Zomer editie
W.C.D.69

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

Howdy allemaal,
Het is lekker rustig buiten, de vogels fluiten weer en het beloofd een
mooie dag te worden. Ik neem even de tijd om jullie de 69e nieuwsbrief te
presenteren.
Met de zomerperiode in zicht komen ook de vragen naar boven: Wat
gaan we doen…....waar gaan we heen! Vakantie plannen is niet
eenvoudig in deze tijd, maar wel leuk om mee bezig te zijn. Want wat je
ook gaat doen, vakantie betekend zon, zomer en vrij.
Natuurlijk ook vakantie voor ons als W.C.D. Het is elke keer weer een
lange periode waarin er geen danslessen 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 dag en de eerste dag van de
danslessen zijn. Zie pag. 5. Op dit moment hebben we één demo
gepland op donderdag 4 juli in de Lunette.
Langs deze weg wil ik alle leden vragen omonze club te promoten (naar
buiten brengen). Zodat wij bij voldoende deelname in septemberweer
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
Een country groet van Rien

Algemeen WCD Nieuws
Leiding en 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 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: contributie per maand: € 15,00
Degene die per avond wil betalen, betaald dan € 5,00

Vakantie:
De laatste dansavond is op 26 juni
De eerste dansavond is weer op 4 september

Demo:
Op 4 juli 2019 hebben wij weer een demo in
De Lunette
Tijd: 14.30-15.45 uur
Aanwezig 14.15 uur

Laatste 10 nieuwe dansen
1. Codigo
2. Look what God gave us
3. Silver Threads
4. Green Green Grass of Home
5. Once in a liftime
6. Joey on the fiddle
7. Come dance with me
8. Pure and simple
9. Hey Rosalie
10.

Beneath still waters

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-mailadres, 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-mailadres 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!!!
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

