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Oproep bloemen plakken optochtwagen kermis

• Bloemen plakken optocht
14 t/m 17 augustus

Volgende week begint het AOV feest in Varsseveld. Uiteraard
doet V.G.V. ook dit jaar mee aan de kermisoptocht.
Het thema is Boswandeling: “Na een dag hard werken, via
een mooie boswandeling gezellig met z’n allen naar huis”.
We zijn al weer druk in de weer met het bouwen van deze
bloemenwagen. Maar om de optochtwagen nog mooier
te maken met bloemen, hebben we jullie hulp nodig om
de bloemen te pitten en op de wagen te plakken.
Kom daarom ook helpen op:
* Maandag 14 augustus vanaf 21.00 uur
* Dinsdag 15 augustus vanafNog
9.00 uur
niet ontvangen?
* Woensdag 16 augustus vanaf 9.00 uur
Vraag er om bij de leiding.
* Donderdag 17 augustus vanaf 9.00 uur
evt. laatste bloemen plakken en opruimen.
De wagen staat bij Van Raam, Aaltenseweg 56
in Varsseveld (ingang Kloosterstraat).

• Demo V.G.V. selectie
vrijdag 18 augustus om
13.30 uur bij Hofshuus

Nieuw lesrooster seizoen 2017/2018
Na de vakantie gaat het nieuwe lesrooster in! De groepen voor
de recreatieve gym zijn iets anders samengesteld, enkele wijzigingen in
de tijden en we hebben hippere benamingen. Het nieuwe lesrooster staat op
de website. Opvallende wijziging is dat bijna alle groepen worden gemengd.
Dus zowel jongens als meisjes gaan samen in de Jumpgymgroep of Speeltuingym. Ook de naam van de Dance4Teens groep wordt gewijzigd in Streetdance.
Controleer op deze link nog even het aanbod en de tijden!

Prachtige muurschildering in turnhal door Dorjan Duitshof

• Start seizoen 2017/2018
maandag 21augustus
Nationale Sportweek:
• Zondag 10 september
Gratis workshop Freerun
• 11 t/m 15 september
VGV mee-doen week
Vakantierooster 2017/2018
* Herfstvakantie
16 t/m 20 oktober 2017
* Kerstvakantie
25 december 2017 t/m
5 januari 2018
* Voorjaarsvakantie
12 t/m 16 februari 2018
* Goede vrijdag/Pasen
30 maart t/m 2 april 2018
* Meivakantie
27 april t/m 11 mei 2018
* Pinksteren

mei 2018

* Zomervakantie 2018
16 juli t/m
24 augustus 2018

FILMPJE

Nationale Sportweek 2017 #ikneemjemee

9 t/m 17 september

VGV start deze week met een gratis workshop 'Freerun'
voor leden en niet leden op zondag 10 september a.s.
De workshop wordt gegeven door de freerunners
Robert Schel en Thom van Cappellen.
Van 11 t/m 15 september is er de 'VGV mee-doen week'.
Alle vaders, moeders, broers, zussen, opa's en oma's mogen deze
week meedoen met de recreatieve les. Eind augustus ontvangen
alle recreatieve leden meer informatie over de activiteiten tijdens de
'Nationale Sportweek'. Noteer deze data alvast in de agenda!
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VGV zomerkamp
was weer top!
Nagenieten? Klik hier
voor het filmpje van het
VGV Jeugdbestuur.

