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Demonstratie en workshop TRICKZ en ACRO! 

Eigenlijk willen we tegen iedereen zeggen, zorg ervoor dat je er bij bent om 

11.00 op het Summerevent! Er komen namelijk een 2l heren een 

demonstratie in Trickz geven. Trickz is een combinatie van dans,breakdance, 

vechtsport en turnen. Bij onze eigen gymlessen doen wij ook wel eens tegen 

de muur oplopen en een salto, maar deze heren hebben geen muur nodig 

en maken het nog veel spectaculairder! Heb je na de demonstratie ook zin 

om mee te doen? De heren geven naderhand ook nog een workshop waar je 

aan mee kan doen. Dan leer je zelf ook zulke coole moves!  

 

Om 13.00 hebben we een workshop Acrogym. Dat wordt dus met elkaar 

torentjes bouwen en over de kop worden gegooid!  

OPROEP voor ons summerevent!!! 

Voor het summerevent vragen wij aan alle 

leden of ze hun zolder,schuur, slaapkamer en 

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 in het weekend van 

zaterdag 3 en zondag 4 september 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 

net als vorig jaar weer veel leuke spulletjes 

krijgen zodat onze vereniging  geld kan 

inzamelen voor een nieuwe tumblingbaan. 

Het is de bedoeling dat ALLE leden hieraan 

meedoen.  

 Allemaal komen! 
Dit jaar heeft iedereen meegeholpen met het 

opzetten van het Summerevent. Alle groepen 

hebben tijdens hun gymles iets gemaakt wat we op 

10 september zullen verkopen. Van fotolijstjes tot 

sleutelhangers en van muffins tot bloemzaadjes. 

Voor ieder wat wils! En met al het geld wat we 

ophalen gaan we proberen een nieuwe 

tumblingbaan te kopen! Maar dan moeten jullie 

wel allemaal komen met je ouders, kennissen, 

familie en vriendjes. Daarnaast hebben we ook een 

wedstrijd DUO hang; je probeert zo lang mogelijk 

met z’n tweeën aan de ringen te hangen. Maar jij 

hangt dan wel aan iemand anders! Daarnaast kan 

je die dag ook laten zien wat je allemaal kan, want 

je kan lekker turnen in de gymzaal! Doe dus gezellig 

en sportief en kom ook zaterdag 10 september 

langs bij de gymzaal in Lienden! 

 

 

         



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nieuwe turnpakjes 
 

In 2013 bestaat gymnastiekvereniging ILO 75 

jaar. Wij willen dat jaar extra feestelijk maken 

door de hele vereniging dan in een nieuw 

gympakje te steken! 

 

We doen nog een jaar met het huidige blauwe 

gympakje, maar we willen u wel alvast 

voortijdig informeren.  

We willen namelijk vanaf september 2012 tot 

aan de uitvoering van 2013 iedere groep het 

nieuwe gympakje laten kopen. De kosten voor 

dit pakje zullen in de buurt van het huidige 

pakje liggen, dus rond de €30,- en €35,-. Maar 

we hopen dat daar bij de eerste aankoop nog 

groepskorting vanaf gaat. 

 

Wilde u net nog een nieuw blauw gympakje 

kopen? U kunt nog altijd een nieuw gympakje 

bestellen, maar wilt u voor dat laatste jaar 

liever een goedkopere optie? Kom dan op het 

Summerevent langs voor extra korting op de 

laatste gympakjes die we nog hebben of 

probeer bij andere leden een tweedehands 

pakje te kopen of misschien onderling te 

ruilen.  

 

 

Jaarkalender seizoen 2010/2011 

2010 

Maand Datum Activiteit 

September 10 Summerevent! 

Oktober 29 

 

17 t/m 21 

Team clubkampioenschappen 

 

Herfstvakantie 

November 30 Sinterklaasfeest voor alle 

kleuters en meisjes/jongens 1 

December 26 t/m 6 jan Kerstvakantie 

2011 

Maand Datum Activiteit 

Januari -  

Februari 20 t/m 24 Voorjaarsvakantie 

Maart 30 

31 

Uitvoering Ingen 

Uitvoering Lienden 

April 2 t/m 6 Les vrije week 

Mei 30 apr t/m 11 mei Meivakantie 

Juni 22/23  Bioscoopavond 

Juli 9 t/m 17 aug Zomervakantie 

 

Lesuren seizoen 2010/2011 

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 

  21:00 – 22:00 Volleybal   

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

  17:30 – 18:30 Meisjes 2  Groep 5 en 6 

  18:30 0 19:30 Meisjes 3  Groep 7 en 8 

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  Middelbare school 

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, 7 en 8  

  19:00 – 20:00 Meisjes 3  Middelbare school 

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

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

 

 


