NIEUWSBRIEF

Februari 2019

Agenda

Zaterdag 23 februari
Jeugduitvoering:
Op Wereldreis

• Jeugduitvoering
Thema Op Wereldreis
23 februari 15.00 uur

Ready for take off?
Dit jaar gaan we “Op Wereldreis”,
dus dat belooft wat! Bezoekers
nemen we mee op een vlucht
langs allerlei verschillende landen.
Genoeg te zien dus!
Nog niet ontvangen?
De voorbereidingen zijn achter de
Vraag
om bij
leiding.
schermen in volle gang. Wij kijkener
ernaar
uit!de
Gaan
jullie ook mee op wereldreis?
Inchecken in de Van Raam Arena kan vanaf 14.15 uur. Vertrek is om 15.00 uur.

Geslaagde recordpoging non-stop springen
Op zondag 4 november is er 7,5 uur non-stop gesprongen,
gedanst en getokkeld. We hebben de recordpoging gehaald en daarmee
€ 1.411,20 opgehaald. Dit sponsorbedrag is besteed aan nieuwe belichting.
Iedereen die hieraan mee heeft gedaan en geholpen: super bedankt!

Groepsfoto’s VGV

Tijdens de Jeugduitvoering en de weken daarna
worden van alle V.G.V. groepen een groepsfoto
gemaakt. Dit beeldmateriaal is vervolgens te zien
op de website dan wel in de hal van de Van Raam
Arena. Mocht u specifiek tegen deze groepsfoto
bezwaar hebben dan kunt u dit mailen naar
redactie@vgvvarsseveld.nl. Vermeld wel de
voornaam, achternaam en de gymgroep. Klik hier
voor meer informatie over gebruik beeldmateriaal.

• Voorjaarsvakantie
4 t/m 8 maart
• Huldiging Sportkampioenen
15 maart
• Zwemmen (gr. 4 t/m 8)
23 maart 17.30 uur
• Superheldengym (gr. 1 t/m 4)
24 maart 14.00 uur
• Veeg mee met VGV
30 maart 9.30 uur
• Nacht in Van Raam Arena
13/14 april
• Klus & verfdag
20 april
• Meivakantie
22 april t/m 3 mei
• Halve finale NK Dames
Salontopper.nl TurnEvent
11 & 12 mei in Varsseveld
• Hemelvaart vakantie
30 & 31 mei
• Pinksteren
10 juni

Stem op Acro VGV tijdens sportverkiezing
Op 15 maart vindt voor de eerste keer de Sportverkiezing
Oude IJselstreek plaats. Het Acro-team is genomineerd
voor sportploeg van het jaar. Stemmen kan tot 1 maart
via https://www.sportverkiezing-oij.nl/stemmen/

• Gymkamp
12 t/m 14 juli
• Zomervakantie
22 juli t/m 30 augustus

Gezocht enthousiaste sauzers

Nieuwe leiding

Wij maken inmiddels al een aantal jaar goed gebruik van onze turnhal en op
sommige muren is dit inmiddels ook zichtbaar. Vandaar dat we een nieuwe
laag over het bestaande glasvezelbehang heen willen verven. Om de kosten
te drukken, zoeken wij enthousiaste sauzers die op zaterdag 20 april a.s. ons
hiermee willen helpen. Bent u die enthousiaste sauzer die wij zoeken?
Meld u aan via info@vgvvarsseveld.nl!

Grote Clubactie is geweldig verlopen!
Dit jaar hebben we met ons allen veel loten verkocht
en hebben daarmee € 2.384,30 opgehaald voor onze
club. Alle lotenverkopers hartelijk dank!
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Monique Spekman
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V.G.V. Varsseveld 90 jaar
4 NOV:

Non-stop springen

24 NOV:

Jubileum uitvoering

24 NOV:

Huldigingen

25 november Feestdag voor alle leden

Pietendisco voor de allerkleinsten

Gezellige middag voor 50+ leden

Afsluitend (jeugd)bestuur & leiding

AJong
1 DEC: KNGU Beweegfeest

3 JAN: Het Grote Gymfeest

15 DEC:

6 JAN:

Vossenjacht

Escaperoom Jeugdbestuur
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www.vgvvarsseveld.nl

25 DEC:

Kerstwensboom

20 JAN:

Lasergamen

