Postbus 5162, 6802 ED Arnhem
026 3129000
info@rijnijssel.nl
www.rijnijssel.nl

PERSUITNODIGING
verzonden op 10 augustus 2017
__________________________________________________________________________

Ruim honderd turnsters tijdens Summertime Turnkamp
CIOS Arnhem
Van 14 tot en met 18 augustus organiseert Rijn IJssel CIOS Arnhem voor de
twaalfde keer het populaire Summertime Turnkamp. Ruim honderd jonge
turnsters uit heel Nederland van acht jaar en ouder komen jaarlijks naar
Sportcentrum Valkenhuizen in Arnhem. Belangstellenden zijn welkom op de
afsluitende turndemonstratie op vrijdag 18 augustus, start 16.45 uur. De toegang
is gratis.
In twaalf jaar tijd is het Summertime Turnkamp uitgegroeid tot een groot evenement, met
vijfenveertig deelnemers in 2005 tot ruim honderd deelnemers in 2017. Eén deelneemster
doet zelfs al voor de negende keer mee. Op het kamp leren de jonge turners nieuwe
onderdelen en verbeteren ze hun huidige technieken en kwaliteiten. De trainingen staan
onder leiding van turndocent Björn Kieft, begeleid door studenten van Rijn IJssel CIOS
Arnhem en vijfentwintig vrijwilligers. De Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) is
betrokken door licentiepunten uit te geven voor de scholing die zondag voorafgaand aan het
turnkamp plaatsvindt en het begeleiden van het kamp.
In de praktijk leren
De meisjes turnen gemiddeld vijf uur per dag. Voor de studenten van Rijn IJssel CIOS
Arnhem biedt dit kamp een unieke gelegenheid om in de praktijk te laten zien wat zij op
school hebben geleerd. Daarnaast krijgen zij de kans om hun passie voor het turnen over te
brengen op de volgende generatie.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie en het programma op: http://summertime.ciosarnhem.eu/
Summertime Turnkamp
14 t/m 18 augustus 2017
Afsluitende demonstratie
vrijdag 18 augustus, 16.45 uur
Adres
Sportcentrum Valkenhuizen Arnhem, Beukenlaan 15
__________________________________________________________________________________
Meer informatie


Voor vragen en meer informatie bel of mail onze persvoorlichter Karin Jansen, 06 28 55 73 91 of
k.jansen@rijnijssel.nl.



Rijn IJssel is een regionaal opleidingencentrum voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie in de regio
rond Arnhem. In nauwe samenwerking met andere scholen, bedrijven, maatschappelijke instellingen en
gemeenten geeft Rijn IJssel vorm aan het onderwijs aan meer dan 11.000 studenten.
Rijn IJssel bouwt aan RIJk Onderwijs: toekomstbestendig onderwijs dat studenten een rijke, beroepsechte
leeromgeving biedt met flexibele leerroutes, mogelijkheden tot excelleren, versnellen of verbreden,
intensieve begeleiding en het gebruik van veelzijdige bronnen. Wie een diploma van Rijn IJssel heeft, is klaar
voor een vervolgstudie of om op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan.

