
November 2022 

Beste leden, ouders/verzorgers, 

We gaan al weer richting het eind van 2022, tijd om u als lid, ouder/verzorger weer even op de 

hoogte te brengen. In deze nieuwsbrief weer de nodige belangrijke informatie.  

Grote Clubactie 2022 

De kinderen hebben dit jaar weer goed hun best gedaan met 

het verkopen van de loten. Komende week zullen de leraren in 

de groepen de cadeaubonnen en het snoep uitdelen aan de 

kinderen die loten voor WIK hebben verkocht.  

We willen jullie hartelijk bedanken en hopen dat we weer wat 

van de uitstaande wensen kunnen verwezenlijken.  

Sinterklaas 2022 

 

Ook dit jaar vieren we het Sinterklaasfeest weer met alle verenigingen, zie hierboven de 

uitnodiging. Heb je, je nog niet aangemeld, doe dit dan nog heel snel! 



Het wordt een super gave speurtocht voor alle jeugdleden t/m groep 6 van de basisschool. 

Let op de start is vanuit de kantine van SC Rheden. 

 

Geboren! 

 

4 oktober jl. is juf Simone bevallen van een zoon. Hij heet 

Casper! Wij willen Simone en Taco van harte feliciteren en 

wensen hen veel geluk en liefde toe nu met z’n drietjes! 

 

Nieuw bij WIK! 

Wado Karate 

Deze lessen worden gegeven door Jan Gronouwe.  

Jan heeft de 5e dan wado ryu karate en is examinator bij de karatebond Nederland.  

De lessen worden gegeven op woensdagavond in het WIK-huis, IJsselsingel 95 te Rheden. 

Jeugd 12-16 jaar: 19.00 – 20.00 uur, volwassenen (vanaf 16 jaar): 20.00 – 21.00 uur. 

Herstart Judo voor volwassenen 
Vanaf 2 december a.s. start Marvin de la Croes weer met volwassenen judo lessen! 

De lessen worden gegeven op vrijdagavond in het WIK-huis, IJsselsingel 95 te Rheden van 

20.15 -21.15 uur. 

Bovenstaande takken van Budo voor volwassenen en op dinsdagavond Kickboksen voor 

volwassenen, betekend dat WIK een compleet aanbod heeft voor volwassenen! 

Lijkt het u leuk om mee te doen bij Wado Karate, Judo en/of Kickboksen, stuur een mail 

naar secretariaat.wikrheden@gmail.com voor het volgen van proeflessen. 

Mededelingen / nieuws vanuit de diverse geledingen 

Free-running; we zijn weer gestart! Florian, is weer bereid gevonden om de lessen te geven 

op de vrijdagmiddag in De Hangmat. Florian heeft al eerder free-running bij WIK gegeven 

en ook turnlessen verzorgd. Free-running is o.l.v. Florian heel gaaf om te proberen en doen, 

wil je een proefles doen? Stuur een mail naar secretariaat.wikrheden@gmail.com. 

Hiphop; Indy is heel lekker aan het dansen met de kids tijdens de hiphop lessen. De uren 

zijn nu iets anders ingedeeld, zie de website (lesrooster) voor wie nu op welke dag en welk 

tijdstip. Ook hiervoor geldt, wil je proefles doen, stuur een mail naar het secretariaat.  
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Basketball; WIK is van start gegaan met competitie basketball, met 3 teams zelfs!   

Met hulp van ouders is dit Simone mooi gelukt, complimenten! 

Wist u dat WIK ook basketball geeft in Dieren op de vrijdagmiddag?  

Heeft u vragen of is iets niet duidelijk, stuurt dan een mail naar 

secretariaat.wikrheden@gmail.com 

Bestuur 

Nog steeds heeft het bestuur versterking nodig! Nog steeds is er geen voorzitter, meldt u 

aan als u denkt, ik ga WIK helpen! Ook algemene bestuursleden zijn van harte welkom. 

Meld u aan via secretariaat.wikrheden@gmail.com!  

Tot zover alle actuele ontwikkelingen, hartelijk dank voor het lezen. Ook kunt u veel 

informatie vinden op onze website www.wikrheden.nl.  

Hier is ook het actuele lesrooster te vinden. 

De kerstvakantie van WIK is van 25 december 2022 t/m 8 januari 2023. 

Wij wensen u allen hele fijne feestdagen toe en een goed uiteinde. 

Bestuur WiK Rheden 
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