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Van de bestuurstafel:
Naar aanleiding van diverse oproepen hebben we contact met enkele ouders die bekijken op welke
manier ze het bestuur zouden kunnen ondersteunen.
We zijn erg blij met het feit dat ze zich in willen zetten om de taken van het bestuur te helpen
verlichten. We houden jullie op de hoogte en zodra er meer bekend is laten we het natuurlijk weten.
Mochten er nog meer (nieuwe) ouders zijn die denken “ik wil ook wel wat doen binnen/voor de
vereniging”, neem dan contact op met een van de huidige bestuursleden of stuur een mailtje naar
info@wsv-warnsveld.com.

Uitvoering WSV:......
Afgelopen zaterdag 12 november was het dan eindelijk zover: de tweejaarlijkse uitvoering van alle
leden van WSV.
We kijken met zijn allen terug op een super geslaagde dag met optredens van de dans en
turngroepen en zelfs van een aerobicsgroep.
De leiding is afgelopen maanden druk bezig geweest met het bedenken en het aanleren van alle
choreo's en acrobatische toeren.
Het licht en geluid en werd ook dit jaar verzorgd door Fade Out, hierdoor werd het weer een
prachtige show.
Het speciale optreden van popkoor Backcorner gaf aan het optreden van de groep van Laura
Dikkema wel een heel bijzonder tintje.
De fotograaf is op dit moment druk bezig met het uitzoeken van de foto's, houdt onze website in de
gaten, hier zullen de foto's over enige tijd te zien zijn.
Namens de uitvoeringscommissie willen we iedereen bedanken die deze dag op welke manier dan
ook geholpen heeft om de uitvoering zo'n groot succes te maken.
Zonder deze hulp hadden we dit nooit voor elkaar gekregen.

Dansen bij WSV:......
Zoals u al in eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen is onze jazzdansleidster juf Grietje ondanks
het feit dat ze onder behandeling is, nog steeds in staat om de lessen te verzorgen en was ze ook
afgelopen zaterdag aanwezig bij de uitvoering om haar groepen te begeleiden.
Zodra er verandering komt in haar situatie, zullen wij u dit laten weten per e-mail en/of nieuwsbrief.
Verder is voor een aantal leden van de kleuterdans/jazzdancegroepen van juf Vera er onlangs een
nieuw gezicht voor de groepen gekomen. In verband met de zwangerschap van juf Vera en de
gezondsheidsklachten die zij op dit moment ondervindt hebben wij juf Silke bereid gevonden om de
komende maanden de lessen te verzorgen. Wij heten haar van harte welkom !
Onze streetdanceleider Joost de Klein heeft onlangs te kennen gegeven niet langer het
wedstrijdteam te willen coachen.Hij blijft wel lesgeven aan de reguliere groepen.
Pogingen om andere leiding te vinden voor het wedstrijdteam zijn helaas op niets uitgelopen.
Dit houdt in dat spijtig genoeg met ingang van heden het wedstrijdteam Mad Mixture wordt
opgeheven.
Op zaterdag 5 november jl. heeft onze streetdanceleidster Laura Dikkema met haar oudste groep
een optreden verzorgd bij het jubileumconcert van popkoor Backcorner in Zutphen. Deze
samenwerking werd door alle betrokkenen als erg geslaagd ervaren.

Turnen bij WSV:
– Jongens selectiegroepen onder leiding van juf Wilma:
Al geruime tijd geeft juf Wilma de jongensturnselectie van WSV training op zaterdag.
Sinds enkele maanden zijn bij enkele van deze trainingen ook de selectiejongens van Achilles
Hengelo aanwezig. Deze samenwerking verloopt prima en dit resulteerde dan ook in een
gezamenlijk optreden op de uitvoering van zowel Achilles als WSV.
– Extra uur recreatief turnen
Het extra (nieuwe) recreatief uur turnen voor meiden van ongeveer 7 -12 jaar is inmiddels enkele
weken geleden van start gegaan.
Deze les is op vrijdagmiddag van 16.00-17.00 uur in sporthal de Mene en kan nog zeker wat extra
leden gebruiken. Mocht je dus zin hebben om in deze groep te komen turnen, dan ben je van harte
welkom.

Sinterklaas:
Ook dit jaar zal Sinterklaas samen met Danspiet en Gympiet weer bij WSV een bezoek brengen op
vrijdag 2 december a.s. De kinderen zijn van harte welkom tussen 16.00 en ca 17.30 uur.
Via een aanmeldingsformulier heeft u uw kind(eren) tot en met 7 jaar kunnen aanmelden.
Alle reguliere lessen van juf Vera/Silke en juf Lisanne vervallen deze dag.

Dance Rhythm:
Het duurt nog even maar zet deze datum vast in uw agenda: zaterdag 25 maart 2017.
WSV Warnsveld organiseert dan weer het jaarlijkse dans spektakel Dance Rhythm in de Hanzehal.
De werkgroep heeft inmiddels al weer hun eerste vergadering gehad.

Wist u dat:
– Verenigingsregels:

op onze website terug te vinden zijn onder het kopje reglementen.
Hierin staat o.a. omschreven wat de regels zijn voor deelname aan
selectietrainingen en wedstrijden (dans/turnen).
Ook wat wij belangrijk vinden binnen WSV staat hier omschreven.
De regels maken WSV tot wat het is: een gezellige sportieve club.

– Grote Clubactie:

wij dit jaar wederom met de Grote Clubactie hebben meegedaan en dit
jaar zelfs ook voor het eerst de digitale verkoop hebben gebruikt.
Tot op heden hebben we ruim 400 loten verkocht, dit is natuurlijk een
super resultaat. De opbrengst zullen wij in de volgende nieuwsbrief
vermelden. Alle verkopers bedankt voor de inzet.

– Kerstmarkt

dit jaar op zondag 18 december in de Spittaalstraat van 12.00 tot 17.00
uur een kerstmarkt gehouden wordt en dat er ook een kraam van
WSV Warnsveld zal staan. Kom gezellig kijken, de exacte invulling van
deze middag wordt nog vastgesteld.

–Vragen?Opmerkingen? Heeft u vragen, tips, opmerkingen die de lessen (inhoudelijk) aangaan,
dan vragen wij u vriendelijk dit eerst met leiding te communiceren.
Mocht u er met leiding niet uitkomen, dan kunt u contact met het
bestuur opnemen.

Agenda:
2 december 2016:
25 maart 2017:
09 t/m 11 juni 2017:

Sinterklaasfeest
Dance Rhythm
WSV kamp

de Kei
de Hanzehal
te Barchem

Voor de wedstrijdagenda klik hier
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