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Agenda

Achterhoekse turnpowerrr tijdens NK Teams in Amsterdam

• Kerstvakantie
25 december t/m
5 januari
• Het Grote Gymfeest
29 december
• Lasergamen in turnhal
21 januari

Nog niet ontvangen?
Tijdens de Nederlandse Kampioenschappen
teams op 18 november jl. zijn de
turnsters van VGV Varsseveld
prima
de dag
gekomen. In de categorie A
Vraag
er voor
om bij
de leiding.
(1e divisie) hebben Pien Eising en Maureen Krijger gezamenlijk met drie turnsters
van Bredagym een verrassende 2e plaats veroverd. In de categorie B (2e divisie)
turnden Nikita Miechels, Kirstin Bleumink en Lynn Nijkamp, gezamenlijk met Kayleigh
Sumter van de Bosan Turnacademie. Ook dit team ging er met zilveren medailles
van door. In de onderbouw was VGV ook goed vertegenwoordigd. Evi Baten,
Imara Krijger en Sofie Croes vormden een team gezamenlijk met Isa Smeitink van
Ypsilon in de categorie Pupil 1 N2. Dit team behaalde een mooie 6e plaats. Al
met al was turnend Achterhoek prima vertegenwoordigd in Amsterdam. Op
8 januari a.s. zullen alle medaille winnaars gehuldigd worden tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Oude IJsselstreek.

29 december Het Grote Gymfeest
Op de laatste vrijdag van dit jaar sluiten we in stijl
af met Het Grote Gymfeest!
Alle basisschool-kinderen zijn welkom.
Groep 1 t/m 4 van 13.30 - 14.30 uur
Groep 5 t/m 8 van 15.00 - 16.30 uur.
Het grote gymfeest is een initiatief van de KNGU
om beweging onder jonge kinderen te stimuleren.
Entree is gratis, dus neem al je vriendjes en
vriendinnetjes mee om lekker te bewegen na de
kerstdagen.

(Jeugd)Bestuur en leiding zingen het: “Ik hou van VGV”
Op 10 december dwarrelden de vlokken
sneeuw naar beneden. Toch heeft een deel
van het bestuur, jeugdbestuur, leiding en
hulpleiding van VGV het winterse weer
getrotseerd om bij elkaar te komen voor het
jaarlijkse teamuitje. Dit jaar was het thema
'Ik hou van VGV' en hebben ze allerlei
spelletjes en opdrachten gedaan om te
laten weten hoe goed zij VGV nou écht
kennen. En het clublied van de dag
gezongen: Ik hou van VGV!
Het was een erg gezellige middag!
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• Springdisco
4 februari
• Voorjaarsvakantie
12 t/m 16 februari
• Jeugduitvoering
3 maart

Superheldengym
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40 jaar lid VGV

Nieuwe jeugdactiviteit: Lasergamen in de turnhal

Ilse Nijkamp
19 december 2017

Speciaal voor groep 8 en ouder komt het Jeugdbestuur met een nieuwe activiteit: Lasergamen, met als
thema 'Leger'! Het is op zondag 21 januari van 3 tot half
5. Bij veel interesse is er een 2e groep van 5 tot half 7!
Opgeven kan via de mail jeugdbestuurvgv@gmail.com
of via whatsapp (06-26680026) Vermeld daarbij de
naam, leeftijd en de groep waar je in zit!
Opgeven kan tot 14 januari 2018!

Damesselectie start seizoen in nieuwe wedstrijdpakjes

Pietengym

Met de start van het nieuwe wedstrijdseizoen
turnt de damesselectie in een nieuw tenue.
Uiteraard is er een bloemetje uitgereikt aan
sponsor “Van Raam”. Tevens was er een
bloemetje voor Ingrid Peters van De Wisselsprong” voor de prettige samenwerking. VGV
is erg blij met sponsor Van Raam die ervoor
zorgt dat de damesselectie zich in mooie
outfit kan presenteren.

Grote Clubactie: record aantal loten verkocht
Dit najaar zijn er maar liefst 874 loten
verkocht voor de jaarlijkse Grote Clubactie.
Deze actie heeft de vereniging een
recordbedrag van € 2.087,60 opgebracht.
Tijdens de Jeugduitvoering worden de
beste 5 lotenverkopers bekend gemaakt.
Zij ontvangen dan een leuke attentie. Loten verkopers en kopers van de
loten: allemaal bedankt! De trekking heeft op 13 december jl. plaats
gevonden. Kijk voor de volledige prijzenpakket en de trekkingsuitslag op
www.clubactie.nl. Misschien heeft u wel prijs.

WC papieractie VGV genoemd in column Naoberschap
Irene van der Aart vertelt in haar
column over hoe plaatselijke
sportclubs acties houden om de
club-kas te spekken. “Zo is hier het
noaberschap uitgevonden.
Daar kunnen ze in
Amsterdam nog wat
van leren”, schrijft ze.
Met als voorbeeld:
Ga met WC papier
onder arm de buurt in.
Column lezen? Klik hier.
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Heel veel mini
pietjes kwamen tijdens
Pietengym klimmen,
springen, rollen,
zwaaien en balanceren.

Acrowedstrijd

Op 17 december was
er een succesvolle eerste
onderlinge
Acro wedstrijd
in Varsseveld
www.vgvvarsseveld.nl

