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aanbieding is drie kalenders voor 25 euro. De
kalenders zijn te koop bij Kick Klomp:

Nieuwe website

kick804@gmail.com

Wij hebben een nieuwe website! De laatste
updates worden uitgevoerd, maar de nieuwe

Kleuterdans

website is zo goed als klaar. Wij zijn er blij

Op woensdagmiddag is er van 17.00-18.00 uur

mee, maar neem vooral zelf een kijkje en laat

een dansles voor kleuters in de Wagemaker-

ons weten wat jullie ervan vinden. Een

school. Een aantal kinderen uit deze groep zijn

bedankje aan Bianca Goris die hard aan de

doorgeschoven naar de dinsdag, omdat ze een

website heeft gewerkt. De link blijft overigens

jaartje ouder zijn geworden. Er is genoeg plek

hetzelfde: www.wilskrachtlandsmeer.nl

voor nieuwe aanmeldingen. Kom gezellig langs
voor een proefles.

Turnwedstrijden
In het weekend van 28 en 29 januari vond de
tweede turnwedstrijd plaats. De turnsters
hebben het goed gedaan. Er zijn ook mooie
prijzen gewonnen. Op de website zijn alle
uitslagen te vinden.

Dansvoorstelling
Op zondag 11
december vond de
dansvoorstelling
“Welkom in
Hollywood” plaats.

Kalender

De meiden en jongens hebben het goed
In december

gedaan. Het thema voor de nieuwe

(2016) is de

voorstelling is al bekend, maar deze houden

professionele

wij nog even geheim. Eind februari zal de

fotograaf, Bart

datum voor de voorstelling op de website

Treuren, in de ICL

worden geplaatst.

geweest om mooie foto’s te maken van de
wedstrijdturnsters. De foto’s zijn gebundeld in
een jaarkalender. De opbrengst van de
kalenders gaat voor 100 % naar de vereniging.
Er wordt gespaard voor een airtrack baan. Er

Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie begint op vrijdag 17
januari. Op maandag 27 februari starten alle
lessen weer. Alvast een fijne vakantie
toegewenst.

zijn nog kalenders te koop. De papierenversie
is te koop voor 15 euro. Wij hebben nu twee
aanbiedingen. De kalender is als pdf
verkrijgbaar voor 10 euro. De tweede
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