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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 jaar is nu weer bijna voorbij, en ik wil iedereen 
bedanken die een bijdrage geleverd heeft aan de fijne 
dansavonden. Door ieders inzet en steun genieten we 
iedere week weer van een fijne dansavond.  
 
Ook dit jaar verwelkomen wij de nieuwe leden die zich 
aangemeld hebben. Wij hopen dat ze zich thuis gaan 
voelen bij ons en wij wensen ze veel dansplezier. 
 
Wat betreft de dansen zijn wij bezig geweest met een 
andere opzet, omdat er behoefte was van enkele leden 
om ook de oudere dansen weer te gaan doen. Hierdoor 
hebben wij de oude en nieuwe dansen door elkaar heen 
gegooid en proberen wij dat te realiseren. Alleen vanaf 
18.30 uur blijft het een beginnersgroep die ook de 
mogelijkheid moeten krijgen om de dansen te leren.  
 
Vanaf 19.30 uur worden er een aantal koppeldansen 
gedaan en ook hier moeten de nieuwe leden de kans 
krijgen om deze te leren. Vanaf 20.15 uur worden eerst 
de nieuwere dansen herhaald anders komen die in het 
vergeetboekje.  
 
Met de feestdagen inzicht rest mij nu de agenda van de 
laatste dansavonden, de vakantie en de nieuwjaars-
receptie verderop in de nieuwsbrief neer te zetten. 
 
Ik wil een ieder hele fijne feestdagen toewensen en 
alvast het allerbeste voor het nieuwe jaar, ook namens 
Ellen en Linda. 
 

Een country groet van Rien 
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Algemeen W.C.D. nieuws 

 

 

Locatie, lestijden en contributie: 
  
Locatie: Nutsgebouw  
Breegrave 1, 7231 JA Warnsveld, Tel: 0575-529576 
 
Woensdagavond:  
18.30 tot 22.00 uur voor iedereen 
 
Contributie:  
Lidmaatschap: contributie per maand: € 15,00 
Degene die per avond wil betalen, betaald dan € 5,00  

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 
 

 

http://www.country-wcd.com/
mailto:country.wcd@chello.nl
mailto:sembuh@hotmail.com
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We dansen door t/m 18 december 2019 

 

We starten weer op 8 januari 2020 

 

Tevens wil ik U allen uitnodigen voor 

onze nieuwjaarsreceptie op  

Zondag 12 januari 2020 

Van 14.00 -17.00 uur 

En hoop U dan allen weer te ontmoeten 
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Nieuws: 
 
Nieuwjaarsreceptie:  
Vorig jaar hebben wij in overleg met de leden een lijst 
gemaakt met hapjes waar een ieder zijn of haar naam 
achter kon zetten om dat te maken voor de 
nieuwjaarsreceptie. Er waren enkelen die zich bezwaard 
voelden doordat ze mee hadden gegeten maar zich niet 
opgegeven hadden dus niets betaald hadden. 
 
Wij hebben voor dit jaar gezegd in overleg om de maand 
december de contributie vol te betalen. Voor degene die 
zich dan op willen geven om hapjes te maken en het 
geld wat ze daarvoor moeten betalen weer terug willen 
hebben ze dat dan terug kunnen krijgen. 
 
Wij leggen dan weer een lijst neer met hapjes waar een 
ieder die dat wil zijn of haar naam erachter kan zetten. 
 
TIP: We zijn wel met 45 leden maar men hoeft niet met 
elk hapje voor 45 personen te maken want anders blijven 
wij met heel veel zitten.  

Tip: ongeveer voor 25 personen.  
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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. 
 
Afmelden: 
Bij het niet kunnen komen op één van de lessen wordt 
een afmelding zeer gewaardeerd.  
 
Dansen 
Tijdens de lessen verwachten wij van iedereen dat ze 
schoon en fris op de les komen.  
 
E-mailadres: 
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.  
 
Meer informatie? 
Wil 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. 

 

 

mailto:rie.gerritsen@gmail.com
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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 


