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Beste leden,

70-jarig jubileum

Het 70-jarig jubileum was een groot succes. De demonstraties van jong tot oud werden via de droomster  

Lindy en tovenaar Lucas aan elkaar verbonden. Zowel de middag als avondvoorstelling kon rekenen op  

grote belangstelling. 

Foto’s zijn te zien via Ilpendam.com: http://www.ilpendam.com/pics/2012_pics/De_Sprookjesdroom/

Jaarvergadering

De jaarvergadering was op maandag 20  februari . Het resultaat 2011 was € 2.175 negatief. Het bestuur  

beraadt zich op noodzakelijke maatregelen. De jaarlijkse tariefverhoging van 3% is aangenomen. De  

positie van voorzitter is nog steeds vacant. Wilma Kramer en Elly Kroon hebben na 6 jaar enthousiaste  

inzet afscheid genomen van het bestuur.  

Wedstrijdseizoen

Competitie: Bij de 3e competitiewedstrijd in maart in Wormer was het bestuur van Ilpenstein en vele  

vrijwilligers actief om de wedstrijden, waar wij samen met Gymnet Purmerend en Hercules Beemster de 

organisatie van hadden, goed te laten verlopen. Dit is gelukt. Eenieder bedankt.  Het was tevens de finale  

van de competitie. Suzanne Bot, Robin de Moes en Roy Langenberg mogen zich dit seizoen 

rayonkampioen noemen.

Onderlinge wedstrijden: Deze worden 21 april a.s. in onze eigen gymzaal gehouden. Aanvang 10:00 uur.  

Einde ongeveer 13:00-13:30 uur. De deelnemers moeten een kwartier voor aanvang aanwezig zijn. Gezien 

de drukte in de kleedkamers: laat kostbaarheden thuis en stop je kleding in je tas. Belangstellenden 

kunnen op de nieuwe tribune plaatsnemen.

 

DEEN Jeugd Sponsor Actie

Ilpenstein mag dit jaar weer meedoen met de DEEN Jeugd Sponsor Actie. Onze koker staat bij Deen in de  

Weidevenne vanaf 8 april a.s. Helpt u ons mee deze te vullen? De muntjes kunnen bij de leiding ingeleverd 

worden. 12 Mei geven onze streetdancers van 10:00-13:00 uur acte de présence bij de Deen in de 

Weidevenne om onze vereniging te promoten en zoveel mogelijk muntjes te verzamelen. Het zou mooi zijn  

als ze al met zakken vol heen kunnen.

Tot slot

Onze website is al langere tijd uit de lucht vanwege problemen bij de provider. Derhalve is hard gewerkt  

aan een nieuwe website. De verwachting is dat de website 1 mei live gaat.

In de schoolvakanties is er geen les. Vakanties: 30 april t/m 4 mei, 17 mei, 28 mei.

Namens het bestuur van GV Ilpenstein - Jacqueline van der Lee, Technische Commissie

                                                                                                                                                                                                

Onze adverteerders zijn:  Koreman Lichtonderhoud BV – Gebr. Stellinga aannemersbedrijf – Vurige Staart Sport – Jan Wals  
garagebedrijf – Van Meerveld’s  oppervlaktetechniek – Landbouw mechanisatiebedrijf P. Schouten  – BROKEART (kunst op t-
shirts en canvas) – 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!

                                                                                                                                                                                                                

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


