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Beste leden, ouders en verzorgers, 

Het seizoen zit er weer op. En wat voor een seizoen! We waren 

begonnen met de clubkampioenschappen welke goed waren 

verlopen, de opbrengst van de Grote ClubActie was dit jaar 

weer geweldig (dankzij jullie!!), de kleuters en meisjes 1 hebben 

een pietendiploma gekregen tijdens het Sinterklaasfeest, de 

uitvoering met als thema ‘Hollandse Avond’ was een daverend 

succes, en ga zo maar door… En nu is het tijd voor wat rust. 

Maar in het nieuwe seizoen gaan we gewoon weer hard aan de 

slag om jullie een leuk gymjaar te bieden. Dit betekent voor 

sommige leden naar een nieuwe groep. En misschien zelfs een 

nieuwe juf. Daarom stellen alle juffen (en nieuwe juf) zich in 

deze nieuwsbrief voor, dan wordt het misschien iets minder 

spannend. Ook hebben we weer een aantal leuke activiteiten 

gepland (zie de jaarkalender). Waaronder het zomerevent waar 

we het seizoen mee starten! Kom dus allemaal gezellig zaterdag 

28 augustus naar de verschillende activiteiten om zo onze club 

te steunen. Want met behulp van jullie steun en hulp kunnen 

we nog seizoenen lang leuke gymjaren tegemoet gaan! 

Algemene ledenvergadering. 

Op donderdag 17 juni heeft de algemene ledenvergadering 

plaatsgevonden in gymzaal de Lindekamp.  

De ledenvergadering werd door 11 leden bijgewoond.  

De verslagen ( o.a. begroting) zijn voorgelezen door de 

bestuursleden en hierop waren geen op- of aanmerkingen. 

Tijdens de vergadering heeft het bestuur voorgesteld m.i.v. 

2011 een contributieverhoging door te voeren. Dit is helaas 

noodzakelijk aangezien de bijdrage van de Gemeente Buren 

steeds minder wordt en de zaalhuur duurder. Daarnaast zal 

deze contributie niet meer per kwartaal worden 

afgeschreven maar per maand. In één van de volgende 

nieuwsbrieven gaan we hier uitgebreid op in. 

Het bestuur is aangevuld met Bertha van de Grift en Guido 

van Kuilenburg. Wij twijfelen er niet aan dat we met hen 

uitstekende organisatoren hebben binnengehaald. 

Binnen de leiding is ook het één en ander veranderd maar 

alles is gelukkig ingevuld. Wel zal het helaas noodzakelijk zijn 

enkele lestijden aan te passen. Ook hebben twee leden zich 

aangemeld voor de activiteitencommissie. 

 

 

Wat was het een druk jaar... Alle kleuters en meisjes uit 

Ingen hebben van mij les gekregen en daarnaast ook nog de 

springgroep in Lienden en alle selectiemeisjes. Dankzij jullie 

en dankzij mijn assistenten in Ingen Lynn, Denise en Amy (en 

daarvoor nog Ilse) is het uiteindelijk allemaal goed verlopen. 

Volgend jaar gaan we het rustiger aan doen want Amy gaat 

langzaam aan ook wat lesgeven bij de kleuters en de meisjes 

1. Voor de meisjes in Ingen geldt nog wel, dat ook als je 

overgaat naar de volgende groep, je van mij les krijgt. Maar 

dat komt helemaal goed, want ook na de zomervakantie 

gaan we er weer een leuk jaar van maken waarin we veel 

dingen leren!  

FIJNE ZOMERVAKANTIE! Jorien Harteman   

 

Hallo turn(st)ers! Mijn naam is Marlon van Ommeren en ik ben de leiding van alle meisjesgroepen van ILO in Lienden. Dit doe ik al 

vijf jaar met erg veel plezier naast mijn fulltime werk als schooljuf van groep 4 in Beusichem. De gymlessen geef ik samen met een 

aantal geweldige assistenten; Joriena, Sophie en Alise. Deze gymgroepen zijn gezellig en druk bezet maar er is gelukkig nog altijd 

ruimte voor nieuwe leden. Dus als jullie vriendinnetjes hebben die geïnteresseerd zijn, mogen ze altijd een keer mee komen doen.  

Verder wil ik alle nieuwe meisjes die naar groep 3 gaan welkom heten, gezellig dat jullie naar meisjes 1 komen. De meisjes 3 gaan 

naar de aspirant dames. Ik zal jullie missen maar ik weet zeker dat het op de donderdag ook een fijn gymuurtje zal worden. Voor 

nu, fijne vakantie en geniet ervan! 

 
Jeetje, wat gaat een jaar toch snel! Het was een klein maar fijn 

clubje waarmee ik dit jaar getraind heb bij de aspirant dames; 

volgend jaar wordt het iets anders: alle groep 8 meiden zullen 

dan voor het eerst 'aspirant dames' worden; Dianne en ik hopen 

dan ook op veel enthousiasme. We verheugen ons op een leuke 

grote groep om het seizoen 2010-2011 mee te kunnen werken.  

 

Ook de damesgroep zal vanaf 23 augustus weer aantreden voor 

een nieuw seizoen. Laten we hopen dat ook in dat seizoen 

gezelligheid de boventoon zal voeren tijdens de trainingen.  

 

Ik zie jullie allen weer vanaf 23 augustus! (begint een week later 

dan de rest) 

Ellen van Kalkeren 

 



 
 

De Stad Tiel 23-06-‘10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

We hebben dit jaar een heel goed en leuk seizoen achter de rug 

met de selectiemeisjes en dames. Suzanne, Jorien en ik zijn heel 

trots op jullie en jullie mooie prestaties. Volgend seizoen gaan 

we weer hard aan het werk met alle nieuwe onderdelen en dan 

verwelkomen we ook weer wat nieuwe talenten. Allemaal een 

fijne vakantie en dan zien we jullie na de zomer weer!  

Groeten Mariëlle van Tuil 

 

Wat hebben wij een leuk jaar achter de rug met ons groepje. 

We liepen over banken en daarna zelfs al over die hele smalle 

balk. Koprollen en zwaaien aan de ringen ook daar draaien 

we onze hand niet meer voor om. Kringspelletjes altijd een 

feest!!!! 

We hadden lieve kleine meisjes maar ook stoere grote, er 

waren jongens die heel stoer waren en jongens die het 

allemaal nog best een beetje spannend vonden. Maar weet je 

wat zo leuk was, met elkaar waren we een heel hecht clubje. 

Gelukkig hadden we iedere week ook onze hulpjes die weer 

met ons mee wilden helpen. Amely, Wyke, Siebe, Laura en 

Mieke dank jullie wel. 

Maar aan alles komt een eind, ook aan dit sportieve gymjaar. 

Na de vakantie gaat er wat de kleutergym betreft wel het een 

en ander veranderen. Want we nemen niet alleen afscheid 

van de kindertjes die naar groep 3 gaan, maar ook wij als 

juffen gaan weg. Wij zijn vorig jaar met veel plezier begonnen 

toen de club in nood zat om een nieuwe kleuterjuf maar 

zodra er een ander zou zijn……….. 

Gelukkig hebben wij een hele enthousiaste (kleuter)juf Els 

gevonden, die ook nog eens heel erg van gymmen houdt. Zij 

zal per september de groep van ons overnemen.  

Maar helemaal verlaten we ILO niet hoor….onze eigen 

kindertjes gymmen gewoon door en achter de schermen 

gaan we wat andere taken op ons nemen. 

  

Wij bedanken al onze lieve schatjes voor de leuke uurtjes die 

we samen hadden, alle ouders voor hun positieve 

betrokkenheid, het bestuur en andere leiding voor de 

gezellige samenwerking 

                  BEDANKT,       

Wya van Bijnen en Anja de Leeuw 

 

Hallo allemaal, 

Mijn naam is Els Terken en ik woon in Kesteren. Ik werk met veel 

plezier als juf in groep 1-2. 

Daarnaast mag ik na de zomervakantie de kleutergymles in 

Lienden gaan verzorgen op de donderdagmiddag. 

Ik heb er zin in! 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesuren seizoen 2010/2011 

In het nieuwe seizoen zullen de meeste uren hetzelfde blijven. Een aantal lesuren 

worden verplaatst dit onder andere in verband met nieuwe leiding en zijn/haar 

beschikbaarheid. We hopen dat u daar begrip voor heeft. 

Lesuren Lienden   Gymzaal de Lindekamp 

 

Dag  Tijd  Groep   Leeftijdscategorie 

Maandag 19:00 – 20:00 Dames   16 jaar en ouder 

  20:00 – 21:00 Bodytraining   

Dinsdag  17:30 – 19:00 Selectiemeisjes   

  18:30 – 20:00 Selectiedames 

  20:00 – 21:00 Springgroep  12 jaar en ouder 

  21:00 – 22:00 Volleybal   

Woensdag 16:30 – 17:30 Meisjes 1  Groep 3 en 4 

  17:30 – 18:30 Meisjes 2  Groep 5 

  18:30 0 19:30 Meisjes 3  Groep 6 en 7 

Donderdag 16:00 – 17:00  Kleuters   Groep 1 en 2 

17:00 – 18:00  Jongens 1-2  Groep 3 en ouder 

18:00 – 19:00 Aspirant dames  Groep 8 en ouder 

Zaterdag 9:30 – 12:00 Selectiedames   

  11:30 – 13:30 Selectiemeisjes 

 

Lesuren Ingen    Gymzaal de Radslag 

 

Dag  Tijd  Groep   Leeftijdscategorie 

Dinsdag  8:45 – 9:45 Bodytraining   

Woensdag 18:00 – 19:00 Meisjes 2  Groep 5,6 en 7  

  19:00 – 20:00 Meisjes 3  Groep 8 en ouder 

Donderdag 15:30 – 16:30 Kleuters   Groep 1 en 2 

  16:30 – 17:30 Meisjes 1  Groep 3 en 4 

 

 
Jaarkalender seizoen 2010/2011 

2010 

Maand Datum Activiteit 

Augustus 28 Zomerevent 

September 25 Springkampioenschappen 

Oktober 16 t/m 24 Herfstvakantie 

November -  

December 2 

 

 

18 t/m 2 jan 

Sinterklaasfeest voor alle 

kleuters en meisjes 1 

 

Kerstvakantie 

 

2011 

Maand Datum Activiteit 

Januari -  

Februari 19 t/m 27 Voorjaarsvakantie 

Maart 25 

26 

28 t/m 1 april 

Uitvoering Ingen 

Uitvoering Lienden 

Les vrije week 

April -  

Mei 1 t/m 8 Meivakantie 

Juni -  

Juli 2 t/m 14 aug Zomervakantie 

 

OPROEP voor onze 

summerevent!!! 

Voor het Summerevent vragen wij aan 

alle leden of ze hun 

zolder/schuur/slaapkamer/kelder willen 

doorspitten om drie leuke 

rommelmarktspulletjes te zoeken. Deze 

spullen willen wij gaan verkopen op het 

Summerevent. Alle opbrengsten van 

deze rommelmarkt gaan naar onze 

vereniging dus help ons met mooie 

spulletjes en speelgoed!  

De spullen kunnen voor 21 augustus naar 

Marlon van Ommeren worden gebracht.  

Haar adres is: Marktplein 6 in Lienden 

(doodlopende straatje rechts naast Lido 

de slijter). Als er niemand thuis is, kunt u 

het achter het huis op de tuintafel (en bij 

regen eronder) leggen.  

Alvast vriendelijk bedankt en wij hopen 

dat we veel leuke spulletjes krijgen zodat 

onze vereniging extra geld kan inzamelen 

voor nieuwe toestellen. 

Ps. Het is de bedoeling dat ALLE leden 

hieraan meedoen.  

 


