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Het thema is: Terug in de tijd. We zien deze middag holbewoners, Egyptenaren,  

Romeinen, piraten en hippies. Het is ook tijd voor rock en roll, disco, hippies en  

jaren 20. Dit keer hebben we een kort compact programma waarbij aan het  

eind alle jeugdleden mee doen met een gezamenlijke afsluiting.  

De jeugdleden zijn nu volop aan het oefenen voor het slotspektakel van de  

muzikale finale: Terug in de tijd-reis. 
 

 

Geslaagd voor cursus Leider 2 en jurycursus TD2 
Kirsten Bleumink en Pien Eising zijn geslaagd voor de cursus Leider 2. 

Ook zijn er 4 dames geslaagd voor de jurycursus TD2: Dit zijn Aurora ten Have,  

Willemijn van der Borg, Kirstin Bleumink en Elisan Peters. Goed gedaan allemaal! 

                      

Nieuwe leiding springgroep jongens groep 8 en VO                                                 
We hebben veel nieuwe leden mogen verwelkomen bij onze springgroepen op  

vrijdag. Ook hebben we nieuwe leiding voor onze dolenthousiaste jongensgroep 

8 en voortgezet onderwijs. Yacko van der Krol is eind 2016 gestopt als leiding. 

Nu geven Robert Schel en Rachel Tieltjes les aan deze groep. Yacko bedankt 

voor je inzet en Rachel en Robert veel succes!          
 

 
 
 
 

Jeugduitvoering  

Kom ook op zaterdagmiddag 18 februari 

naar de jeugduitvoering van V.G.V.  

Om 14.15 uur gaan de deuren van de 

turnhal open voor publiek.  

Vanaf 15.00 uur kunt u kijken naar een 

spetterend optreden van onze jonge 

sporters. Jeugdleden die mee doen 

dienen een kwartier van tevoren 

aanwezig te zijn.  

 

 

Agenda 
 

•  Jeugduitvoering V.G.V. 

18 februari om 15.00 uur 

 

• Zwemmen 

25 februari om 17.30 uur 

Groep 4 t/m 8  

alleen met zwemdiploma 

 

•  Voorjaarsvakantie  

27 februari t/m 5 maart  

 

•  Veeg mee met V.G.V. 

25 maart  

    Jaarlijkse toiletpapier actie 

 

•  Collecte Fonds Sport 

Gehandicapten 

    26 maart t/m 1 april 

 

 

Kort nieuws 

 

Nieuwe Acropakjes  
 

 

Gemeente huldigt 

sportkampioenen 
 

 

 

Lestijden springgroepen op vrijdag  
 

16:30-17:30 meisjes/jongens groep 5/6 & jong talent 

17:30-18:30 meisjes/jongens groep 6/7 & jong talent 

18:30-19:30 meisjes groep 8 en VO 

19:30-20:30 jongens groep 8 en VO 

20:30-21:30 dames/heren 16+ 

Op zaterdag  

25 februari gaan we 

weer zwemmen in 

zwembad “de Brink” 

in Zelhem, waar we 

het hele bad voor ons 

alleen hebben! 

Jeugdleden uit groep 4 

t/m groep 8 met 

zwemdiploma mogen 

mee! 

Geef je snel op via  
jeugdbestuurvgv@gmail.com 


