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De nieuwsbrief verschijnt 4 keer in het jaar:
Begin maart– juni – eind september – begin december

Heb je informatie voor de nieuwsbrief ?
– Deadline is 14 dagen voor de volgende nieuwsbrief
– Artikel uit een blad? Noteer wel even de bronvermelding
Inleveren kan bij Linda of Rien
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Howdy allemaal,
Het is lekker rustig buiten, de vogels fluiten weer en het beloofd een
mooie lente dag te worden. Ik neem even de tijd om jullie de 57ste
nieuwsbrief te presenteren.
Met de zomerperiode in zicht komen ook de vragen naar boven: Wat
gaan we doen….. waar gaan we heen….. en met wie! Vakantie plannen
is niet eenvoudig in deze tijd maar wel leuk om mee bezig te zijn. Want
wat je ook gaat doen, juist veel of juist niets, vakantie betekent zon,
zomer en vrij.
Natuurlijk ook vakantie voor ons als W.C.D. Het is elke keer weer een
lange periode waarin er geen dans lessen zijn. Voor de één lastig en te
lang en de ander geniet van het niet hoeven. Maar voor ons ook weer
tijd om enkele mededelingen naar voren te brengen.
Belangrijk is te weten wanneer de laatste en de eerste dag van de
danslessen zijn. Zie pagina 5.
Langs deze weg wil ik alle leden vragen om onze club te promoten
(naar buiten brengen), zodat wij bij voldoende deelname in september
weer kunnen starten met een nieuwe beginnersgroep.
Dan wil ik hierbij iedereen alvast een hele fijne vakantie toewensen met
veel zon en plezier. Maar vooral gezondheid.
Met country groet, Rien
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Algemeen W.C.D. nieuws
Leiding & dansinstructeur:
Rien Gerritsen
Adres: Stokebrand 432
7206 ER Zutphen
Tel.: 06-21632092
Email: rie.gerritsen@gmail.com
Website: www.country-wcd.com
Email: country.wcd@chello.nl.

Lessen:
Linda Langenhof
Adres: Schimmelpennicklaan 69
7203 EX Zutphen
Tel: 0575-511379
Email: j.langenhof1@chello.nl
Locatie en lestijden:
Locatie: “t’Nutgebouw “
Breegrave 1, 7231 JA Warnsveld, Tel: 0575-529576
Woensdagavond:
18.30 tot 19.30 uur de (beginnersgroep)
19.30 tot 22.00 uur de gevorderde dansers

Contributie:
* Lidmaatschap: 1 x per week dansen, contributie per maand: € 12,00
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Grote Vakantie
Op woensdag 29 juni is de laatste
avond dat wij dansen i.v.m.
vakantie.

Op woensdag 7 september
beginnen we weer met frisse moed.
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De laatste 15 Nieuwe dansen
1 Wagon wheel rock
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Clickerty clack
Long tall Sally
Where corn don’t grow
They call me the breeze
Have you ever seen the rain
Adios amiga
Mary’s jive
Rio de amor
Waikiki
Baby likes to rock it
One night at a time
Losing your love
Take it easy
Like coca cola in Hollywood
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Spelregels voor de beginnende danser:
Bij voldoende aanmeldingen gaat elk jaar in september een groep voor
beginners van start onder leiding van Rien Gerritsen.
De beginners lessen elke woensdag van 18.30 tot 19.30 uur in ’t Nutgebouw te
Warnsveld. Tijdens dit uur wordt er echt alleen met de beginners rekening
gehouden, gevorderden mogen mee doen maar op het tempo van de beginners.
Er wordt dan geen rekening gehouden met de gevorderden. Zij moeten zich
aanpassen aan de beginners.
Vanaf 19.30 tot 22.00 uur is de dansvloer voor de gevorderden. Als beginnend
dansers mag je zeker mee kijken en, als je de danspassen kent, mee dansen.
Probeer zoveel mogelijk de anderen niet te hinderen, vooral in het begin is het
verstandig om aan de buitenkant te gaan staan. Er wordt alleen uitgelest op het
niveau van de gevorderden. Er wordt geen rekening gehouden met de
beginners.
Voor elke groep telt: men moet zich dan aanpassen!
Vanaf 21.30 uur is er gelegenheid om lekker te dansen op ingebrachte
verzoekjes tot 22.00 uur.
Bij het niet kunnen komen op één van de lessen wordt een afmelding zeer
gewaardeerd.
Tijdens de lessen verwachten wij van een ieder dat ze schoon en fris op de
les komen.

Voor de mensen die in het bezit zijn van een e-mail adres, wij zouden die graag
willen hebben om zo onze leden beter op de hoogte te kunnen stellen van
wijzigingen enz., Dit gaat sneller en neemt minder tijd in beslag. U kunt het email adres doorgeven aan Rien.

Wilt je meer informatie over WCD of wil je je inschrijven?
Neem dan contact op met Rien Gerritsen, dansinstructeur:
Email: rie.gerritsen@gmail.com of mobile: 06-21632092.
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Ook een bijdrage leveren? Dat kan!!!
Heb je nog nieuws of een leuk artikeltje, wil je op een artikel reageren, Je club,
favoriete band of artiest aanprijzen of organiseer je een country feest?
Stuur ons dan even een email of geef het op één van de dansavonden door
aan Linda of Rien. Wij plaatsen het graag in de volgende nieuwsbrief. Eigen
nieuwe ideeën voor een nieuwe rubriek of item zijn natuurlijk ook welkom!
Linda

See you next time
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