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Nieuwsbrief nr. 3 – augustus 2014 

Weer naar gym op 18 augustus 

De basisscholen beginnen op maandag 18 augustus weer, dus ook onze gymlessen. Een uitzondering hierop 

zijn Bewegen voor Ouderen en de GALM+ lessen. Deze starten respectievelijk op 1 en 2 september.  

Kijk op ons lesrooster voor de juiste tijden en locaties. 

Springploeg uren vrijdagavond voortaan in Bonte Veer 

De locatie van het springuur is veranderd in de Bonte Veer. De lestijden zijn ongewijzigd. Zie ons lesrooster. 

 

 

 

 

Nieuw bij Vek-Wik 

Vek-Wik heeft twee nieuwe gym lessen: Ouder & Kindgym op woensdagmorgen in de Zeevaartschool en 

G-gym voor mensen met een verstandelijke beperking op woensdagavond in de Bonte Veer. Klik op de 

afzonderlijke linkjes voor meer informatie  

Nieuwe leiding 

De Ouder & Kindgym wordt gegeven door Petra Besseling, een bekende 

leidster bij onze jeugduren. Voor de G-gym hebben we een nieuwe kracht 

aangetrokken. Yvonne Hartman heeft al flink wat ervaring met het werken 

met mensen met een beperking. Ze geeft namelijk ook G-Gym bij 

gymvereniging GTS in Grootebroek. We zijn blij dat Yvonne onze vereniging 

komt versterken en wensen haar veel succes en plezier bij Vek-Wik. 

En dan hebben we ook nog een nieuw gezicht op de vrijdagmorgen. Mariska 

Huijssoon neemt op deze dag de twee uren over van Leni van der Pal. Ook 

Mariska werkt bij GTS. Ze heeft vóór de zomer een paar uur voor Leni ingevallen. Daarop heeft Leni 

besloten een klein stapje terug te doen en de vrijdaguren aan Mariska over te dragen. We wensen Mariska 

en onze leden op vrijdag samen veel gymplezier voor de toekomst. Voor de contactgegevens verwijzen wij 

je naar onze contactpagina op onze website. In een volgende nieuwsbrief stellen we je graag aan Yvonne en 

Mariska voor. 

  

http://www.vekwik.nl/lid-worden-kop/lesrooster.html
http://www.vekwik.nl/lid-worden-kop/lesrooster.html
http://www.vekwik.nl/vereniging/onze-lessen/ouder-kindgym.html
http://www.vekwik.nl/vereniging/onze-lessen/g-gym.html
http://www.vekwik.nl/contact.html
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Herfstvakantie van 13 tot en met 19 oktober 

Om te voorkomen dat je voor een dichte gymzaal staat verzoeken 

we je de vakanties in de agenda te zetten. Het schema op onze 

site is nog niet compleet, maar de schoolvakanties weten we 

natuurlijk wel.  

Op zaterdag 11 oktober is alweer de laatste les voor de 

herfstvakantie. Daarna zijn we allemaal een weekje vrij tot en 

met zondag 19 oktober. De kerstvakantie begint bij Vek-Wik op 

maandag 22 december en duurt tot en met zondag 4 januari.  

Bekijk de andere vakanties in het vakantieschema. 

Evaluatie demomiddag ‘zomervakantie’ 

Was u zaterdag 14 juni aanwezig op onze demomiddag in 

de Drecht? We horen graag wat u ervan vond en wat er 

volgend jaar beter of anders moet. Het helpt ons als u uw 

feedback mailt naar info@vekwik.nl. Alvast bedankt! 

Vacature vrijwilliger g-gym 

Voor het nieuwe G-Gym uur kunnen we, afhankelijk van de grootte van de 

groep, de hulp van een of meerdere vrijwilligers gebruiken. Heb je 

affiniteit met het werken met mensen met een verstandelijke beperking? 

En vind je het leuk om in de gymzaal te helpen? Neem dan contact met 

ons op via info@vekwik.nl.  

 

De meest actuele informatie vind je op onze website www.vekwik.nl. Heb jij nieuws voor ons of heb je 

vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, mail ons via info@vekwik.nl. 

 

http://www.vekwik.nl/leden/vakanties.html
mailto:info@vekwik.nl
mailto:info@vekwik.nl
http://www.vekwik.nl/
mailto:info@vekwik.nl

