het wedstrijdseizoen zit er weer op voor turnen. Het was een leuk seizoen waar 

we veel plezier hebben gehad. We hebben mooie scores behaald, onszelf 

verbeterd en finale plekken behaald. Voor een paar meisjes was dit hun aller 

eerste wedstrijd. Ze vonden het best spannend, maar ook heel erg leuk. De 

meiden kunnen niet wachten dat ze volgend seizoen weer mogen. Op naar een 

leuk volgend wedstrijdseizoen voor de turnmeiden! 
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Internationaal judo-toernooi in Luxemburg. 

  

In het weekend van 8 en 9 Juni was De la Croes/WIK met 12 judoka’s ( WIK-Rheden, ST Koka en JVO 

Didam) naar Luxemburg afgereisd. Voor het internationale challenge cup Differdange.  

Het is een steeds sterker wordend toernooi waarbij de judoka’s van de la Croes/WIK voor de derde 

keer aan mee doen. 

Op zaterdag werd er hard gevochten voor het eremetaal. 

Een aantal judoka’s hebben net niet het podium bereikt maar toch hebben een aantal judoka’s de 

2de plaats behaald !  

  

Daarnaast is er de zondag hard gewerkt door de judoka's tegen de buitenlanders.  

Op de clinic waren ook landen zoals IJsland/Israël/Schotland/Belgie/Ierland,Frankrijk en Duitsland 

sterk vertegenwoordigd. 

De judoka’s van de la Croes/WIK hebben een leerzaam en gezellig weekend gehad. 

  

  

Sportief bewegen voor 35+ ers is gestopt 
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Helaas is het sportief bewegen voor 35+ ers gestopt. Er waren niet meer 

genoeg deelnemers om de lessen door te kunnen laten gaan. Natuurlijk hebben 

we voor volwassenen nog wel Judo, Hip Hop en Bootcamp.   

 

 

Schaapscheerdersfeest 

 

Het was even spannend of we het droog zouden houden, maar gelukkig werd 

het al heel snel in de ochtend droog en hadden we een geslaagde dag. Veel 

kinderen hebben kunnen ervaren wat WIK aan activiteiten heeft. Bedankt aan 

alle kinderen die mee hebben gewerkt aan deze dag.  
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Basketball 

 

Na de zomervakantie komt er een 2e Basketbal groep bij. Kinderen uit groep 2 

t/m 4 sporten van 15.30-16.30 uur. 

Groep 5 t/m 8 van 16.30 - 17.30 uur.  

Uiteraard is een proefles altijd mogelijk.   
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