Lente Editie
W.C.D.68

1

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,
2019! Alweer is er een jaar voorbij en staan we met
beide benen in een nieuw en misschien wel mooi
jaar. Dat wens ik in ieder geval iedereen toe een
mooi jaar.
Natuurlijk weet je dat niet van tevoren, maar met de
start van een fijne nieuwjaarsreceptie zijn wij als
WCD het jaar
dansend in gestapt. Dit jaar werden tijdens de
nieuwjaarsreceptie de hapjes verzorgd door onze
leden zelf. Dat was een groot succes en voor
herhaling vatbaar. Hiervoor nogmaals mijn dank.
Ook al zijn we twee maanden in het nieuwe jaar, kijk
ik toch even terug naar het afgelopen jaar. Een jaar
waar we weer veel hebben gedaan. Nieuwe dansen,
demo’s gegeven, nieuwe leden die zich hebben
aangemeld. Al met al een goed jaar voor WCD wat
we met een goed gevoel hebben afgesloten.
Ook in het nieuwe jaar staan nieuwe dansen in de
planning en krijgen we hopelijk veel aanvragen voor
demo’s binnen. De eerste staat gepland op 4 juli
2019.
Ik wens iedereen een mooi en vooral gezond 2019
toe en een goed WCD 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: sembuh@hotmail.com

Locatie:
Locatie: “t’Nutgebouw “
Breegrave 1, 7231 JA Warnsveld, Tel: 0575-529576
Tijden:
Woensdagavond van 18.30 tot 22.00 uur voor iedereen
Contributie:
Lidmaatschap: 1 x per week dansen, contributie per
maand: € 15,00
Degene die per avond wil betalen, betaald € 5,00 per
avond
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Demo
Op 4 juli 2019 hebben wij weer een demo
in
De Lunette
Tijd: 14.30 - 15.45 uur
Aanwezig: 14.15 uur
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Laatste 10 nieuwe dansen
1 Once in a lifetime
2 Joey on the fiddle
3 Come dance with me
4 Pure and simple
5 Hey Rosalie
6 Beneath still waters
7 Mucara walk
8 Waltz for a sailorman
9 Twisting
10 Ride a way
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Spelregels voor de dansers
–

De lessen beginnen elke woensdag van 18.30 tot
22.00 uur in ’t Nutgebouw te Warnsveld.

–

Om 18.30 uur beginnen we meestal met dansen die
wat ouder zijn en na 20.15 uur pakken we de
nieuwere dansen op en om de drie weken lessen we
een nieuwe dans uit.

–

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.

Ook een bijdrage leveren? Dat kan!!!
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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 countryfeest?
Stuur ons dan even een email of geef het op één van de
dansavonden door aan Linda of Rien. Eigen nieuwe
ideeën zijn altijd welkom!
Linda

See you next time
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