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Agenda

Veeg zaterdag 14 april mee met VGV
Voor de WC papier actie, die hopelijk veel geld
oplevert, hebben we mensen nodig, veel mensen.
Het gaat om kinderen die langs de deur gaan om
toiletpapier te verkopen en natuurlijk ouders die
bereid zijn dit ook te doen of die willen rijden. Het
gaat maar om een paar uurtjes en er staat daarna
wat lekkers klaar voor alle vrijwilligers. Vele handen
maken licht werk, dus geef je op en steun onze
vereniging. Opgeven kan nog via veegmeemetvgv@gmail.com.
Help mee! We verzamelenNog
om niet
9.30 uur
bij de Van Raam Arena.
ontvangen?

Vraag er om bij de leiding.

Stefan Heusinkveld en Martin Nijkamp erelid VGV
Tijdens de jeugduitvoering van VGV zijn
Stefan Heusinkveld en Martin Nijkamp
benoemd tot erelid van de vereniging.
Uit handen van oud-wethouder de heer
Van Balveren ontvingen zij het speldje
behorend bij het erelidmaatschap.
Al vele jaren zetten Stefan en Martin
zich in voor de vereniging en hebben
zij er voor gezorgd dat 5 jaar geleden
de 'Van Raam Arena' in gebruik genomen kon worden.

• Veeg mee met VGV
WC-papier actie
14 april
* Meivakantie
27 april t/m 11 mei
• Toestelfinale dames
1 t/m 4e divisie
12 & 13 mei

Terugblik
Jeugduitvoering
“Naar de film”

Over de rode loper...

Steun VGV met de Rabobank Clubkas Campagne
Bent u lid van de Rabobank? Steun ons met uw stem tijdens
de Rabobank Clubkas Campagne. U kunt stemmen tot
en met donderdag 19 april. Leden van de Rabobank
hebben inmiddels de stemkaart ontvangen.

Acro start nieuwe seizoen met nieuwe leiding
Aan het einde van dit seizoen stoppen Anke Laurensse en
Marij Striekwold met het verzorgen van de acrotrainingen.
Wij vinden dit erg jammer. Gelukkig hebben we enthousiaste opvolgsters weten te vinden voor deze groep.
Vanaf het nieuwe seizoen nemen Elif Tugce Bilici en
Paulien Verheij de acro lessen over.

Hoera geslaagd!
Elisan Peters, Loraine Heutinck en Willemijn van
der Borg geslaagd voor hun turncoach 3
examen. Daarnaast hebben Willemijn van der
Borg en Kirstin Bleumink en Aurora ten Have het
jurybrevet TD3 behaald. Gefeliciteerd allemaal!
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Kijk op de website of
Facebook voor de
prachtige foto’s
gemaakt door
Airi Roosimae

