
  

                                         

 
 

Nieuwsbrief mei/juni 2016 

 

Nieuwsbrief nr. 9, jaargang 3, mei/juni 2016 

 

 

Enquête 
Binnenkort ontvangt u van ons via de mail een enquête. Wij willen als bestuur 
graag weten wat er speelt binnen de vereniging, of u tevreden bent of juist niet. 
Misschien wilt u wel eens helpen bij een activiteit of heeft u ideeën voor onze 
vereniging of tips voor het bestuur. We hopen er allemaal achter te komen.  
Uw medewerking stellen we zeer op prijs.  
 
Houd uw mailbox in de gaten. Invullen kost slechts een klein beetje van uw tijd.  
 

 

 

 
 

 
 

 
Avondvierdaagse 6 t/m 9 juni 
Tijdens de avondvierdaagse vanaf maandag 6 juni tot en met donderdag 9 juni 
zijn er geen jeugdlessen. Op vrijdag gaan de springuren gewoon door. We hopen 
op mooi weer. Veel wandelplezier! 
 
 
Lappendag 20 juni 
Gym je op maandags in de Zeevaartschool? Noteer dan even dat er op maandag 
20 juni geen gym is in verband met Lappendag. Als je gaat, wensen we je veel 
plezier! 
 
 
Zomervakantie 11 juli tot 29 augustus 
De laatste gymles is op zaterdag 9 juli. De eerste les van het nieuwe seizoen is op 
maandag 29 augustus.  
 
Het seizoen voor Galm+ en Bewegen voor Ouderen start altijd een paar weken 
later. Hun eerste les is op maandag 5 september.  
 
We wensen iedereen een heerlijke zomervakantie waarin je even lekker kunt 
opladen. Hopelijk een zomer met veel zonneschijn en relatief weinig regen. 
 
Alle vakanties vind je op http://www.vekwik.nl/ik-ben-lid/vakanties 
 

Voordat we op vakantie gaan hebben we eerst nog een 
aantal leuke en sportieve activiteiten.  

  
Strandwandeling Bergen-Egmond, voor volwassenen 3 juni 
Loop je met ons mee over het strand van Bergen naar Egmond? De bus is nog 
niet vol, dus ook niet-leden zijn van harte welkom. Neem gerust een vriend of 
vriendin mee. We vertrekken om 18.00 uur vanaf de Bernardlaan (de 
begraafplaats). Als we na ongeveer 5 km lopen in Egmond aan Zee aankomen 
kun je in Restaurant Westenwind koffie of thee bestellen met heerlijke gebak 
naar keuze. Want als je een uurtje gewandeld hebt lust je wel wat! Om circa 
23.00 uur arriveert de bus weer in Enkhuizen. De kosten voor dit gezellige 
sportieve uitje zijn € 13,50 per persoon. Je kunt je aanmelden bij Jannet Edel 
via jae@quicknet.nl of 0228-316 823. 
 

http://www.vekwik.nl/ik-ben-lid/vakanties
mailto:jae@quicknet.nl
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Bowlen voor volwassenen 25 juni  
Op donderdag 30 juni gaan de dames en heren van Vek-Wik weer samen bowlen 
bij Happy Days in Grootebroek. Hierbij is iedereen van harte welkom. We 
vertrekken om half 7 op de fiets vanaf de Koepoort. We bowlen van 19.00 tot 
20.00 uur onder het genot van een kopje koffie/thee met gebak.  
Deze activiteit kost € 11,00 per persoon. Je kunt je opgeven bij Karin Bos via 06-
13475268. 
 
Sprookjes Wonderland 29 juni  
Kinderen van 2 tot en met 7 jaar kunnen op woensdag 29 juni van 13.30 tot 
16.00 uur met Vek-Wik mee naar Sprookjes Wonderland. Uiteraard onder 
begeleiding. Ook de peuters van Ouder & Kindgym zijn van harte welkom. 
Misschien is het voor hen wel verstandig dat hun papa, mama of oma/opa 
meegaat. De kosten zijn € 1,25 voor kinderen die een Sprookjes Wonderland 
jaarkaart hebben. Andere kinderen betalen € 7,00. Wij zorgen voor drinken en 
iets lekker. 
 
Discozwemmen 1 juli 
Op vrijdag 1 juli van 19.15 tot 21.30 uur is de jeugd van 8 tot en met 13 jaar van 
harte welkom bij ons avondje discozwemmen in Zwembad Enkhuizerzand De 
kosten zijn € 5,50, inclusief drinken en wat lekkers. 
 
→ De kinderen krijgen de uitnodigingen in de les (kijk even in hun tas…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zomeravond fietstocht 13 juli 
Zoals gebruikelijk maken de volwassen leden als afsluiting van het seizoen nog 
een lekkere avondfietstocht. We steken onderweg altijd ergens op voor koffie 
met gebak, wat je zelf ter plaatse betaalt. De organisatie zorgt voor een mooie 
route en reserveert het restaurant. Fiets je gezellig mee?  
We starten op woensdag 13 juli om 19.00 uur bij de Zeevaartschool. Je kunt je 
opgeven in de les, bij de leiding. 
 

 

 
Foto’s clubkampioenschappen 
Op zaterdagmiddag 19 maart deden 53 jeugdleden mee aan de 
clubkampioenschappen in sporthal de Drecht. De jongste leden van de 
springgroepen deden ook mee. De oudere springgroepleden sloten af met een 

verrassende demonstratie. Op de website staan de foto’s in het album. 
 
Dankzij de gulle giften van diverse Enkhuizer ondernemers en winkels konden 
we mooie prijzen verloten. Alle ondernemers heel hartelijk bedankt voor alle 
donaties! 

 
 

We zijn nog steeds op zoek naar een bestuurslid. Iets voor jou? Je kunt een 
bestuursfunctie zó leuk en interessant maken als je wilt. En je mag zelf aangeven 
hoeveel tijd je eraan wilt en kunt besteden. 
 
We vergaderen ongeveer één keer in de zes weken. Schuif gerust eens 
vrijblijvend aan tafel. Voor een afspraak of meer informatie kun je bellen met 
Esther Dol (voorzitter) op telefoonnummer 06 - 22 00 79 81. Of stuur een mail 
naar voorzitter@vekwik.nl.  

Heb jij iets leuks te melden? Of heb je vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Mail ons via info@vekwik.nl. 

 

http://www.vekwik.nl/fotoalbum/337-clubkampioenschappen-2016
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