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Bloembollenactie WIK 
Zaterdag 18 januari a.s. gaan we weer bloembollen verkopen. We 
hebben een standje bij de Albert Heijn in de Groenestraat. Ook 
zullen we met zoveel mogelijk vrijwilligers langs de deuren gaan 
om te verkopen. De bloembollen kosten per potje € 2,50. Cis 
Bloemen & Wonen uit Rheden levert ons hyacinten, blauwe 
druifjes en narcissen. Hierbij onze hartelijke dank voor deze 
samenwerking. Wilt u uw keuze niet mislopen? Bestel uw bollen 
dan alvast met een mailtje naar secretariaat.wikrheden@gmail.com.  
 

 
Jantje Beton 
Van 2 t/m 7 maart a.s. collecteren we weer voor Jantje 
Beton. 50% van de opbrengst is voor WIK, hiermee 
kunnen we weer wat extra doen binnen onze vereniging 
(zoals nieuwe toestellen, invulling 70-jarig bestaan e.d.). 
Helpt u ons met ook 1 of 2 straten te lopen? Stuur dan 
een mailtje naar 
secretariaat.wikrheden@gmail.com. 
 

 
Turnen 
Het wedstrijdseizoen is in volle gang, op diverse niveaus doen onze 
selectiemeiden mee. 
Zaterdag 11 januari heeft Marit Geutjes een 5e plaats weten te 
bemachtigen, een mooi resultaat! Wij wensen alle meiden veel 
succes toe de komende weken. 
 
 

70-jarig bestaan 
De voorbereidingen van ons 70-jarig bestaan zijn in volle gang! In alle 
geledingen wordt al hard gewerkt om op zaterdag 28 maart een mooie 
demonstratie te laten zien. U komt toch kijken? 
Tevens kunt u ook voor het symbolische bedrag van € 70,00 dit 
evenement sponsoren, zowel als bedrijf of als particulier. Voorafgaand 
aan het spektakel wordt uw naam dan genoemd.   
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Vrijwilligersuren 
Denk u ook nog aan uw vrijwilligersuren voor 2019/2020? Per lid zijn 
dit 3 uren per seizoen. Komt u een keer helpen 
met de schoonmaak van ons WIK huis of a.s. zaterdag met de 
verkoop van de bloembollen? Alles telt mee! Zonder vrijwilligers kan 
onze vereniging niet bestaan. 
 

Yoga 
Op woensdag 15 januari, start Gerdienke weer met kinderyoga 
in het WIK huis, voor kinderen vanaf groep 4. Er zijn nog een 
plaatsen beschikbaar. De kosten van een blok van 6 lessen 
bedragen € 30,00. Laat uw kind ervaren hoe fijn yoga is! 
Aanmelden? Stuur een mailtje naar: 
secretariaat.wikrheden@gmail.com. 

 
 
Ouder/peutergym 
We zijn trots dat de ouder en peutergym weer 
terug is bij WIK! Op woensdagochtend geeft 
Simone deze leuke lessen in De Hangmat. Ook 
leuk voor opa of oma met hun kleinkinderen. 
Van 8:30-9:30 voor  de 1-2 ½ jarigen en van 
09:30-10:30 voor 2-3 jarigen. Wilt u een 
proefles meedoen? Van harte welkom! 
 
 

Basketbal 
Een jaar geleden is WIK gestart met basketbal. Inmiddels is de 
groep gegroeid van 4 naar 25 spelers, in verschillende teams. Er 
wordt geoefend met dribbelen, schieten, passen, verdedigen, 
lay-ups en natuurlijk spelletjes. De eerste wedstrijden zijn zelfs 
al gespeeld. Team U8 (onder 8) 
heeft goed gepresteerd in 

Doetinchem en heeft in het voorjaar weer twee toernooien op 
de planning. Team U10 (onder 10) speelde al twee 
wedstrijden, waarbij zelfs een medaille gescoord werd. Ook de 
ouders hebben zich ingezet met fluiten, coachen en scores 
bijhouden. Komende tijd wordt er gekeken of de teams mee 
gaan doen met de competities van de basketbalbond.  
 
Afwezigheid juf Petra 
Door privéomstandigheden kan Juf Petra twee maanden geen les geven. We hebben op dit 
moment nog geen vervanger kunnen vinden. De komende weken hebben we haar 
afwezigheid kunnen oplossen met onze huidige turntrainsters. 
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