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Van de bestuurstafel:
Het is nog maar een paar dagen voordat het kerst 2020 is.
Nederland zit op dit moment midden in de 2e corona lockdown en dat betekent helaas, 
dat er ook aan alle lessen vroegtijdig een einde is gekomen.

De geplande laatste lessen voor de kerstvakantie zijn komen te vervallen 
en sowieso tot 19 januari a.s. is het niet mogelijk om in de zalen 
de lessen te geven.

Als leiding en bestuur vinden we dit natuurlijk heel erg jammer,
vandaar dat we deze nieuwsbrief (deels) gebruiken voor een 
persoonlijke noot aan jullie.

We hopen dat iedereen ondanks alles toch fijne feestdagen kan vieren, 
in goede gezondheid en dat 2021 een mooi en sportief jaar mag worden.

Tot in het nieuwe jaar.
 
Bestuur WSV

Eindstand Grote Clubactie 2020:......

Overlijden erelid Gerrie van Stijn-Reenalda:......

Wat zijn we ontzettend blij met alle verkopers (en natuurlijk kopers), 
die het mogelijk hebben gemaakt dit fantastische bedrag bij op te halen. 
De aanschaf van materialen komt hiermee al een stuk dichterbij!

De trekkingsuitslag is inmiddels ook bekend
Heb jij ook een vereniging gesteund? 

Pak dan snel je lotnummers erbij, want de trekkingsuitslag 
van de Grote Clubactie 2020 is bekend.
Check je lot op clubactie.nl

Op 6 december bereikte ons het bericht dat op de leeftijd van 74 jaar ons erelid
Gerrie van Stijn – Reenalda is overleden.

Als leidster heeft zij jarenlang veel betekend voor onze vereniging.
In haar verliezen wij een betrokken en gezichtsbepalend lid.

Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit enorme verlies..



Kerstwensen leiding :......

juf Vera, juf Mirthe en juf Lot maakten deze
leuke coronaproof kerstwens voor alle leden

Lieve sporters van WSV, 
ondanks het vervelende nieuws van weer

een nieuwe lock-down, wens ik jullie allemaal
toch een hele fijne kerst en jaarwisseling. 

Dat we elkaar in het nieuwe jaar 
weer fris, vol energie

maar vooral gezond weer mogen zien!! 

Joost

Dag lieve dansers, wat een gek jaar is dit geweest. 
Van een goede start, naar buiten dansen en vervolgens weer een lockdown. 
Gelukkig zit de kerstvakantie er tussen met heel wat gezellige dagen. 
Maak er vooral het beste van, voor zover dat allemaal kan.
Een hele fijne kerst  en alvast een gelukkig nieuw jaar   🎄 en alvast een gelukkig nieuw jaar 🎇  🎇
We houden contact en voor we het weten, staan we weer in de zaal.
Groetjes Anouk ❤️

Lieve dames, 
Het was een bijzonder jaar; dan sportten we weer binnen en dan weer buiten, waar de vogeltjes fluiten.
Maar we bleven bij mekaar!
Hopelijk kunnen we het komende jaar ongestoord onze kunstjes doen, zonder wringen in de schoen  😉
Hierbij wens ik jullie zalig Kerstfeest toe en een gezond en sportief 2021  ♂    🌲toe en een gezond en sportief 2021 💫💥🤸♂️  💫💥🤸♂️
Groetjes Debbie

Lieve allemaal,
ik wens jullie hele fijne feestdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar! 

Op naar een sportief, gezellig, gezond 2021.
groetjes (juf) Naomi

Lieve allemaal,
Wat was het fijn, dat we het nieuwe seizoen weer konden starten in de 
gymzaal. 
Wat had iedereen de toestellen gemist. 
We waren nu net weer met zijn allen doelen aan het behalen.   
Eindelijk weer over die balk durven te lopen, en angsten overwinnen 
die er waren gekomen door het missen van de toestellen. 
Wat was het dan ook balen toen we hoorden, dat we weer voor vijf weken
niet mogen turnen.

Maar we hopen natuurlijk in januari weer van start te mogen en weer verder
te gaan met het behalen van doelen! Ik heb er in ieder geval al weer veel
zin in en kijk dan ook uit naar wanneer we weer mogen beginnen!!
Fijne kerst en een gelukkig 2021. En hopelijk tot in Januari i🙏
Liefsss Kyra



Lieve dames, 
Het was een bijzonder jaar; dan sportten we weer binnen en dan weer buiten, waar de vogeltjes fluiten.
Maar we bleven bij mekaar!

Hopelijk kunnen we het komende jaar ongestoord onze kunstjes doen, zonder wringen in de schoen  😉

Hierbij wens ik jullie zalig Kerstfeest toe en een gezond en sportief 2021  ♂    🌲toe en een gezond en sportief 2021 💫💥🤸♂️  💫💥🤸♂️

Groetjes Debbie

Van juf Vera, juf Mirthe en juf Lot

Lieve sporters van WSV, ondanks het vervelende nieuws
van weer een nieuwe lock-down, wens ik jullie allemaal
toch een hele fijne kerst en jaarwisseling. 
Dat we elkaar in het nieuwe jaar weer fris, vol energie
maar vooral gezond weer mogen zien!! 

Joost

Lieve allemaal,
Wat was het fijn dat we het nieuwe seizoen weer konden starten in de gymzaal konden. 
Wat had iedereen de toestellen gemist. We waren nu net weer met zijn allen doelen aan het behalen.   
Eindelijk weer over die balk durven te lopen, en angsten overwinnen die er waren gekomen door het missen 
van de toestellen. 
Wat was het dan ook balen toen we hoorden dat we weer voor vijf weken niet mogen turnen. 
Maar we hopen natuurlijk in januari weer van start te mogen en weer verder te gaan met het behalen van 
doelen! 
Ik heb er in ieder geval al weer veel zin in en kijk dan ook uit naar wanneer we weer mogen beginnen!!
Fijne kerst en een gelukkig 2021. En hopelijk tot in Januari i🙏
Liefsss,
Kyra

Wat is het raar om ineens niet meer samen te kunnen spelen met nijntje 
of niet meer te kunnen trainen met alle andere turnsters. 
Per direct zijn de gymzalen gesloten en liggen alle lessen stil. 
Ik hoop dat we in het nieuwe jaar weer fijn samen kunnen sporten. 
Tot die tijd kunnen we alleen maar hopen, 
dat we weer snel de gymzaal in mogen. 

Samen met nijntje wens ik alle leden, ondanks alle omstandigheden, 
toch fijne feestdagen en een goed en gezond 2021! 
Kerstgroetjes, 
 juf Lisanne

Vervolg kerstwensen leiding :......

Wat is het raar om ineens niet meer samen te kunnen spelen met nijntje 
of niet meer te kunnen trainen met alle andere turnsters. 
Per direct zijn de gymzalen gesloten en liggen alle lessen stil. 

Ik hoop dat we in het nieuwe jaar weer fijn samen kunnen sporten. 
Tot die tijd kunnen we alleen maar hopen, 
dat we weer snel de gymzaal in mogen. 

Samen met nijntje wens ik alle leden, ondanks alle omstandigheden, 
toch fijne feestdagen en een goed en gezond 2021! 

Kerstgroetjes, 
juf Lisanne

Lieve leden,

2020 was een bewogen jaar. In januari begonnen we goed met de trainingen. 
Hier en daar hadden we nog een aantal leden die wedstrijden draaiden. Dit kwam in maart abrupt ten einde 
door het corona virus. Lockdown. Wat baalden we allemaal. We hebben met zijn allen hard getraind. 
We waren al bezig voor de Dance Rhythm en voor de uitvoering.
Aan het bedenken wat en hoe gaan we het doen.
Maar dat de trainingen in 1x keer ging stoppen was voor een aantal deelnemers 
en trainers niet fijn. De wedstrijden. Ach, deze kunnen we in het nieuwe seizoen weer oppakken. 

Ondertussen is het bestuur heel druk geweest. Wat kunnen we de leden nog bieden. 
Ze zijn druk aan het brainstormen geweest. Waar kunnen we heen? Waar mogen we gebruik van maken? 
We mogen dan wel naar buiten. Voor de ene sport is het makkelijker dan voor de andere. 
Maar het kwam allemaal alsnog op de pootjes terecht. Dat was wel heel mooi om te zien. 
Bestuur hiervoor verdienen jullie een dikke pluim.

Gauw wat spullen uit de zaal verzamelen en naar het veld brengen. Aantal trainers was weer ergens anders aan 
het werk. Vonden weer materialen die we ook kunnen gaan gebruiken. Zo hadden we van alles en nog wat. Van 
JH-Autoservice te Eefde hebben we een aantal auto banden mogen lenen.  Anderhalve meter afstand moesten 
we nog wel aan wennen. Dan zie je op het veld alle groepen bij elkaar (wel ieder in een hoekje). Maar dan denk 
je als trainster: “Jeetje wat een groep. Wel veel deelnemers zo bij elkaar. De ene trainster is daar goed in en de 
andere daar in. Dat vond ik heel mooi om te zien. Maar dan moeten de deelnemers wel de spullen meenemen 
van het veld af. Anders moet er een trainster weer terug komen om het hek los te maken voor diegene”. 
Ach dan hadden we weer een dolletje met elkaar. Daar hadden we de ruimte voor. Tot aan de zomervakantie 
zijn we buiten geweest. Goed voor de weerstand en als we met elkaar maar lol hebben.

Na de zomervakantie mochten we dan eindelijk weer naar binnen. Daar zijn we met zijn allen heel erg blij mee. 
Eindelijk weer de toestellen. En een vloer waar we op kunnen dansen en glijden. 
Het was een mooi weerzien. Nieuwe elementen leren. De wedstrijden staan dan ook voor de deur. 
Gaan we hier weer aan mee doen of slaan we een seizoen over. 
Ik denk dat we een goede keuze hebben gemaakt om hier dit seizoen niet aan mee te doen. 
We zijn namelijk nog lang niet klaar met alles. We moeten blij zijn dat we nog mogen trainen binnen. 

Dan zijn we weer een paar weken goed bezig met trainen. Helaas doet de corona ons weer de das om. 
Vanaf maandagavond 14 december 2020 weer een lockdown. Dat is balen. 
Een paar dagen later, dan hadden we 14 dagen kerstvakantie gehad. 
Det zal er dit jaar voor velen heel anders uit zien. Alleen met het gezin. Of met een paar vrienden, opa en oma. 
We mogen maar 3 personen ontvangen. We moeten maar doen waar we goed in zijn. 
Goed voor elkaar zorgen. Dat we het virus onder controle krijgen.  

Ik hoop dat ik iedereen 22 januari 2021 weer mag zien in de Kei
Ik wens iedereen van WSV fijne feestdagen en een gezond 2021. 
Dat we dan een mooi sportief jaar mogen hebben. 

Wilma leidster van de jongens, de 14+ groep, jongens selectie groep. 



Wilt u onze nieuwsbrief 
niet meer ontvangen, 
gebruik onderstaande 
Link

Afmelden

–  de WSV turnpakjes (j/m) : bij Jolanda Kramer te verkrijgen zijn. Zij is onze penningmeester en is 
bereikbaar via penningmeester@wsv-warnsveld.nl 

– onze ledenadministratie te bereiken is voor alle vragen rondom lidmaatschap en contributie via
ledenadministratie@wsv-warnsveld.nl

– onze Facebookpagina regelmatig voorzien wordt van uitslagen, foto's en andere
wetenswaardigheden. Heeft u onze pagina al geliked?

– Vragen? Opmerkingen?: vragen, tips, opmerkingen, die de lessen (inhoudelijk) aangaan, door u
eerst met de leiding gecommuniceerd kunnen worden en daarna richting
het het bestuur gestuurd kunnen worden.

Wist u dat:......

Kalender:......
Corona-sluiting t/m 19 januari 2021
Voorjaarsvakantie 22 februari t/m 28 februari 2021
Meivakantie 3 mei t/m 9 mei 2021
Hemelvaart-weekend 13 mei t/m 16 mei 2021
Zomervakantie 19 juli t/m 29 augustus 2021

Algemene informatie:

Secretariaat:
Jolanda Beser-Kos
secretariaat@wsv-warnsveld.nl

Ledenadministratie:
Jolanda Kramer
ledenadminstratie@wsv-warnsveld.nl

Redactie:
Mark Kraan
redactie@wsv-warnsveld.nl

Inleveren van de flessen kan nu helaas niet bij de leiding, maar vanaf 1 januari kunnen wel de statiegeldbonnen
van de AH flessenautomaat in de inleverzuil worden gedaan voor de flessenactie.
Vraag buren, familie en vrienden om flessen te verzamelen en lever de flessen en bonnen bij AH Warnsveld in.
 
We hopen na 19 januari ook weer verder te kunnen met de flessen van andere winkelketens. 
Hierover volgt t.z.t. meer informatie.

Statiegeldflessen actie AH Warnsveld:......

Namens de redactie van de nieuwsbrief wensen wij alle leden en hun 
ouders/verzorgers allemaal hele fijne feestdagen toe en hopen,
dat in 2021 de nieuwsbrieven weer voorzien kunnen worden van 
positieve, prettige en leuke stukken. 
Mochten jullie het leuk vinden om zelf eens iets aan te leveren: 
stuur dit dan naar redactie@wsv-warnsveld.nl want het is uiteindelijk 
een nieuwsbrief die niet alleen voor leden is, maar vooral ook van leden!

Stay safe en een goede jaarwisseling voor iedereen! 
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