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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,
2017 zit er weer op en ik mag wel zeggen dat we weer een leuk
dansjaar achter de rug hebben en dat we weer leuke dansjes
hebben geleerd. Voor de een waren het er te veel maar een
ander wilde misschien nog meer dansjes leren maar ja, ik geloof
dat we al jaren een goed gemiddelde aanhouden die te
onthouden zijn door de doorsnee danser(es).
De ene dans is soms wat moeilijker te onthouden dan de andere
maar samen slepen wij er elkaar doorheen en dat brengt ook een
heleboel saamhorigheid mee in de club.
Wat voorop staat is dat je plezier hebt in het dansen en dat de
lesavond een avondje uit is. Dit nieuwe jaar hoop ik dat we op
dezelfde voet kunnen doorgaan, nieuwe dansen leren. Misschien
dat er ook weer demo’s aankomen waar we weer met een
gezellige groep heen kunnen.
Helaas ben ik opnieuw genoodzaakt om de contributie te
verhogen. De zaalhuur is omhoog gegaan en er zijn het
afgelopen jaar flink wat mensen door omstandigheden
gestopt met dansen.
En van deze plek wens ik iedereen een mooi 2018 toe, maak er
wat van en dat moet je echt helemaal zelf doen. Geniet van de
leuke dingen en vooral van een goed dansjaar.

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: nieuw: sembuh@hotmail.com

Locatie en lestijden:
Locatie: “t’Nutgebouw “
Breegrave 1, 7231 JA Warnsveld, Tel: 0575-529576
Woensdagavond:
18.30 tot 22.00 uur voor iedereen
Contributie: Per september
Lidmaatschap: 1 x per week dansen, contributie per maand: € 15,00
Degene die per avond wil betalen, betaald dan € 5,00
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Nieuwjaarsreceptie 2018…..
Na alle mooie feestdagen met lekker eten en gezellig samen zijn
was er op 7 januari 2018 de W.C.D. nieuwjaarsreceptie. Het was
leuk om te zien dat de meeste leden er waren, zeker na een
vakantie van 14 dagen. Ook waren er nieuwe leden die voor het
eerst onze nieuwjaarsreceptie mee maakten. Men nam de tijd
voor de nieuwjaarswensen en de laatste nieuwtjes en toen
eenmaal de muziek begon stond ook een ieder weer op de vloer.
Ondanks de vakantie hebben we de dansjes toch weer uit ons
geheugen kunnen halen. Met af en toe een draai te veel of een
pasje te weinig maar dat maakte niet uit. We hadden er plezier in
en dat was het belangrijkste. De weken die we vrij waren hebben
we lekker in kunnen halen. Het was ook mooi om te zien dat een
ieder genoot.
Ook de inwendige mens werd deze middag niet vergeten. Maar
dit jaar werden de salades ingeruild voor een Indisch buffetje. En
ik moet zeggen ZEER GESLAAGD.
Rien en Ellen bedankt voor alles wat jullie doen voor onze club,
het is heel bijzonder dat jullie dit doen, zeker omdat jullie het
meeste uit eigen zak betalen.
En dan onze oliebollen. Ondanks dat Leni en Frans gestopt zijn
met dansen wilde hij toch voor onze club de oliebollen gratis
aanbieden. ( en natuurlijk de appelflappen voor Linda hahaha )
Frans ontzettend bedankt en ik hoop dat je dit nog lang voor ons
wil doen.
Met dank aan alle dansers hebben we weer een fijne middag
gehad.
Linda
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Demo’s 2017
Na de grote vakantie was het weer tijd voor demo’s. Op 2
november was er een demo op De Borkel in Gorssel, voor ons
was dit een nieuw adres en van bijde zijden zeer goed bevallen.
Op 7 december hadden we weer een demo op de Lunette en
vanouds was deze ook weer zeer geslaagd en de publieke
belangstelling was zeer groot.
En op 15 januari was er een demo in het St. Elisabeth. Normaal
wordt deze altijd gegeven door Rien maar aangezien deze zijn
stem was vergeten heb ik het moeten doen en ik moet zeggen
zeer geslaagd. Bij deze demo hadden wij twee dansers die voor
het eerst meededen, en dat was van beide kanten buitengewoon
goed bevallen. Ze mogen trots op zich zelf zijn.
Ellen had bij de laatste twee demo’s gezorgd voor lekkere hapjes
die ze graag wilde delen met de demodansers. Ook hier net als
bij de nieuwjaarsreceptie betaald ze dat uit eigen zak. Dit doet ze
omdat ze het waardeerd dat wij er ook altijd maar weer staan met
een demo. ( wil niet zeggen dat ze dit altijd zal doen ).
De eerst volgende geplande demo is op 21 juni 2018 in Lochem.
Locatie De Hoge Weide. Verdere gegevens volgen.
Linda
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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 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 e-mail 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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