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Nieuwsbrief GV Ilpenstein 
No. 12, oktober 2012 

Beste leden, 

 

Het seizoen 2012/2013 is gestart. Door vernieuwde oefenstof voor zowel jongens als meisjes moeten we 

een aantal nieuwe toestellen aanschaffen. Wij bevelen onze jaarlijkse koekactie dit jaar dan ook bijzonder 

bij u aan.  

 

Koekactie 

De koekactie is van 6 t/m 13 oktober. Onze leden, ouders van leden of anderszins betrokkenen komen 

langs de deur voor de verkoop van een echte Wieger Ketellapper. Steunt u ons alstublieft. Een koek kost  

€ 2,50 en 4 koeken voor € 9,00. De opbrengst is bestemd voor een nieuw voltige toestel voor de jongens. 

 

Bewegen – iets voor u? 

In deze Nieuwsbrief aandacht voor onze master groep (50+). Op donderdagochtend van 10:30-11:30u 

worden alle spiergroepen geactiveerd onder leiding van Erika. U blijft lenig en fit. Het is gezond voor 

lichaam en geest, voor dames en heren. 

Denk niet, dit is niets voor mij. Eenieder kan op zijn eigen niveau meedoen. Daarnaast is het een zeer 

gezellige en enthousiaste groep. Neem gerust uw gymspullen mee (t-shirt; gemakkelijke broek en 

zaalsportschoenen) en doe gratis en vrijblijvend een keer mee.   

 

Vacatures 

Onze secretaresse heeft aangegeven met de jaarvergadering in februari te stoppen. Haar positie wordt 

vanuit het bestuur opgevuld. Dit betekent dat we op zoek zijn naar een nieuw bestuurslid jeugd en 

recreatie. Daarnaast zijn de posities van voorzitter en algemeen lid nog vacant. Vele handen maken licht 

werk. Helpt u ons besturen? U kunt vrijblijvend contact opnemen met ondergetekende. 

 

1e Competitiewedstrijd 

De eerste competitiewedstrijden starten in november. Ilpenstein heeft dit jaar de organisatie van de 1
e
 

wedstrijd op 17 november. Wij zijn met name nog op zoek naar mensen die ons weer willen helpen 

opbouwen op vrijdagavond 16 november in Wormer. U kunt contact opnemen met de leiding of 

ondergetekende. 

 

Vakanties 

Herfstvakantie: 22 t/m 26 oktober. 

Kerstvakantie: 24 december 2012 t/m 4 januari 2013. 

 

Tot slot 

Aanvullende informatie en uitslagen van wedstrijden vindt u op onze website:  www.ilpenstein.nl.  

 

 

 

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 – 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! 


