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Agenda

Gymkamp met thema “VGV op TV”

facebook &

• Gymkamp
12 t/m 14 juli

Dit jaar staat het gymkamp in het teken van
“VGV op TV”. De opnames zijn begonnen op • Zomervakantie
22 juli t/m 30 augustus
vrijdag 12 juli om 17:30 uur. De deelnemers
vertrokken per fiets voor een weekend vol
plezier! Met o.a. een spooktocht, kampvuur en • Wagenbouw voor kermis
Start bloemen plakken op
Expeditie Robinson proeven. Nieuwsgierig hoe
maandagavond 13 aug.
het weekend is verlopen? Stem dan af op
t/m woensdag 15 aug.
Instagram voor de nieuwsberichten en de aftermovie!

Nog niet ontvangen?
Nieuw seizoen = Nieuwe
leiding & afscheid
Vraag er om bij de leiding.
Na de zomervakantie komt Sharon Ruiken het VGV
team versterken als nieuwe leiding voor de Ouder &
Kind groepen. Ze komt uit Gendringen, is basisschoolleerkracht en moeder van twee kleine kinderen. Op
de website stelt ze zich zelf voor! Hierbij willen we
Gerdien Bosman heel erg bedanken dat ze al vanaf
november 2018 “tijdelijk” de lessen heeft verzorgd.

Stijn Roerdink neemt met ingang van het nieuwe
seizoen de vrijdag springgroep lessen over van Babet
en Elisan. Op dit moment traint hij ook al de herenselectie op donderdag. Stijn komt uit Varsseveld en
volgt de opleiding Sport en Bewegen op de HAN.
Daarnaast starten er twee stagiaires van het Graafschap College: Lana Nieboer en Keanu Rosmuller.
Sharon, Stijn, Lana en Keanu veel succes!

• Start kermis met optocht
Donderdagavond 16 aug.
• Start nieuw seizoen
2 september
• Algemene
Ledenvergadering
30 september
• Klusdag Van Raam Arena
5 oktober

Kort:
Huub en Lynn
geslaagd Leider 2

Begin juni hebben wij al afscheid genomen van Ilse Smit. Zij heeft de lessen speeltuingym groep 1/2 en jumpgym groep 3/4 gegeven. Met ingang
van het nieuwe seizoen gaat Elisan Peters deze lessen overnemen. De
laatste lessen van dit seizoen werden gegeven door Anita Westerveld van
gymvereniging SSS Irene.
Helaas gaat ook Elif Tugce Bilici stoppen bij de acro. Ze heeft ook drie
jaar les gegeven bij onze herenselectie. Kirstin Bleumink neemt haar plek
over bij de acrogroep. Elif, Anita en Ilse, bedankt voor jullie inzet!

Veranderingen lesrooster seizoen 2019/2020





Na de vakantie gaat het nieuwe lesrooster in met een
aantal kleine wijzigingen. Klik hier voor het nieuwe rooster.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
Wijzigingen in de groepsleiding zoals hierboven beschreven
Het lesuur van de Ouder & Kind groep begint op maandag iets later,
te weten om 10.00 uur
Alle springgroepen worden gemengde groepen. Vanaf het nieuwe
seizoen zijn er dus geen aparte meisjes/jongens groepen meer.
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Medailles en een Nederlands Kampioen
voor
V.G.V.is Nederlands Kampioen geworden op
Lynn Nijkamp

vloer bij de junioren eerste divisie. Lynn turnde foutloos
en scoorde zowel bij de moeilijkheidsgraad, als bij de
uitvoeringsscore het hoogst waardoor ze de titel
overtuigend opeiste. Lynn werd vergezeld door
Pien Eising welke bij de senioren eerste divisie ook in
de vloerfinale mocht aantreden. Pien kon zich prima
meten met de Nederlandse top en bereikte
een keurige 4e plaats met slechts een minimaal
verschil naar het podium.Nog niet ontvangen?

Vraag er om bij de leiding.

Bij de heren zorgde Storm Woltering voor een
verrassing tijdens toestelfinale rek. Met een derde
plek sloot hij het turnseizoen af tijdens het
bondskampioenschap heren turnen in Alkmaar.

Heb je het al gezien?
De nieuwe shirts voor
onze leiding en
vrijwilligers?

We zijn er heel blij mee!
Bedankt Van Raam
voor de sponsoring
van deze shirts!

Van harte gefeliciteerd!

Help bloemenplakken voor de 50e editie van de optocht

Natuurlijk is VGV aanwezig bij de 50ste editie
van de optocht in Varsseveld tijdens de AOV
feesten! De voorbereidingen zijn in volle gang
en het thema dit jaar is “Vlucht der vlinders”.
Helpen jullie ons ook dit jaar mee met
bloemen plakken, zodat we weer een
vakkundig geplakte wagen krijgen? De
wagen staat bij Van Raam, Guldenweg 23

Gymkamp VGV

Noteer alvast in je agenda:
Maandag 12 augustus vanaf 21.00 uur
Dinsdag 13 augustus vanaf 9.00 uur
Woensdag 14 augustus vanaf 9.00 uur
Groeten: wagenbouwers V.G.V

Terugblik Halve NK dames Salontopper.nl Turn Event
Met hulp en inzet van meer dan 75 VGV vrijwilligers kijken we terug op
een zeer geslaagd ½ finale NK turnen dames in Varsseveld! Nog even
nagenieten? Bekijk dan de grappige foto’s van de Foto booth

Wij wensen iedereen
een hele fijne
zomervakantie!
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