September - Oktober 2022

GENIE NIEUWS
Het leukste nieuws van S.V. Genie!

GROTE CLUB ACTIE
24 september jl. is de grote clubactie van start gegaan.
Tijdens de actie worden lootjes verkocht waarmee je
verschillende leuke prijzen kan winnen. De hoofdprijs van
dit jaar is 100.000 euro. Ook zijn er dit jaar een auto en
verschillende uitjes te winnen. Naast dat u zelf leuke
prijzen kunt winnen, steunt u natuurlijk ook onze
vereniging. 80% van opbrengst van onze verkochte loten
krijgen wij, waarmee we weer veel nieuwe materialen
kunnen aanschaffen.
Steunt u ons ook? Scan dan nu de QR-code en koop een
lot!
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TERUGBLIK
Genie bestaat 90 jaar! Dit hebben wij
het afgelopen seizoen met heel de
vereniging gevierd. Zo was er een leuke
doe dag voor de leden en in de avond
vond de reünie plaats, waar alle
(oud-)leden en leiding boven de 16 jaar
welkom waren. Hier hebben we een
muziekbingo
gedaan
en
daarna
natuurlijk gedanst op muziek uit de
jaren 90.
Daarnaast vond de tweejaarlijkse uitvoering ook plaats met het thema ‘90
om van te genieten’. Wat hebben we al onze leden zien stralen die dag op
het podium! Op naar de 100 jaar met nog meer mooie en leuke
herinneringen.

WIST JE DAT...?
Juf Shelly dit seizoen is gestart met een 13+ dansgroep én de nieuwe juf is
van dansgroep Natana.
De meiden van de turnselectie hun eerste wedstrijd hebben gehad en dat
ze maar liefst 4 prijzen in ontvangst mochten nemen!
Onze leden al bijna 700 loten hebben verkocht voor de Grote Clubactie!
Onze jongste dansselectie heeft staan stralen op Bergen op Zicht. Bekijk
snel de foto's op onze Instagram of Facebook
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IN HET ZONNETJE
Combi gym/dans 3-5 jaar - Nijntje Beweegdiploma

Elke vrijdagmiddag gaan de peuters & kleuters van juf
Sandra en juf Renate samen spelen in de gymzaal! Ze
worden iedere week uitgedaagd om iets nieuws te
proberen, zoals springen op de trampoline, een koprol
op de lange mat en samen dansen op de leukste
liedjes! Deze peuters en kleuters houden wel van de
leuke, nieuwe uitdagingen en zetten dan ook altijd
hun beste beentje voor.
Lijkt het jouw ook leuk om samen met te komen
spelen, springen, klimmen, huppelen en dansen? Meld
je dan snel aan voor een proefles via onze website!

VOORUITBLIK
De turnwedstrijden staan weer voor de deur. De eerste wedstrijd
heeft al plaatsgevonden op 15 oktober.
Er komen nog twee springwedstrijden aan. Op 5 november vindt de
wedstrijd groepsspringen op DE niveau plaats en twee weken later
op 19 november is iedereen op ABC niveau aan de beurt.
Wij wensen alle turnmeiden alvast heel veel succes!

