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Agenda

Zaterdag 3 maart
Jeugduitvoering FILM

• Jeugduitvoering
Thema naar de film
3 maart 15.00-17.30 uur

Het thema van dit jaar is
“Naar de film”, dus dat belooft
wat! Van de smurfen tot Minions,
maar ook Shrek, Happy Feet,
Dummie de Mummie, Cars én een
stoere Tarzan act van de jongens!
De selectie zorgt daarnaast ook
voor de nodige acrobatische
Nog niet ontvangen?
onderdelen. En er is nog veel
Vraag
meer, elke groep
treedttreedt
met een
meermeer,
elke groep
meter om bij de leiding.
eigen
nummer
op. Genoeg
te zien dus! De voorbereidingen zijn achter de
een
eigen
nummer
op. Genoeg
schermen
te
zien dus!in volle gang. Wij kijken ernaar uit! Komen jullie ook naar de film?
Zaal open 14.15 uur. Aanvang 15.00 uur.
De voorbereidingen zijn achter de
schermen al langere tijd in volle
gang.
In de lessen wordt er
Sportkampioenen
2017 gehuldigd
inmiddels ook volop geoefend om
Op 8 januari jl. werden de
de optredens onder de knie te
sportkampioenen van 2017
krijgen. Wij kijken ernaar uit!
gefeliciteerd met hun
Komen jullie ook naar de film?
behaalde successen tijdens
de nieuwjaarsreceptie van de
gemeente Oude IJsselstreek.
Deze kampioenen hebben op
een EK of NK een podiumplek
behaald. Ook V.G.V. was
goed vertegenwoordigd met maar liefst negen turners en turnsters. Alle sporters
en hun train(st)ers gefeliciteerd met dit prachtige resultaat! Klik hier voor foto’s.

• Goede vrijdag/Pasen
30 maart t/m 2 april
• Collecte Fonds Sport
Gehandicapten
1 t/m 7 april
• Veeg mee met V.G.V.
WC-papier actie
14 april
• Meivakantie
27 april t/m 11 mei
• Toestelfinale dames
1e t/m 4e divisie
12 & 13 mei in Varsseveld

Nagenieten van deze
leuke activiteiten?
Klik op de foto/link

Noteer alvast 14 april: Veeg mee met V.G.V.!
Op zaterdagochtend 14 april hopen we weer heel veel WC-papier te
kunnen verkopen voor onze vereniging. Hiervoor zoeken we enthousiaste kinderen en ouders (liefst met auto) die met ons mee op pad gaan.

Het Grote Gymfeest

Tribune afspraken voor meer sportplezier
V.G.V. is een vereniging, waarin respect voor elkaar en
sportief gedrag tot de kernwaarden behoren. Wij vinden het
belangrijk dat iedereen in een veilige omgeving kan sporten
(Veilig Sportklimaat). Zo hebben we nu tribune afspraken om
er voor te zorgen dat iedereen plezier heeft in het sporten,
lesgeven en het kijken.

Lasergamen

Collecte Fonds Sport Gehandicapten van 1 t/m 7 april
Beppie Bussink zoekt collectanten voor de landelijke collecte Gehandicaptensport. Als dank voor de inzet bij deze collecte gaat een deel van de opbrengst
naar V.G.V. Interesse? Neem dan contact op met Beppie Bussink per mail
beppie.bussink@outlook.com of bel 0315-242891.
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