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Nieuwsbrief Wilskracht Landsmeer 

Beste leden, Wij willen jullie graag op de 

hoogte houden van alles wat er binnen de 

vereniging gebeurd. Vandaar dat wij starten 

met het versturen van een maandelijkse, 

digitale nieuwsbrief. Als je zelf een leuk idee 

of nieuwtje hebt voor in de nieuwsbrief, laat 

het ons dat gerust weten.  

Net als voorgaande jaren doen 

wij ook dit jaar mee aan de 

Grote Clubactie. Deze stichting steunt het 

verenigingsleven door jaarlijks een loterij te 

organiseren, waarmee verenigingen extra 

inkomsten verwerven. Zo sparen wij 

bijvoorbeeld voor een tumblingbaan en een 

dansspiegel. De jongens en meiden hebben 

flink hun best gedaan om lootjes te verkopen 

en wij willen jullie daar bij deze voor 

bedanken. De trekking van de Grote Clubactie 

is op 10 december.  

Omdat Yolanda haar stem heeft verloren en 

van de dokter haar stem moet laten rusten, 

vervalt de bodyshape les van de dinsdagavond 

tot minstens 1 december. Alle leden van de 

dinsdag zijn van harte welkom op de 

bodyshape van de maandagavond van 20:30 

tot 21:30 uur o.l.v. Sanne Krayenbosch. 

 

Op zondag 22 november om 16.00 

uur gaan de meiden en jongens van 

de streetdance optreden in het 

Dorpshuis. Het thema van deze 

voorstelling is griezelen en magie. Alle drie de 

groepen hebben er zin in. Veel succes! 

Op 7 en 8 november waren de eerste 

kompetitie- en recreatiewedstrijden. De 

meiden hebben het goed gedaan. De 

eerstvolgende wedstrijden zijn op 16 en 17 

januari. 

Iedere maand zetten wij leden in het zonnetje. 

Deze maand zijn dit Amber Dubbeld en Jenna 

van der Linden. Amber: “Ik zit op turnen, 

omdat ik het een leuke sport vind en dat ik 

gezellig samen met Jenna kan turnen.” Jenna: 

“Ik vind het ook een leuke sport. Meester Jan 

en de anderen zijn aardig en 

ik kan gezellig samen met 

Amber turnen.” Foto van 

links naar rechts: Amber, Cindy Versloot (3e 

geworden bij de turnwedstrijd) en Jenna. 

Onze vereniging gaat met zijn tijd mee en zit 

ook op facebook. Als je in de zoekbalk 

“Gymnastiekvereniging Wilskracht” typt, kom 

je vanzelf onze facebookpagina tegen. Daar 

zijn leuke foto’s, filmpjes, wedstrijduitslagen 

en de laatste nieuwtjes te vinden. 
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