NIEUWSBRIEF
November 2018
VGV Varsseveld bestaat 90 jaar en dat vieren we!
JUBILEUMPROGRAMMA
KNGU viert
150 jaar gymsport
en trakteert VGV op een
BEWEEGFEEST

1 DECEMBER
13.00 tot 16.00 uur
Vier nationale turntoppers
verzorgen een clinic
voor leden VGV vanaf 7 jaar
Wil je hierbij zijn?
Kijk voor meer informatie op
de website en geef je snel op
vol = vol

Nog niet ontvangen?
Vraag er om bij de leiding.

Feest met turntoppers:

Kom ook op zaterdag 24 november naar de jubileum avonduitvoering van V.G.V.
Om 19.00 uur gaan de deuren van de Van Pallandthal open voor publiek.
Vanaf 19.30 uur kunt u kijken naar een spectaculair optreden.

Kirsten Polderman

Michel Bletterman

Else Geurts

Zondag 25 november een feestdag voor alle leden in de Van Raam Arena.
Check je uitnodiging en vergeet je niet op te geven! Jeugdleden kunnen zich nog
tot woensdag 21 november opgeven via mail jeugdbestuurvgv@gmail.com.
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Bram Verhofstad

NIEUWSBRIEF
November 2018

Agenda

Afscheid leiding

• Jubileumuitvoering
Van Pallandthal
24 november 19.30 uur

Deze maand hebben we helaas afscheid
genomen van twee oudgedienden. Zowel
Peter te Lindert als Henk Masselink zijn al
jaren vertrouwde gezichten bij VGV.
Samen hebben ze in hun jonge jaren bij de
heren-selectie getraind. Henk is al snel
leiding gaan geven bij de heren-selectie.
Peter is een vertrouwd gezicht bij de ouder
en kind groep. Voorlopig neemt Gerdien
Bosman de ouder en kind lessen over.

• Feestdag VGV
25 november
• Beweegfeest met turntoppers
1 december 13.00 uur
• Onderlinge Acro wedstrijd
9 december

Nog niet ontvangen?
Ook Marjel Vreman is naVraag
de herfstvakantie
er om bij de leiding.

• Vossenjacht
15 december

gestopt. Zij gaf tot aan de zomervakantie
les aan de C-selectie. Daarnaast gaf ze op
de woensdag speeltuingym en Jumpgym.
Op de woensdag gaat Ilse Smit (turnster bij
B-selectie) de recreatieve lessen geven aan
de kleuters en groep 3&4. Ze wordt tijdens
deze uren geholpen door stagiair Keanu
Rosmuller. Tot slot willen we Henk, Peter en
ook Marjel hartelijk danken voor hun inzet
afgelopen jaren!!! Ilse veel succes!

• Groot Gymfeest
3 januari
• Lasergamen in turnhal
20 januari
• Jeugduitvoering
23 februari

Bronzen plak op NK teams 1e divisie
Het team van het A-supplement bestaande uit
turnsters van Tabitta Boxtel, Bredagym en VGV is
dit weekend tijdens de NK voor teams 3e geworden in Nijmegen. Voor VGV turnden Pien Eising en
Maureen Krijger. Een mooie mengelmoes van
verenigingen, maar zeker een goede teamspirit.
Goed voor een bronzen plak op het NK-teams.
Dames gefeliciteerd met deze geweldige prestatie.

15 december Halloween Vossenjacht
Wij kunnen alle hulp gebruiken met het zoeken naar de
spook- vossen in het centrum van Varsseveld. Heb je een
goede speurneus en lijkt het je leuk om met je vriendjes en
vriendinnetjes van de gym door het dorp te lopen op zoek
naar de enge spookfiguren? Geef je dan snel op door een
mail te sturen naar jeugdbestuurvgv@gmail.com.

• Superheldengym
24 februari

EVEN VOORSTELLEN

Paulien Verheij en
Elif Tugce Bilici
Acrogym

Recordpoging non-stop springen geslaagd
Op zondag 4 november is er 7,5 uur non-stop gesprongen, gedanst en
getokkeld. We hebben een record gehaald en een geweldige dag gehad!
Met de opbrengst van deze sponsoractie “zet ons in de schijnwerpers” gaat
VGV zelf goede belichting kopen. Iedereen die hieraan mee heeft gedaan en
geholpen: super bedankt! Klik hier voor een video impressie van de dag.
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Ilse Smit
Jumpgym &
Speeltuingym

