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Even terug kijken op geslaagde jeugduitvoering.  
Tijdens de Jeugduitvoering zijn we "Op Wereldreis"  
gegaan. Iedereen was op tijd ingecheckt zodat we  
op tijd konden vertrekken vanuit Varsseveld. Als 1ste 
gingen wij met de allerkleinsten een reisje door  
Nederland maken. Daarna vertrokken we via Frankrijk  
naar de Bahama's en zelfs Rusland hebben we aan- 
gedaan. De crew met de gele hesjes zorgden ervoor  
dat alles soepel verliep en we iedere keer weer snel  

konden doorreizen. Ook China, Fantasyland, Egypte en Amerika stonden op het  
programma. Het was een hele prettige vlucht en ook de aankomsttijd was keurig.  
Bekijk nu de vakantiefoto's van deze geslaagde middag op onze website.  
 
 

Huldigingen sportkampioenen Oude IJsselstreek  
Op vrijdag 15 maart jl. werden de sportkampioenen 
van 2018 gefeliciteerd met hun behaalde successen. 
Namens VGV waren er maar liefst 13 turnsters,  
acro-turnsters en turners aangemeld. Ook waren  
Jet Scheuter, Lisa Tijhuis en Annafleur Schoemaker  
genomineerd voor 'Sportploeg van het jaar'.  
Tijdens deze leuke, gevarieerde avond heeft het  
Acro-trio een mooie demo gegeven. 
 

 
Beppie Bussink zoekt collectanten voor de landelijke collecte gehandicapten- 
sport. Als dank voor de inzet bij deze collecte gaat een deel van de 
opbrengst naar VGV. Interesse? Neem dan contact op met Beppie Bussink  
per mail beppie.bussink@outlook.com of bel 0315-242891.  
 

Veeg mee met V.G.V. 30 maart a.s.   
Steun onze vereniging en kom helpen!  
Om een zo volledig mogelijk aanbod van gym- en 
turnactiviteiten in ons dorp te behouden, willen we graag 
met zo veel mogelijk mensen op pad om geld in te 
zamelen. We zoeken nog ouders die willen rijden en 
kinderen die willen helpen met de huis-aan-huis verkoop 
van WC-papier. We verzamelen om 9.30 uur bij de Van 
Raam Arena. Opgeven en informatie hierover bij de 
leiding of bij Jolanda te Lindert op 06-12308431 of mail 
naar  veegmeemetvgv@gmail.com. Geef je nu op! 
 
 

 
Agenda 

 
• Zwemmen 

23 maart  
     
•  Superheldengym 

24 maart  
     
•  Veeg mee met V.G.V. 

30 maart  
    Jaarlijkse toiletpapier actie 

 
•  Collecte Fonds Sport 

Gehandicapten 
    31 maart t/m 6 april 
 
•  Nacht in de Turnhal 

13/14 april  
    VO klas 1 t/m 4 
 
• Klus- en verfdag  

20 april  
 
•  Meivakantie  

22 april t/m 3 mei 
 
•  Halve finale NK Dames 

Salontopper.nl TurnEvent  
11 & 12 mei in Varsseveld 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
    

 
 
 
 

 
 
 
  
                
   
                     
 

 
 

 

Trainingspakken in Gambia  
De oude voormalige VGV trainingspakken 
krijgen een tweede leven in Gambia. Omdat 
hergebruik van materiaal naadloos aansluit 
op de circulariteit en het duurzaamheids-
streven dat VGV hoog in het vaandel heeft 
staan, is VGV extra verheugd dat deze deal 
tot stand is gebracht! 
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