
Pag. 1 uit 2 
 

VCC Agenda juli 20201 

Deze agenda bestaat uit 4 delen: 

1. Vaste en op dezelfde dag in de week of maand terugkerende activiteiten, 

2. Vaste activiteiten, niet gebonden aan een vaste dag in de week of maand, 

3. Extra activiteiten in de komende periode, 

4. Overige belangrijke data, 

 

1. Vaste en op dezelfde dag in de week of maand terugkerende activiteiten 
• Maandagen: 

− Fietsen. Van april t/m oktober elke maandagmiddag, start om 13:45 uur. Start 13.45 

uur achter het station. Van november tot april wordt er niet gezamenlijk gefietst.  

• Dinsdagen  

− Nordic Walking. Wekelijkse activiteit; start 10.00 uur. Voor informatie over de 

startplaats kan contact opgenomen worden met de organisator. De contactgegevens 

zijn te vinden in het blad INFO. 

− Koffieochtend bij ‘Gewoon bij Roon’, Dorpsstraat 74, in Castricum (in de tuin of 

onder de veranda). Maandelijks van 15.00 tot 16.30 uur. In juli is de koffieochtend op 

dinsdag 14 juli.  

• Woensdagen  

− Actief wandelen. Twee maandelijkse wandelingen op woensdagochtend door bos en 

duin van ongeveer een uur. In juli wordt er actief gewandeld op woensdag 15 juli. 

− Handwerken in De Kern. Van oktober tot en met april: elke 2e woensdag van de maand, 

van 14.00 tot 16.00 uur. In de komende maand op 11 maart en 8 april, 

− Wandelen met Irene. Elke laatste woensdag van de maand. Start om 10.00 uur bij 

Johanna’s Hof. In juli is de wandelochtend op woensdag 19 juli.  

• Dinsdag, woensdag èn donderdag (van oktober tot en met april) 

− Museumbezoek. Elke 1e dinsdag, woensdag en donderdag van de maanden oktober tot 

en met april (elke museumgroep heeft een vaste dag en tijd). Omdat het nog onzeker is 

of in oktober van dit jaar weer rondleidingen in musea georganiseerd kunnen worden, 

zal onder de leden van de groepen onderzoek gedaan worden of er alternatieven 

aangeboden kunnen worden. 

 

2. Vaste activiteiten, niet gebonden aan een vaste dag in de week of maand 
• Leeskringen. Data en locaties worden in overleg door de verschillende leeskringen bepaald, 

• Excursies. Vooralsnog worden er geen excursies georganiseerd als gevolg van de cor de 

corona-richtlijnen van de overheid. 

• Samen uit eten: 

− In verband met de corona-richtlijnen van de overheid zullen er vooralsnog geen 

‘Samen-uit-eten’-bijeenkomsten georganiseerd worden. Het is natuurlijk wel mogelijk 

dat leden privé-initiatieven met 2 personen ontplooien. Met z’n tweeën mag je aan een 

tafeltje zitten. 

 
1 Voor meer informatie over de activiteiten in de agenda en hoe men zich kan aanmelden: zie Info van deze maand. 
VCC-leden krijgen de Info op papier toegezonden. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-nieuwe-regels-per-1-juli-2020-in-eenvoudige-taal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-nieuwe-regels-per-1-juli-2020-in-eenvoudige-taal
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3. Extra activiteiten in de komende periode2 
• Lezingen en cursussen 

Vrijdag 18 september. Lezing door dhr. Jan van der Geld: Spanje, een reis door steppes, 
siërra’s en dehesa’s. Meer informatie in INFO nr. 5. 

 

4. Overige belangrijke data: 
• Tussen 22 en 25 augustus: INFO nr. 5 (september ‘20) wordt bezorgd bij de leden thuis. 

• Woensdag 2 september. Algemene Ledenvergadering/ c.q. ontmoeting. Locatie: De 

Bloemen; aanvang 14 uur. 

 

 

 
2 Let op: het is mogelijk dat in de loop van deze periode nieuwe activiteiten toegevoegd worden. Raadpleeg hierover 
het Info-bulletin of de agenda op de site.  

http://www.janvandergeld.nl/Bestanden/Jan%20van%20der%20Geld.html
http://www.janvandergeld.nl/Bestanden/Lezingen/Spanje.html
http://www.janvandergeld.nl/Bestanden/Lezingen/Spanje.html

