
  

 

              

Voor het laatste nieuws zie ook onze website: www.ilpenstein.nl.  

Nieuwsbrief GV Ilpenstein 
No. 11, augustus 2012 

Beste leden, 

 

Het seizoen 2012/2013 staat op het punt van beginnen. Wij hopen dat iedereen heeft genoten van 

zijn/haar zomervakantie en van de Olympische Spelen met subliem goud voor turner Epke Zonderland aan 

het hoog rek. 

 

Lesprogramma 

Er zijn twee wijzigingen in het lesaanbod voor het komende seizoen. Meer bewegen voor ouderen 

donderdagochtend is van 10:30-11:30u. Het tweede streetdance uur vervalt wegens tekort leden. 

 

Het programma ziet er voorlopig als volgt uit. Wanneer de schoolroosters van onze recreatieleiding 

bekend zijn (begin september) kan het zijn dat er nog wijzigingen doorgevoerd moeten worden. 

 

Dag    Tijd  Categorie    Leiding 

Ma  18.15-19.00 Street dance (t/m 8 jaar) m/v  Davood  

Di   16.30-19.00  Selectie m/v    Hanny/Sebastian 

Di   19.30-20.30  Conditietraining m/v   Hanny  

Wo  14.30-15.30     Recreatie 3-5 jaar m/v   Marjolein 

Wo  15.30-16.30 Meisjes recreatie 5-7 jaar  Marjolein 

Wo  16.30-17.30 Meisjes recreatie 7 jr e.o.  Marjolein 

Wo  19.30-20.30 Conditietraining m/v   Jacqueline 

Do  10.30-11.30 M.B.V.O. 50+ m/v   Erika 

Do  16.30-20.00 Selectie m/v    Hanny/Sebastian 

Vr   17.00-18.00 Jongens recreatie 6-8 jaar  Bas 

Vr   18.00-19.00 Jongens recreatie 8 jaar e.o.  Bas    

 

Deenactie 

De Deenactie was weer een succes. Ilpenstein heeft € 859 bij elkaar gespaard. De streetdancers, alle 

spaarders en natuurlijk meneer Deen bedankt voor het steunen van onze vereniging! De opbrengst is 

bestemd voor nieuwe toestellen. 

 

Ledenwerving 

Kent u iemand die wel eens mee zou willen trainen? Aspirant leden kunnen altijd een les gratis 

uitproberen. Neem dus gerust een familielid, buur of goede vriend(in) mee. 

 

Tot slot 

Heeft u onze vernieuwde website al eens bezocht? www.ilpenstein.nl 

De eerste lessen starten weer op maandag 3 september. Namens het bestuur van GV Ilpenstein een fijne 

start van het seizoen gewenst. 

 

Jacqueline van der Lee, Technische Commissie. 

jamvanderlee@hotmail.com, t.  020-4363657. 

             

Onze adverteerders zijn:  Koreman Lichtonderhoud BV – Gebr. Stellinga aannemersbedrijf – Vurige Staart Sport – Jan Wals 
garagebedrijf – Van Meerveld’s  oppervlaktetechniek – Landbouw mechanisatiebedrijf P. Schouten  – Jolanda Marti Fotografie – 
Het Wapen van Ilpendam  – Riand schoonmaakbedrijf  –  CME aannemersbedrijf – Schilders- en behangersbedrijf Hinke – Fysio 
Fitness – Firma Vermeulen aannemersbedrijf – Arie Schouten autoschade – De Jaagweg Installatiebedrijf  –  Kramer schilders- en 
wandafwerkingsbedrijf  – Dorpshuis Ilpendam  – bakker Berkhout  – De Jong en Tump assurantiebemiddeling – melkboer Ron 
Bonnet  – Bon Coiffures kapsalon – W.T. Tijmstra Bouw – Anne & Co –Aris en Edmond Kabel Bouwbedrijf  B.V. – Bokhorst 
verzekeringen – Fa. Schellevis meubelstoffering en autobekleding – Loon- en maaibedrijf De Struunhoeve – Fa. N.G. Hopman 
verhuur bouw- en sloopmachines – V.O.F. v/d Meij administratiekantoor – Bromet & dochters – Bouwgroep Buitenhuis B.V. 
Adverteerders bedankt! 

 


