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Het Grote Gymfeest!

Van TOEN naar NU! TIOS bestaat 40 jaar!
Wanneer:
Waar:
Tijd:
Voor wie:

Kosten:
Kleding:
Wat is er:

Ouders:

Meer info:

P.S.

Zondagmiddag 29 januari 2017
Activia Sporthal Sint Anthonis
Tussen 13.30 – 17.00 uur (hele middag kun je vrij inlopen)
Alle jongens en meisjes die het leuk vinden om een middag te sporten!
Peuters, kleuters, tieners….dus neem gezellig je broertje, zusje, vriendje,
vriendinnetje, nichtje, neefje of klasgenootje mee!
Papa’s, mama’s, opa’s en oma’s zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Als je geen lid bent vragen we wel bij binnenkomst je naam, leeftijd en
mailadres door te geven.
GRATIS
Waar je lekker in kunt sporten en binnen(gym)schoenen
De sporthal is één groot beweegplein. Voor alle leeftijdsgroepen is er van alles
te doen. Er is een gedeelte speciaal voor peuters, voor kleuters, voor turners
en turnsters, voor recreanten en voor freerunners. Je mag overal aan
meedoen. Ook onze dansers doen volop mee en zelf dansen is natuurlijk ook
mogelijk. De freerunners geven een demonstratie en er is nog een
verrassende demo! Wil je dat meemaken, dan moet je gewoon komen kijken
en meedoen!
Die mogen komen kijken, kunnen wat drinken en kunnen genieten van de
kids.
Omdat TIOS 40 jaar bestaat hebben we ook een soort van tentoonstelling met
o.a. foto’s, materialen en kleding ingericht om te bekijken. Altijd leuk om
herinneringen op te halen en mensen van toen te ontmoeten.
Volg onze website, De Omstreeks, De Maas Driehoek en onze
Facebookpagina.

1. Heb je thuis nog oude foto’s of andere leuke TIOS-spullen neem dan contact
op met de voorzitter om e.e.a. aan te bieden voor de tentoonstelling.
2. Onthoud de datum 1 juli 2017, dan is het TIOS 40 jaar Slotfeest gepland van
16.00 tot 20.00 uur in Oelbroeck en de sporthal van Sint Anthonis.
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