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De lessen beginnen weer 
Hopelijk heb je een lekkere vakantie gehad. Of misschien heb je nog vrij op dit 
moment. Geniet er dan nog lekker van. Toch is het straks weer fijn om te 
kunnen sporten. Want bewegen is goed voor je. 
 
Op maandag 17 augustus beginnen we weer. Alleen Bewegen voor Ouderen 
start op maandag 31 augustus en de Galm+ op dinsdag 1 september.  
 

 

 
 

 
Lesroosterwijziging 
In ons lesrooster hebben we een wijziging aangebracht: 
De Ouder & Kindgym is nu op zaterdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur bij de 
juffen Tessa en Laura in de gymzaal van de Zeevaartschool. 
 
Nieuwe website 
Heb je al gezien dat we onze website vernieuwd hebben? Laat je ons even 
weten wat je ervan vindt? We horen graag alle tips. Mail ons naar 
info@vekwik.nl.  

 

 
 

 
Neem vrienden en vriendinnen mee en maak kans op een verrassing 
Sommige lesuren hebben te weinig deelnemers.  Deze lessen leveren niets op 
en kosten de vereniging alleen maar geld. Dat is niet de bedoeling. Daarom 
voeren we campagne om nieuwe leden te werven. Help je ons mee?  
 
Neem je vrienden en vriendinnen mee naar Vek-Wik en maak kans op een 
verrassing als jouw vriend of vriendin lid wordt.  
 
Vertel je vrienden dat alle leden die zich vóór 1 september inschrijven kans 
maken op een gratis halfjaar lidmaatschap.  
 

 

 
 

 
Bestuurslid gezocht 
We hebben al vaker gemeld dat we een bestuurslid zoeken. We vragen het nog 
een keer, want we kunnen best wat hulp gebruiken om zaken te regelen en te 
organiseren. Bijvoorbeeld de grote clubactie. Heb je interesse of weet je 
iemand die ons wil helpen? We horen het graag. We vergaderen ongeveer één 
keer in de zes weken. 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.  
 

 

 
 

 
Ons oudste lid 
Lange tijd was Lies Berkhey ons oudste lid. Onlangs is zij om gezondheid-
redenen gestopt.  
 
Haar opvolger is Dinie Kuiper-Dangermond. Hier op de foto in 2010, tijdens de 
receptie van ons 125-jarig bestaan. 
 
Dinie  is 85 jaar en gymt bij Leni op maandag van 15.00 tot 16.00 uur. Ze is al 
sinds 1969 lid van Vek-Wik. Vroeger kon ze goed turnen. Ze zat in de 
keurploeg, wat we tegenwoordig de selectie noemen. 
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Geld verdienen voor de vereniging met SponsorKliks 
Vanaf nu is het voor iedereen die Vek-Wik een warm hart toedraagt mogelijk 
om Vek-Wik GRATIS te sponsoren. Ga de volgende keer dat je iets online wilt 
kopen eerst naar www.vekwik.nl. Hier vind je op de homepage een banner van 
SponsorKliks. Door hierop te klikken verschijnt een overzicht van tientallen 
webwinkels, waaronder Bol.com, V&D, Hema en Zalando. Elke aankoop bij een 
van deze bedrijven levert Vek-Wik een commissie op terwijl jij dezelfde prijs 
betaalt. Het kost je dus niets extra. Doe hetzelfde als je uit eten gaat of een 
pizza wilt laten bezorgen. Via Vek-Wik kun je terecht bij 4500 restaurants 
waarbij elke bestelling of reservering geld oplevert.  
Vek-Wik ziet niet wie, wat en waar bestelt. We ontvangen alleen de commissie. 
Je privacy is dus gewaarborgd.  
Wil je Vek-Wik sponsoren? Koop of bestel dan voortaan online via de 
Sponsorkliks banner op onze website en spaar voor onze clubkas. Alvast 
bedankt!! Meer informatie van Sponsorkliks.  
 

 
De meest actuele informatie van onze club vind je op www.vekwik.nl. Heb jij iets leuks te vertellen? Iets dat we in de 
nieuwsbrief kunnen plaatsen? Of heb je vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Mail het ons naar info@vekwik.nl. 
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