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Nieuwsbrief april 2018
Halverwege het sportseizoen is het weer tijd voor de tweede digitale nieuwsbrief van dit jaar.
Allereerst nogmaals aandacht voor een zeer droevige mededeling. Onze vereniging kreeg half maart
bericht dat Petra de Jong na een ernstige ziekte is overleden. We wisten dat Petra al enige tijd ziek
was, maar het overlijden kwam toch nog heel onverwacht. Voor haar nabestaanden breekt nu een
moeilijke tijd aan. We wensen hen sterkte.
Petra is ongeveer twintig jaar als penningmeester verantwoordelijk geweest voor de financiën van
onze vereniging. Haar inzet voor SV Dwarres zullen we zeker missen. Op de rouwkaart staat de tekst
“Vanaf vandaag zien de sterren er anders uit”. Met deze woorden denken wij terug aan Petra.
Bestuur en leiding SV Dwarres

Algemene ledenvergadering
Op maandag 28 mei aanstaande vindt onze algemene ledenvergadering plaats in de Mounestien in
Molenend. Om 20.00 uur bent u hartelijk welkom. De stukken van de vergadering liggen een kwartier
voor aanvang ter inzage.
Voor het bestuur is het nog steeds erg lastig nieuwe bestuursleden te vinden, dus als u onze
vereniging een warm hart toedraagt, dan vragen wij u of u tot het bestuur wilt toetreden. U kunt uw
belangstelling kenbaar maken door een mail te sturen naar svdwarres@gmail.com of door een
bestuurslid te benaderen.

Nieuwe leiding
Hendrik de Boer heeft inmiddels afscheid genomen van onze vereniging. Hij heeft per september
2017 gekozen voor de turnvereniging in Leek. Tot aan de kerst heeft Hendrik echter zijn lessen nog
gegeven bij Dwarres, omdat het erg moeilijk was een opvolger te vinden. Rond de Kerst konden we
echter meedelen dat een deel van Hendriks lessen zijn overgenomen door juf Annie, die meestal
vergezeld wordt door meester Gerrit. Beiden hebben al jaren hun sporen verdiend in de turnwereld.
Ook Sjieuwke van Houten, Alie Hoekstra en Anna Karin hebben lessen overgenomen. In de loop van
dit seizoen evalueren wij hoe de lessen verlopen en hoe we volgend seizoen verder gaan.

Bestuurszaken
Binnen het bestuur heeft een wisseling van de sommige bestuursfuncties plaatsgevonden. De
functieverdeling is vanaf januari 2018 als volgt:
Voorzitter – Berend Wijbenga – 058 256 2649
Secretaris – Jildou Wielinga – 06 3722 6190
Penningmeester – Dorret Weidema – 058 256 2758
Tweede penningmeester – Menke Dijkstra – 058 256 3199
Ledenadministratie – Machteld van IJs – 06 4658 5617
Algemeen lid – vacature
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Nijntje Beweegdiploma
Wist je dat je bij ons ook een echt Nijntje Beweegdiploma kunt halen?
Spelenderwijs kunnen kinderen tussen de anderhalf en vier jaar oud samen met hun papa's en
mama's leren bewegen. Elke woensdagochtend van 9:45 tot (ongeveer) 10:45.
De kinderen worden ondersteund bij hun motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling.
Hier op jonge leeftijd mee beginnen is ontzettend belangrijk
en daarnaast wordt ook de band en het contact tussen
ouder en kind verstevigd.
Wil jij ook graag dat jouw kind zich zo goed mogelijk
ontwikkelt? Geef hem of haar dan snel op bij juf Sjieuwke
van Houten! Bel naar 06-14305676 of mail naar
sjieuwkevanhouten@hotmail.com
Meer informatie over het Nijntje Beweegdiploma en opgave
voor de lessen is te vinden op onze website.
http://www.dwarres.nl/perch/resources/website-tekstbeweegdiploma.pdf

Friese Kampioenschappen individueel
jazzdans
Zaterdag 13 januari 2018 waren de Friese Kampioenschappen individueel jazzdans in Holwerd.
Tijdens deze wedstrijd laten jongens en meiden vanuit heel Friesland helemaal alleen een dans zien.
In verschillende leeftijdscategorieën en op verschillende niveaus strijden zij voor een plekje op het
podium. Voor S.V. Dwarres deden er vijf meiden mee: Myrthe Deinum (11/12B), Renate Schaafsma
(13/14B), Kim Westra (15+B), Anne-Riemke van der Meer (15+B) en Lysanne Deinum (18+A).
Voor Myrthe was het zelfs de allereerste keer dat zij
meedeed. Alle meiden lieten mooie dansen zien op
zelfgekozen nummers, onder leiding van Vera
Weidema. Alle meiden hebben prachtig gedanst en
mooie punten behaald. Kim Westra wist in de
categorie 15+ B-niveau de tweede prijs te winnen en
Lysanne Deinum mocht in de categorie 18+ A-niveau
ook de zilveren medaille mee naar huis nemen! Een
succesvolle dag voor S.V. Dwarres. Filmpjes van de
dansen zijn te bekijken op ons YouTube-kanaal.

LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=stjpWcU5gGg&index=15&list=PLiR1YwtADJSbNfmicO70ct9pB8K
ZK6Jm1
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Friese Kampioenschappen jazzdans voor groepen
Zaterdag 3 februari 2018 waren de Friese Kampioenschappen jazzdans voor groepen in Ureterp. S.V.
Dwarres deed mee in de categorie 20+ op B-niveau, onder leiding van Vera Weidema. Ze lieten een
spannende en krachtige dans zien met spectaculaire elementen. Het publiek was duidelijk geboeid
aangezien de meiden tijdens het dansen meermaals reacties
hoorden zoals ‘Wow!’ en ‘Zo!’. Ook de jury sprak van
‘’kippenvelmomenten’’ en zij beloonden de dans met één
acht en twee dikke negens. Dit resulteerde in een 1e prijs
waardoor de groep zich dit jaar Fries Kampioen mag noemen.
Een fantastische prestatie!

Voorronde NK jazzdans
Op zaterdag 17 maart 2018 gingen onze Friese Kampioenen naar Almelo om mee te doen aan de
eerste voorronde voor de Nederlandse Kampioenschappen jazzdans. In totaal zijn er vijf voorrondes
waar groepen uit het hele land aan mee kunnen doen. Na alle voorrondes gaan de beste groepen
door naar het NK op 23 juni 2018 in Ahoy, Rotterdam. Waar
onze oudste jazzgroep tijdens het FK meedeed in de categorie
20+ B-niveau, deden zij deze keer mee in de categorie 16-19 Bniveau. Aan het begin van het seizoen bestond de groep uit 10
dansers waarvan drie meiden 20 jaar of ouder waren. Hierdoor
hoor je volgens de regels van de KNGU in de categorie 20+.
Helaas hebben twee meiden (boven de 20) in december
moeten besluiten te stoppen, met als gevolg dat er nog maar
één danser in de groep boven de 20 jaar is. De rest is namelijk
16/17 jaar. Aangezien het FK al redelijk dichtbij was, is er
besloten om alsnog mee te doen in de 20+ categorie. Voor de
voorronde kon de groep wel meedoen in de juiste categorie,
namelijk 16-19. De meiden hebben wederom prachtig gedanst
en een tweede plaats behaald. Nu is het afwachten of hun
punten hoog genoeg zijn om door te mogen naar het NK.
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Midnight Walk Trynwâlden
Op vrijdag 23 maart 2018 was de Midnight Walk, georganiseerd door de Trynwâlden goes Burkina
Faso groep. Deze groep houdt allerlei leuke acties om geld om te halen. In de zomervakantie gaan zij
namelijk naar Burkina Faso om daar scholen op te knappen en daar is uiteraard veel geld voor nodig.
Tijdens de wandeltocht door de Trynwâlden kwamen de wandelaars allemaal verschillende en
verrassende bezienswaardigheden tegen. Zo ook onze jazzdansers. In de gymzaal in Giekerk konden
de wandelaars genieten van verschillende dansen. De meiden vonden het ontzettend leuk om op te
treden voor zo’n goed doel.
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Badminton competitie
Uitslagen
20-12-2017
22-12-2017
09-01-2018
16-01-2018
18-01-2018
06-02-2018
07-02-2018
12-02-2018
19-02-2018
20-02-2018
06-03-2018
20-03-2018
23-03-2018
27-03-2018
29-03-2018

Oer it net 1 – Dwarres 2
Surhuisterveen 2 – Dwarres 1
Dwarres 1 – Surhuisterveen 1
Dwarres 1 – Poona 1
Poona 2 – Dwarres 2
Dwarres 1 – BCT Burgum
Marum 1 – Dwarres 2
Dokkum 2 – Dwarres 1
Dokkum 1 – Dwarres 1
Dwarres 2 – Poona 2
Dwarres 1 – Surhuisterveen 2
Dwarres 2 – Marum 1
Surhuisterveen 1 – Dwarres 1
Dwarres 2 – Gorredijk
Poona 1 – Dwarres 1

7-1
2-6
1-7
6-2
4-4
3-5
5-3
1-7
3-5
4-4
4-4
4-4
7-1
5-3
3-5

Dwarres 1 staat op dit moment op een keurige 3e plaats en Dwarres 2 op de 5e plaats in de
competitie.
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Vrijwilligers
Voor onze leden is het natuurlijk geweldig om mee te doen aan wedstrijden, maar bij de organisatie
daarvan komt wel het nodige kijken. Soms moeten toestellen uit een andere hal gehaald worden, de
zaal moet opgebouwd worden, iemand moet zorgen voor de catering tijdens de wedstrijd en na de
wedstrijd moet de zaal weer keurig worden opgeleverd. Het zou fijn zijn wanneer ouders ook een
deel van deze taken op zich willen nemen, voor, tijdens of na de wedstrijd. Vele handen maken
immers licht werk!

Grote Clubactie
Ook dit jaar hebben veel leden van SV Dwarres hun best gedaan om loten te verkopen tijdens de
Grote Clubactie. Dit resulteerde in een mooi geldbedrag voor onze sportvereniging. Het resultaat ziet
u op onderstaande foto. Onze vereniging heeft de inkomsten uit dergelijke acties zeker nodig en
dankt daarom iedereen die meegeholpen heeft aan deze actie.

Drop- en Pepermuntactie
Zeer binnenkort volgt ook de jaarlijkse drop- en pepermuntactie. Al onze leden wordt gevraagd een
aantal zakken drop en pepermunt te kopen en of te verkopen. Ook deze vorm van inkomsten is hard
nodig om financieel gezond te blijven. Niet verkopen betekent een tientje in de pot, want zoals u uit
het financieel jaarverslag kunt opmaken, heeft Dwarres grote moeite financieel gezond te blijven.
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Nieuwe spiegel voor Jazz
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, heeft onze vereniging succesvolle dansers bij Jazz. Met enige
regelmaat weten zij hoge punten en medailles te scoren bij wedstrijden. Als bestuur zijn we trots op
onze dansers en de leiding die dit mogelijk maakt. Bij de jazzlessen is het van groot belang inzicht in
je eigen houding en bewegingen te krijgen. Daarom is een grote spiegel in de zaal heel wenselijk. Bij
de Van der Meer-Boerema Stichting hebben we een verzoek ingediend om tot aanschaf van een
dergelijke spiegel over te mogen gaan. Inmiddels is ons verzoek gehonoreerd en is de verrijdbare
spiegel besteld. Zodra deze binnen is, zullen we daar op de website aandacht aan schenken. Ook
vanaf deze plaats willen we het bestuur van de Van der Meer-Boerema Stichting nogmaals heel
hartelijk dank zeggen voor deze gift. Een aantal jaren geleden hebben we via deze stichting een
Tumblingbaan aan mogen schaffen, waar we nog steeds heel erg blij mee zijn. De zware
tumblingbaan is echter moeilijk te verplaatsen, maar gelukkig wilde de Van der Meer-Boerema
Stichting ook bijdragen aan een kar waarmee deze baan verplaatst kan worden. De kar is inmiddels is
in gebruik. Ook voor de aanschaf van deze kar zijn we de stichting zeer erkentelijk.

Vakantierooster
27-04-2018 t/m 13-05-2018
10-05-2018
21-05-2017
30-06-2018
06-07-2018 t/m 02-09-2018

Meivakantie
Hemelvaartsdag
Tweede pinksterdag
Onderlinge wedstrijd Turnen in Oenkerk
Zomervakantie

Week 27
Maandag 02-07-2018
Woensdag 04-06-2018

Afsluitingsweek (vanaf maandag 02-07-2018)
Filmavond
Spelletjesmiddag

Schrijf mee!
Mocht je na het lezen van de nieuwsbrief ook een bijdrage willen leveren aan de volgende
nieuwsbrief, dan is dat natuurlijk altijd mogelijk. Je kunt je bijdrage sturen naar
svdwarres@gmail.com
Als je bijvoorbeeld mee hebt gedaan aan een wedstrijd is het leuk wanneer je daar een artikel over
schrijft. Ook kun je foto’s opsturen die in de nieuwsbrief komen, op de website en onze
facebookpagina!

Meer Dwarres Nieuws
Kijk ook eens op onderstaande links:
Facebook
https://www.facebook.com/SVDwarres
Instagram
https://www.instagram.com/svdwarres/

