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Van de bestuurstafel:......
Vanuit het bestuur doen we een DRINGENDE OPROEP aan alle ouders/verzorgers.
In verband met het aftreden van een van onze bestuursleden zijn we op zoek naar 1 of meerdere
ouders die samen de contacten willen gaan onderhouden met de dansleiding. Het huidige bestuur
wordt (of eigenlijk is) te klein om dit over de aanwezige bestuursleden te verdelen.
Als er geen invulling gegeven gaat worden aan deze functie gaat dit ten koste van de kwaliteit van de
vereniging en kan het voorkomen dat we vaker lessen moeten laten uitvallen en dat er aan diverse
dansevenementen zoals wedstrijden, demo's en dergelijke niet meer meegedaan gaat worden.
Voor meer informatie kunt contact opnemen met een van de bestuursleden.
Zorg ervoor dat uw eigen kinderen lekker kunnen blijven dansen door u aan te melden.

Kamp 2017:......
In het weekend van 9- 11 juni jl. was het jaarlijkse WSV Kamp. Net als voorgaande jaren zijn de
kinderen met leiding naar de Heksenlaak geweest. Het was een geslaagd kamp en alle 29 kinderen
hebben ervan genoten. De activiteiten, waaronder levend stratego, sokkenspel, waterpret, dropping
en de spooktocht waren een groot succes.
Voor wie dit jaar het kamp gemist heeft....zet vast in de agenda voor volgend jaar: 8-10 juni 2018 !
De foto's van het kamp staan inmiddels op de website klik hier voor de foto's.

Bowlinguitje:......
Op 13 mei jl. zijn alle topverkopers van de paasactie wezen bowlen. Dit keer bij Kings&Queens in
Zutphen. Het was een gezellige middag met 12 leden inclusief juf Wilma. Alle verkopers hebben wat
te drinken een een frietje met snack gekregen.

WSV in actie voor Serious Request 2017:......

Op zaterdag 9 september is het zover, dan zal WSV Warnsveld een superleuke dag organiseren
t.b.v. Serious Request 2017. Wat we precies gaan doen is nog niet bekend, maar zet deze datum
vast in de agenda ! Meer informatie volgt z.s.m.

Dansen bij WSV: update juf Grietje
Juf Grietje heeft de redactie gevraagd haar verhaal te plaatsen.
Het afgelopen jaar was voor mij een heftig jaar. Op 3 juni 2016 werd bij mij borstkanker vastgesteld, nadat ik zelf een knobbeltje had
gevoeld. Dat is een bericht wat niemand verwacht, en helemaal niet als je 32 bent.
Na een aantal weken van vele onderzoeken ben ik eerst gestart met chemo. Ik moest er 16, maar heb er uiteindelijk 14 gehad. De
laatste 2 gingen niet door vanwege de bijwerkingen. Ik ben vooral de eerste keer goed ziek geweest, daarna ging het met sterkere
medicijnen tegen de misselijkheid beter. Ik heb tijdens de chemo ‘gewoon’ ff de uitvoering meegedraaid. Ik ben blij en trots dat ik dit
heb kunnen doen, ook al moest ik daarna wel een week bijkomen.
Toen de chemo, na een half jaar eindelijk klaar was, was ik heel erg opgelucht en al snel merkte ik dat mijn lichaam zich begon te
herstellen. Een fijn gevoel.
In de kerstvakantie ben ik geopereerd. Dit was borstsparend. Ook werden er 2 lymfeklieren weggehaald. Dit gebeurde in Amsterdam,
nadat ik daar een second opinion had aangevraagd. In Hoogeveen (mijn woonplaats) wilden ze namelijk alle lymfeklieren weghalen,
maar dat heeft op de lange termijn nadelige gevolgen. Een week later kregen we te horen dat de snijranden schoon waren!
Eind januari ben ik begonnen met dagelijkse bestralingen in Zwolle. De borst en oksel moesten 23 keer bestraald worden. Elke dag
op en neer naar Zwolle was best vermoeiend, maar ook dat is nu gelukkig achter de rug. Sinds 2 maart ben ik klaar met de
behandelingen. Nu ben ik druk bezig om weer fit te worden, want mijn conditie was, ondanks dat ik nog wel dansles gaf, enorm
achteruit gegaan.
Op het moment krijg ik nog hormoontherapie. Dat moet ik sowieso nog 10 jaar. Omdat de tumor gevoelig was voor hormonen
(oestrogeen) moeten die hormonen uit mijn lichaam. Dit maakt de kans op terugkeer kleiner. Hiervoor slik ik anti hormoonpillen en
krijg ik elke 3 maand een injectie om de eierstokken stil te leggen. Nu ben ik dus in de overgang… op mijn 33e…
Toen ik hoorde dat ik dit had, was ik heel bang dat ik tijdelijk geen dansles meer zou kunnen geven. Het dansles geven is mijn
grootste passie. Ik haal hier heel veel energie en plezier uit. En ik denk dat, juist omdat het me zoveel energie geeft, ik het door heb
kunnen doen. Ook gaf het de broodnodige afleiding. Ik ben enorm trots en blij dat ik bijna alle lessen heb kunnen geven tijdens deze
periode.
Ik wil graag iedereen die me gesteund en geholpen heeft bedanken. Kaartjes, cadeautjes,bloemen, praktische hulp, vragen hoe het
ging. Dat alles was heel erg fijn.
Special thanks: de ouders en bestuursleden die me elke week van en naar het station brachten en tussen de twee gymzalen
meenamen. Zo fijn dat ik de weinige energie die ik had kon steken in de danslessen, en niet verspilde met fietsen op een vouwfietsje.
Ik kijk positief naar de toekomst en heb zin om nog meer te genieten van het leven!
Liefs Grietje van den Hof

Dansen bij WSV: terugkeer juf Vera en afscheid juf Silke
Op dit moment worden alle peuter/kleuterdanslessen gegeven door juf Silke in verband met het zwangerschapsverlof van
juf Vera. Zij zal tot de zomervakantie de lessen blijven geven en haar laatste les is op vrijdag 7 juli a.s. Na de
zomervakantie zal juf Vera de lessen weer van juf Silke overnemen.

Turnen bij WSV: vertrek juf Elke
In verband met haar verhuizing zal juf Elke tot aan de zomervakantie bij WSV lesgeven. Op zaterdag 1 juli a.s. neemt juf
Elke afscheid van haar selectiegroepen met een gezellige Amerikaanse brunch en haar laatste recreatieles is op
dinsdag 4 juli. Via de mail houden we iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen.

Nieuwe turnleiding:......
Wij zijn blij om te kunnen mededelen dat het ons gelukt is om opvolging te vinden voor juf Elke.
Met ingang van 22 augustus aanstaande zal Daan van Ast de turnlessen komen geven aan
de meisjes op de dinsdag. Daan is 22 jaar, volgt de studie Sport Coördinator op het Cios in
Arnhem en geeft hij ook al elders turnlessen.
We heten Daan van harte welkom binnen onze vereniging en wensen hem heel veel
succes en plezier toe.

BESTUURSLID TURNEN Mark Wippert.
Ik ben Mark Wippert en ik ben 35 jaar. Vanaf mijn 7de ben ik al bij WSV.
Door de jaren heen ben ik steeds meer voor de club gaan doen.
Naast mijn werk ben ik bestuurslid turnen. Dat houdt in, dat ik zorg dat de
inschrijvingen voor de wedstrijden naar de zaal komen en ook het aanmelden
van de deelnemers. Verder ondersteun ik leiding en woon ik diverse
bijeenkomsten bij m.b.t. turnen.
Verder ben ik ook jurylid voor WSV en jureer ik zowel bij de jongens als de
meisjeswedstrijden. Naast al deze activiteiten assisteer ik ook nog in de zaal
op woensdag bij Lisanne en op de zaterdag bij Elke en Naomi.

Wist u dat:......
– het bestuur:

dit seizoen iedere maand met elkaar en 4x met de leiding
vergaderd heeft en dat we nog steeds dringend op zoek zijn naar
nieuwe bestuursleden en/of vrijwiligers bij evenementen.

– verenigingspakjes:

verkrijgbaar zijn bij onze penningmeester Jolanda Kramer.
Oude turnpakjes die te klein zijn geworden willen we graag retour
zodat we die weer kunnen doorschuiven. (contact via:
ledenadministratie@wsv-warnsveld.com en/of 06-38409087)

–

de Beweegdiplomalessen:

– Vragen? Opmerkingen?:

na de zomervakantie weer met een nieuw traject zullen starten.
Exacte data zullen z.s.m. bekend worden gemaakt.
Heeft u vragen, tips, opmerkingen, die de lessen (inhoudelijk)
aangaan dan vragen wij u vriendelijk eerst met de leiding te
communiceren. Mocht u er met de leiding niet uitkomen,
dan kunt u contact met het bestuur opnemen.

– ook het bestuur vakantie heeft en we iedereen een hele fijne vakantie toewensen !

Agenda:......
10 juli - 20 augustus 2017
9 september 2017
9 -17 september 2017
1 december 2017
17 december 2017
24 maart 2018
8 -10 juni 2018

Zomervakantie
WSV Serious Moves
Kijklessen
Sinterklaasviering t/m 7 jaar
Kerstspektakel Spittaalstraat
Dance Rhythm 2018
WSV Kamp

WSV
de Kei
alle locaties
de Kei
Zutphen
Hanzehal
de Heksenlaak Barchem

Voor alle vrije dagen/vakantie en wedstrijdagenda klik hier

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