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Jaarvergadering 29 januari 19.30 uur 
Op maandagavond 29 januari houden wij om 19.30 uur onze jaarvergadering 
voor leden en donateurs in wijkcentrum en eetcafé de Bonte Veer, Wielewaal 1.  
Voor de liefhebbers sluiten we de vergadering op tijd af met een drankje. 
De agenda vind je binnenkort op onze website. Wil je de financiële jaarstukken 
voor die tijd bekijken? Mail dan even met Harry Dol naar 
penningmeester@vekwik.nl.    

 

 

Voortbestaan vereniging raakt in gevaar 
Er moet iets gebeuren, er moeten mensen opstaan die onze vereniging levend 
kunnen houden. We hebben namelijk nog maar twee bestuursleden. Hannie 
Bankert, nam de voorzittersfunctie er tijdelijk bij toen Esther Dol om 
gezondheidsredenen moest stoppen. Helaas valt Hannie nu zelf uit wegens 
gezondheidsklachten en dreigt de penningmeester, Harry Dol, alleen over te 
blijven. Gelukkig hebben we sinds kort hulp van Astrid, de moeder van Emma en 
Luuk. Maar dit is niet genoeg!!!! 
Denk alsjeblieft niet dat je het te druk hebt om iets voor Vek-Wik te doen. En 
ook niet: ‘niets voor mij, dat kan ik niet’. Als je wilt kun je een hoop en samen 
met anderen kun je nog veel meer! Zoek een geestverwant en meld je aan om 
Vek-Wik te helpen! 
We vragen al een jaar om hulp, maar alleen Astrid gaf gehoor. Wie volgt haar 
voorbeeld? Het bestuur vergadert ongeveer één keer per vijf weken. Mail eens 
met Astrid hoe zij de vereniging en de inzet van het bestuur ervaart. Je bereikt 
haar via astridhoogstraten@hotmail.com. Of mail met Hannie Bankert via 
secretaris@vekwik.nl.  
 

 

Juf Petra stopt op de dinsdag- en vrijdag per 1 februari  
Op de maandaguren in de Bonte Veer blijft Petra gewoon lesgeven. Wie de 
dinsdag en vrijdag overneemt is nog niet bekend. De desbetreffende leden 
krijgen hier uiteraard nog bericht over. 
 
 

 
 

 
 

Doe mee aan het sportdebat in de RSG op 12 februari 
Weet je al wat je gaat stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart? 
Vind je sport en bewegen belangrijk? Kom dan naar het sportdebat van Sport 
Beweegt! Alle politiek partijen zijn uitgenodigd. Er wordt gedebatteerd aan de 
hand van prikkelende stellingen. De zaal gaat open om 19.30 uur. Het debat 
begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Jouw steun in de zaal is belangrijk. 
Het gaat ook over jouw sportieve toekomst, of die van je kinderen. En als het 
goed is weet je meteen op wie je kunt stemmen op 21 maart. 
Sport en Beweegt vertegenwoordigt bijna 2000 sportende leden en 1650 
leerlingen van de RSG. De vereniging heeft als doel een bijdrage te leveren aan 
een toekomstbestendig sport- en beweegbeleid in Enkhuizen op basis van een 
duidelijke toekomstvisie. Een van de onderdelenis het accommodatiebeleid. 
 

 
 

Vek-Wikkie diplomagymmen 
Ook dit jaar gaan de peuters en kleuters (tot en met 5 jaar) weer op voor hun 
Vek-Wikkie diploma. Dit vindt plaats in de eigen les. De datum is nog niet 
bekend, maar uiteraard krijgen de kinderen een uitnodiging. 
 
Alle kinderen doen vier onderdelen waarop ze beoordeeld worden met ‘super 
goed’, ‘heel goed’, ‘goed’ of ‘nog even oefenen’. Toeschouwers zijn van harte 
welkom, hoewel het aantal zit- en staplaatsen wel beperkt is.  
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Foto’s Sinterklaasmiddag 
Op zondag 3 december 2017 vierden we ons Sinterklaasfeest in sporthal de 
Drecht. Hoewel er maar zo’n 35 kinderen waren, was het evengoed een geslaagd 
evenement. Sinterklaas en zijn pieten hebben er weer van genoten, net als de 
kinderen. De kinderen gingen tevreden naar huis met een pietendiploma en iets 
lekkers. Wil je de foto’s nog eens terugzien? Ga dan even naar het fotoalbum op 
onze website. We bedanken Piet Esther voor de prachtige foto’s. 

 
 

Opbrengst Grote Club Actie 
De verkoop van Grote Club Actie loten heeft netto € 811,32opgeleverd. Bedankt 
als je een lot hebt gekocht. Wil je weten of er een prijs op gevallen is, klik dan 
hier.  
 
 

 

Het turnuurtje voor senioren groeit, doe je ook mee? 
Hoewel er een paar leden om verschillende redenen zijn gestopt, hebben we ook 
nieuwe instroom. 18 tot 50-plussers zijn wekelijks lekker aan het turnen. Het 
hoeft niet perfect, gewoon lekker werken en je lijf leniger en sterker maken. Lijkt 
het je leuk, houd je van uitdaging en heb je een beetje lef? Kom dan eens 
meedoen. We hebben er zelfs een lekker gek filmpje van gemaakt. Het staat op 
onze facebookpagina.  
Je kunt twee keer gratis meedoen op woensdagavond van 18.45 tot 19.45 uur in 
de gymzaal van de Zeevaartschool. Wil je wat langer proberen. Neem dan een 
proefabonnement van 8 lessen voor € 40,00. 
 

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