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Nieuwsbrief Wilskracht Landsmeer 

 

Het nieuwe seizoen is inmiddels al weer twee 

weken van start. Op onze website zijn de 

actuele lesroosters te vinden 

(www.wilskrachtlandsmeer.nl). Wij wensen 

iedereen veel plezier dit seizoen! 

In het weekend van 25 en 26 november zijn de 

eerste competitie- en recreatie- 

turnwedstrijden. Deze vinden plaats in 

Wormer. Voor een aantal turnsters wordt het 

de eerste keer dat ze mee gaan doen.  

De dames van de 

bodyshape zijn ook 

weer fanatiek gestart. 

Iedere dinsdagavond 

van half 8 tot half 9 in 

de ICL wordt er op muziek aan de conditie 

gewerkt.  

Voor de vakantie hebben wij afscheid       

genomen van een aantal peuters die naar de 

kleuterklas gaan. Er is dus plek voor nieuwe 

aanmeldingen. Kom gezellig met je peuter een 

proefles volgen op de woensdagochtend. Zie 

onze website voor de locatie en de tijd. 

 

 

Net als vele andere verenigingen in het land, 

doen wij ook dit jaar weer mee aan de Grote 

Clubactie. Door middel van het verkopen van 

lootjes wordt onze gymnastiekvereniging 

ondersteund. Wij zijn blij met de verkoop van 

ieder lootje. Er is vanuit onze vereniging een 

leuke prijs te winnen voor degene die de 

meeste lootjes heeft verkocht. Daarnaast 

wordt er ook een geldprijs verloot vanuit de 

Grote Clubactie. De actie loopt tot en met 4 

oktober. De kinderen krijgen de 

verkoopboekjes in de lessen mee naar huis.  

De kleuterdansles van de woensdag is 

verplaatst naar de dinsdag. De tijd is van 16.45 

tot 17.30 in de Wagemakerschool. De 

streetdance les van 9+ op de maandag is een 

uur eerder van 16.00 tot 17.00 in de ICL. 

*Let op: Mocht je het lidmaatschap willen 

opzeggen, dan dient dit voor het volgende 

kwartaal opgezegd te worden. Opzeggingen 

kunnen gemaild worden naar 

theots45@gmail.com 

*Voor in de agenda: Op zaterdag 16 december 

om 16.00 uur is de dansvoorstelling van de 

streetdance in het Dorpshuis van Landsmeer. 

Het thema blijft nog even een verrassing. 
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