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Sinterklaas 
Op zondagmiddag 29 november van 10.00 tot 11.30 uur  vieren we weer het 
grote Sinterklaasfeest in sporthal de Drecht. Kinderen van 3 tot en met 8 jaar 
kunnen hier hun pietendiploma halen. Ze ontvangen een uitnodiging en 
kunnen zich aanmelden via info@vekwik.nl.  
 
Wil jouw kind iets weten van Sinterklaas of heeft hij of zij iets aan hem te 
vertellen? Laat het ons even weten via activiteiten@vekwik.nl.  
 
Ben je benieuwd naar de foto’s van vorig jaar? Je vindt ze hier 
http://www.vekwik.nl/fotoalbum/297-2014-sinterklaasfeest 
 
Als (groot)ouder ben je van harte welkom om vanaf de tribune alles te 
bekijken. Wil je graag helpen in de zaal? Stuur dan even een mailtje naar 
Hannie Bankert via info@vekwik.nl.  
 
Verklede pietjes zien wij graag! En vergeet niet om je kind twee ingepakte 
dozen (klein of iets groter) mee te geven. En natuurlijk de gymschoenen! 

 

Uitreiking verrassing ‘vrienden-vriendinnen-weken’ 
We zijn dit seizoen begonnen met de vrienden-vriendinnen weken. Spontaan 
namen veel leden iemand mee. Een aantal bleven, anderen vonden het na één 
of twee probeerlessen wel genoeg.  
 
Bedankt voor jullie hulp bij het werven van leden. Vrienden o f vriendinnen 
blijven natuurlijk altijd welkom! 
 
Op het Sinterklaasfeest delen we trouwens een verrassing uit aan één van de 
leden die dit seizoen een nieuw lid heeft aangebracht. 
 

 

G-gym 
G-gym is er voor mensen met een lichamelijk en/of geestelijk beperking. Het 
lesuur op woensdagavond in de Bonte Veer heeft  zeven heel enthousiaste 
leden en twee net zo enthousiaste vrijwilligers. Yvonne Hartman is leidster van 
deze groep en zeer gemotiveerd.  
 
Helaas maken we zonder subsidie teveel kosten op dit uur. Er moeten dus nog 
wat leden bijkomen. We hebben de publiciteit gezocht en we zijn alle 
zorginstellingen persoonlijk langs gegaan voor het werven van leden.  Al onze 
inspanning zorgden helaas niet voor de verwachte opkomst.  
 
Gelukkig vindt de gemeente het de moeite waard om g-gym te behouden. 
Daarom krijgen we nog tot het einde van dit seizoen gemeentesubsidie om 
zonder verlies te kunnen draaien. Hier zijn we heel erg blij mee. Dan werpen 
onze inspanningen toch nog vruchten af.  
 

 
 

              

Denkt u nog aan de  Sponsorkliks? 
Als u online iets besteld via onze website (link onderaan, even scrollen) dan 
sponsort u Vek-Wik. Uiteraard anoniem. Wij krijgen alleen de naam van het 
bedrijf en het aankoopbedrag te zien, niet wie wat bestelt. Het kost u niets, 
alleen een heel klein beetje moeite. Er doen veel websites mee. U kunt zelfs 
een vakantie boeken. Dat levert onze kas natuurlijk een mooi bedrag op.  
Probeert u het eens als u bijvoorbeeld iets wilt bestellen bij Wehkamp.  
Alvast hartelijk dank! 
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Afscheid juf Tessa Hoogeveen 
Als je kind op zaterdag gymt, weet je waarschijnlijk dat we afscheid hebben 
moeten nemen van juf Tessa. Deze zomer rondde ze haar ALO-studie af en 
solliciteerde ze naar een baan als animatiemedewerker. Ze werd aangenomen 
en deed een opleiding op Fuerteventura. Inmiddels werkt ze in een vijfsterren 
hotel op Tenerife.  We vinden het natuurlijk erg jammer dat Tessa bij Vek-Wik 
weg is, maar we gunnen haar deze mooie uitdaging. Yvonne Hartman, onze juf 
van de G-gym, vervangt Tessa op dit moment.  
 
Laura Muskee, de assistent van Tessa, heeft echter aangegeven dat ze graag 
zelf de lessen wil overnemen. Ze helpt al bij Vek-Wik vanaf haar 12e jaar en 
heeft met haar assistentendiploma’s, niveau 1 en 2, veel ervaring opgedaan.  
 
We geven Laura graag de kans om door te groeien naar niveau 3 en zelf de 
leiding te nemen. Voorlopig blijft Yvonne Hartman nog even bijspringen, totdat 
Laura naast haar HBO-studie Huidtherapie tijd vrij kan maken voor een  
niveau-3 gymopleiding hier in de buurt. Ondertussen komen we graag in 
contact met ouders of jeugdleden die willen assisteren. Je kunt hiervoor 
contact opnemen met Esther Dol via voorzitter@vekwik.nl. 
 

 

 
Pensioen voor Lia Schoenmaker  
Ook van onze leidster van Bewegen voor Ouderen (Bvo) moeten we helaas 
afscheid nemen. Lia gaat namelijk met pensioen. Op maandag 14 december 
neemt ze afscheid van haar leden tijdens haar laatste les.  
 
Gelukkig hebben we weer een goede opvolger gevonden in Mariska Huijssoon, 
de leidster van de  vrijdagochtenduren.  
 
We bedanken Lia hartelijk voor haar jarenlange inzet. Ze heeft  bijna 26  jaar de 
ouderengym bij Vek-Wik gegeven. We wensen haar samen met haar man nog 
hele mooie pensioenjaren toe.   
 
Deze foto is van 2010, toen Lia 20 jaar in dienst was. 

 

            

 
Vol springuur 
Het springuur op vrijdag van 17.00 uur tot 18.00 uur is aardig vol. Er kunnen 
geen leden meer bij.  
 
Op dit moment zoeken we naar een oplossing om aan de groeiende vraag te 
kunnen blijven voldoen. Een derde uur is echter lastig te realiseren, want de 
beschikbare uren in de Drecht zijn beperkt.  
 
We houden de ouders van de leden van de springuren uiteraard op de hoogte 
van wat we beslissen. 
 

 
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 naar secretaris@vekwik.nl. 
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