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Beste SJZ-ers,

SJZ KAMP 2018 WAS BETOVEREND
De kids hebben het super naar hun zin gehad tijdens het
sprookjesachtige kamp. Leiding: bedankt voor de goede
organisatie: het was werkelijk magisch!

START GROTE CLUBACTIE: DOE MEE EN SPAAR VOOR LEUKE MATERIALEN

Vorig jaar hebben we de opbrengst van de Grote Club Actie kunnen besteden aan nieuwe matjes en een
balkverbreder. Ook dit jaar is het belangrijk om nieuwe materialen aan te kopen, zodat we lekker kunnen blijven
trainen. Met de verkoop van deze loten kan onze vereniging nuttige aankopen doen. De leden verdienen
hiermee ook een eigen zakcentje, want met elke 5 verkochte loten, krijgt de verkoper ook 1 euro. We hopen dat
iedereen er actief mee aan de slag gaat. Heel veel succes allemaal.

ONZE NIEUWE SECRETARIS: WILKO DE VLIEGER
Dit jaar neemt Job de Haas (secretaris) afscheid na 3 jaar. Hij draagt het stokje over aan Wilko. Wilko’s dochter
turnt al vele jaren met plezier bij SJZ. Wij heten Wilko van harte welkom in ons bestuur. Met de jaarlijkse borrel
met de leiding is hij voorgesteld.
We zijn altijd op zoek naar mensen die hun steentje willen bijdragen in het bestuur en leiding. Zou u ook onze
gymvereniging wil ondersteunen? Laat het ons weten via onze voorzitter Ronald de Zoete. rvzoete@ziggo.nl

SPORT –EN SPELDAG op zaterdag 6 oktober
Aan onze uitnodiging om nieuwe leden kennis te laten maken met onze gymvereniging, wordt altijd goed gehoor
gegeven. Op 6 oktober is het weer zover: neem tijdens de Sport- en Speldag een vriend of vriendinnetje mee!
De tumblingbaan en vele andere toestellen staan voor jullie uitgestald. We hopen veel nieuwe kinderen in de
lessen te verwelkomen. Ken je iemand die het leuk vindt om bij onze vereniging te gaan sporten, nodig
haar/hem dan uit voor een gratis proefles. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Gym is erg belangrijk voor de
ontwikkeling van een goede motoriek en samen sport is vooral leuk!

DAMESGYM IS VERHUISD NAAR NIEUWE LOCATIE
Vanwege ruimtegebrek in “Ons Huis”, is de damesgym verhuisd naar de gymzaal in Swetterhage. Hier wordt nu
met veel plezier lekker gewerkt aan de conditie. Fijn dat we deze nieuwe accommodatie hebben kunnen
regelen.

PRACHTIGE TURNPAKJES TE KOOP
Voor meer informatie kun je terecht bij Fleur Blijleven

WIJZIGEN GEGEVENS
Wijzigen er gegevens zoals telefoonnummer of woonadres van u of uw zoon/dochter, dan kunt u dit doorgeven
aan de ledenadministratie (ledenadministratie@sjzgym.nl). Wij zorgen er dan voor dat al uw gegevens goed in
het systeem staan. Dit zorgt ervoor dat wij de leden snel kunnen bereiken bijvoorbeeld in het geval van
vervallen van lessen, wijzigingen in lestijden of bij calamiteiten. Ook wanneer uw bankrekening veranderd kunt
u dit aangeven, zo zal de automatische incasso van de juiste rekening worden afgeschreven.
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ACTIVITEITEN VOOR 2018:
De planning van het vrijdagavond zwemmen, turnhaltrainingen, etc. is straks te vinden op onze website
www.sjzgym.nl Evenals de vakantieperiodes, waarin er geen trainingen zijn.

SJZ BIEDT NIJNTJE BEWEEGDIPLOMA VOOR PEUTERS

Net zoals een zwemdiploma, is het bewegen ó zo belangrijk voor de motorische en sociale
ontwikkeling van een jong kind. Nijntje en de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek
Unie (KNGU) hebben samen een leuk beweegprogramma voor kinderen tussen de 2
en 6 jaar ontwikkeld. Met gevarieerde oefeningen en spelletjes leren peuters en
kleuters de basis van bewegen. Ga voor meer informatie naar onze website.
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