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NIEUWSBRIEF 
 

December 2017 

 

Beste (ouders/verzorgers van) leden, 

 

We zijn alweer aangeland in de laatste maand van 2017. Sinds de zomervakantie zijn er de nodige 

activiteiten geweest. In deze nieuwsbrief brengen wij u daarvan op de hoogte. 

Bekijk de vuurwerkshow, bestel jouw vuurwerk en spek daarmee de kas van de NGV!  

                                                                                                                                    
       

Turnen selectie 
Jeanet van Arragon is gestopt als trainer van de turnselectie. Zij kon het geven van de trainingen niet 
langer combineren met haar baan. Op 24 november is afscheid van Jeanet genomen. De selectie heeft 
een leuk filmpje voor haar gemaakt als afscheidskado. 
Namens het bestuur hebben Betsy en Adrianne een bos bloemen en een fles wijn aangeboden. 

 
Nieuwe leiding turnselectie 
Met het vertrek van Jeanet van Arragon moesten we op zoek naar een nieuwe selectietrainster. Die 
hebben we gelukkig gevonden in de persoon van Roxanne Geurink. Ze stelt zich in een aparte, 
bijgesloten,  brief voor. 
We zijn heel erg blij met haar komst. 
  

Op vrijdag 15 december wordt er door Wormgoor bij Sportclub 

Neede een vuurwerkshow gehouden om 19.30 uur. 

Na afloop kun je vuurwerk bestellen. Geef daarbij aan dat je lid 

bent van de NGV. 10% Van het aankoopbedrag zal in de clubkas 

worden gestort!  

Steun deze geweldige actie! 
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Zwem-/springfestijn 

In de herfstvakantie is er een groot spring-/zwemfestijn georganiseerd in het zwembad. De bodem van 

het zwembad is omhoog gehaald en hier stonden een drietal trampolines.  

Zo’n 300 kinderen hadden de grootste lol in het zwembad. Prachtige sprongen, salto’s, van alles kwam 

voorbij. En voor wie even genoeg had van de trampolines kon gebruik maken van de rest van het 

zwembad. 

Een groot succes dat zeker voor herhaling vatbaar is.  

 

 
 

 

Gym in Noordijk 
Onze leiding in Noordijk, Birgit Scharenborg, is al enige tijd ziek. Haar lessen worden op dit moment  
overgenomen door Birte Kleine. Hierdoor zijn de lessen een half uur vervroegd; va 17.00 – 18.00 uur. 

 
Selectie en springgroep naar de turnhal in Almelo 
Op 25 november zijn de turnselectie en de springgroep naar de turnhal in Almelo geweest om te trainen. 
Het was uiteraard super om te mogen oefenen op al die mooie toestellen in een professionele hal. 

 
Activiteit in de kerstvakantie  
Op donderdagmiddag 4 januari zullen we een Survival voor leden organiseren in de zandkuil in Neede, 
van 14.00 – 15.30 uur. 
Er zijn briefjes uitgedeeld in de lessen met meer informatie. 

 
Uitvoering 2018 
Zet het vast in de agenda! 
Op zondag 15 april 2018 organiseren we weer een spectaculaire uitvoering in de Spilbroekhal.  
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Adrianne Clubheld oost Nederland 

Zoals wellicht bekend is Adrianne genomineerd als clubheld door Annie Bruntink. Dit heeft geleid tot een 

flinke actie om Adrianne zoveel mogelijk stemmen te geven. Er heeft een interview in de Tubantia 

gestaan en uiteindelijk bleek ze verreweg de meeste stemmen te hebben van alle aangemelde 

clubhelden in de regio van de Tubantia. 

Op 21 november ging het met twee busjes en 18 enthousiastelingen richting Zeist. Na een hele gezellige 

avond bleek dat Adrianne helaas niet heeft gewonnen. Maar voor NGV blijft ze clubheld nr 1!! 

 

 

Zwarte Piet bracht niet alleen een bezoek aan de kinderen. 

Ook enkele volwassenen groepen kregen piet op bezoek.  
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Ngvneede.nl 
Er worden regelmatig foto’s geplaatst die tijdens de lessen en activiteiten zijn gemaakt. Ook onze 
sponsoren hebben een plekje op de site. 
Neem er eens een kijkje. 
U kunt ons ook volgen op facebook (ngv neede) en twitter (@ngvneede1) 

 
Voor meer informatie betreffende de vacatures verwijzen wij naar onze site: 
http://ngvneede.nl/index.php/ngv/vacatures 
 
Informatie voor de nieuwsbrief 
In de nieuwsbrief willen we graag nieuwtjes uit de vereniging vertellen. Het gaat vaak over de lessen van 
de kinderen. Maar we hebben ook volwassen leden. Ook nieuwtjes (uitjes bijvoorbeeld) van deze 
groepen willen we graag delen met alle leden. 

 
Heeft u een nieuwtje of iets leuks over uw groep te melden voor de nieuwsbrief. Laat het ons weten. U 
kunt uw bijdrage mailen naar; info@ngvneede.nl of vraag de leiding dit te doen. 

 

         

Het bestuur zoekt versterking!! 

Wie vult deze plek in en helpt  ons 

NGV als fantastische vereniging 

overeind te houden.   

Vele handen maken licht werk.  

We kunnen een ‘frisse wind’ in het 

bestuur heel goed gebruiken.   

 

Fijne feestdagen 

 

Bestuur en leiding NGV 

http://ngvneede.nl/index.php/ngv/vacatures
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