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Van de bestuurstafel:
Beste leden, 
Met de meivakantie net achter ons kijken we nog even kort terug op de evenementen die we hebben gehad.

Bij de Algemene Ledenvergadering op 19 maart jl. hebben we helaas ook dit jaar weer slechts een enkele ouder mogen 
verwelkomen.
Er werden diverse belangrijke besluiten genomen rondom o.a. contributie en het aanstellen van ons bestuurslid
acro Karin van Wamel. Leiding en bestuur waren bijna allemaal aanwezig deze avond.

Op zaterdag 13 april jl. werd in de Hanzehal het jaarlijkse dansevenement Dance Rhythm gehouden.
Tijdens de 2 voorstellingen hebben in totaal ruim 72 groepen hun optredens laten zien. 
Verenigingen en dansscholen uit de hele regio waren vertegenwoordigd.
De wethouder van sport van de gemeente Zutphen, Laura Werger is tijdens de middagvoorstelling ook wezen kijken en
heeft aangegeven dat het een geweldige show was.

Inmiddels zijn de foto’s die zijn gemaakt door onze huisfotograaf op de website terug te vinden.
Wilt u foto’s nabestellen neem dan contact op via webmaster@wsv-warnsveld.com o.v.v. het fotonummer.

WSV Kamp:......
Ook dit jaar wordt er weer een kampweekend georganiseerd 
en wel van vrijdag 14 tot en met zondag 16 juni a.s.
Alle leden vanaf 7 jaar hebben in de week van 6 mei hiervoor 
een uitnodiging gekregen.
Inleveren van de aanmeldingsformulieren kan nog tot en met 25 mei.
Meld je snel aan want VOL = VOL. 

Voor meer informatie kunt u kijken op 
http://www.wsv-warnsveld.com/evenementen.html
 

mailto:webmaster@wsv-warnsveld.com
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Op dinsdag 23 april hebben wij als WSV afscheid genomen van Daan. Hij heeft de afgelopen 2 seizoenen de recreatie
turnmeisjes op de dinsdag les gegeven maar gaat nu voor zijn opleiding een stage in het buitenland lopen.
Hij heeft vanuit het bestuur een leuk cadeau gekregen. We hebben hem bedankt voor zijn inzet de afgelopen 2 jaar en
wensen hem veel succes voor de toekomst.

De turnlessen zijn met ingang van maandag 6 mei anders ingedeeld.
Naomi Ulkeman zal de meisjes van 6/7 en 8/9 jaar  lesgeven.
In plaats van op de dinsdag worden deze lessen nu op de maandag 
gegeven. 

De meisjes van 10/11 jaar kunnen terecht op de woensdag bij juf Lisanne.

Ook in de vrijdagmiddag turngroep is nog steeds plaats voor nieuwe leden
die graag (een uurtje extra) turnen willen. 

Voor exacte lestijden/locatie verwijzen we jullie graag naar de website.

Op 23 maart hebben Chris Schopman en Tim Hilhorst meegedaan aan de finalewedstrijd turnen heren in Putten. 
Chris in niveau instap 20 en Tim in jeugd 17. Helaas niet in de prijzen gevallen maar wel een ervaring rijker. 

Na de 3 wedstrijd voorronden mogen er voor WSV diverse meiden meedoen in de finalewedstrijden turnen.
Voor de selectiemeisjes van WSV zijn dat Emma Kolbeek en Bente Bloem. Zij komen op 18 mei in actie.
Voor de recreatiemeiden van WSV zijn dat Lieke Knegt, Kyra Kramer en Milou van Osch. Op 25 mei zullen zij in actie 
komen.

Ook bij de acrowedstrijden deden er 3 teams mee aan het O.N.K.: 
Nandi, Floor en Quinty. Nikita, Ilona en Fera. Felyne en Maura.
Bij dit ONK behaalden Felyne en Maura een 2e plaats.
Daarmee zijn ze door naar de landelijke finale in het weekend van 18/19 mei.

We wensen alle finalisten heel veel succes toe.

Op zaterdag 16 maart jl. hebben de meiden van juf Grietje goed gepresteerd bij de voorronde jazzdance in Almelo.
De oudste selectiegroep werd 1e en de jonge selectie haalde een keurige 10e plaats.
Helaas was deze plaats net niet goed genoeg, ze hebben zich op 0.02 punten net niet geplaatst voor het NK.
Ze mogen allemaal terugkijken op prachtige voorrondes!

Met ingang van dinsdag 7 mei jl. worden de lessen acro niet langer gegeven in de zaal van de Praktijkschool Zutphen.
De nieuwe locatie is sporthal de Kei. Tevens zijn ook de lestijden aangepast. Zie hiervoor het lesrooster op onze website.

  

Hoi allemaal! 
Mijn naam is Eva Knol en ik ben 19 jaar oud.
Al sinds mijn vierde dans ik met veel plezier bij WSV, 
ik begon met jazzdans en ben kortgeleden overgestapt naar
modern en streetdance.
Ik zit in het eerste jaar van Aventus dans waar ik het erg naar mijn zin heb.
Sinds dit jaar geef ik aerobics aan dames van 18 jaar en ouder en
jazzdans aan de kinderen van 7 t/m 9 jaar.

Afscheid Daan......

Finalisten turn en acrowedstrijden WSV......

Uitslag jazzdance wedstrijd voorronde......Uitslag jazzdance wedstrijd voorronde......

Verandering locatie acrolessen WSV......

Even voorstellen......



Agenda:
30 mei – 2 juni 2019 Hemelvaartsweekend geen les
3 – 6 juni 2019 Avondvierdaagse mogelijk aangepast lesschema, 

volgt in overleg met leiding
9 en 10 juni 2019 Pinksteren geen les
14 – 16 juni 2019 WSV Kamp de Heksenlaak Barchem 
6 juli 2019 Clubkampioenschappen sporthal de Kei
20 juli – 1 september 2019 Zomervakantie geen les 

Wilt u onze nieuwsbrief 
niet meer ontvangen, 
gebruik onderstaande 
link

Afmelden

Algemene informatie:

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

Ledenadministratie:
Jolanda Kramer
ledenadministratie@wsv-warnsveld.com

Redactie:
Mark Kraan
redactie@wsv-warnsveld.com

– turnpakjes: te verkrijgen zijn bij Jolanda Kramer. Zij is onze penningmeester en u 
kunt haar bereiken via penningmeester@wsv-warnsveld.com

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

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

– Vragen? Opmerkingen?: Heeft u vragen, tips, opmerkingen, die de lessen (inhoudelijk) aangaan 
dan vragen wij u vriendelijk eerst met de leiding te communiceren en 
daarna pas contact met het bestuur te zoeken.

Wist u dat:......

GEZOCHT:......
Bent u of kent u iemand die affiniteit heeft met het bouwen van websites? 
Wilt u betrokken zijn bij het bouwen van een nieuwe website voor WSV Warnsveld die wij in eigen beheer kunnen 
aanpassen?
Neem dan snel contact op met webmaster@wsv-warnsveld.com zodat ook wij met onze tijd mee kunnen gaan.
Bellen en/of appen kan ook. Mark Kraan is bereikbaar via 06-22657795. 

 Clubkampioenschappen:......
Op zaterdag 6 juli a.s. zullen onze turn en acro leden strijden om de felbegeerde titel clubkampioen van 2019.

Tijdens onderlinge wedstrijden zullen zij hun beste beentje voor zetten en door juryleden beoordeeld worden op de
uitvoering van hun oefening.
Alle turn en acroleden zullen in de week van 6 mei een aanmeldingsformulier meekrijgen, dat ingevuld bij de leiding weer
kan worden ingeleverd. 

Zet de datum vast in de agenda en kom gezellig kijken naar de prestaties van onze leden. De clubkampioenschappen
worden gehouden in sporthal de Kei.
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