
Nieuwsbrief van Woarum Nie jaargang 2019 juli. 

We zijn inmiddels alweer 3 maanden verder sinds de vorige nieuwsbrief. Er zijn gepensioneerden 

die er al een vakantie op hebben zitten, maar de maanden juli en augustus zijn natuurlijk top 

maanden om op vakantie te gaan.  

De afgelopen maanden zijn er weer diverse activiteiten geweest, georganiseerd door onze 

vereniging. Hierbij een korte samenvatting. 

Op zaterdagmiddag 11 mei j.l. is er voor de 2e keer een mondharmonica workshop gegeven door 

Hans de Vries. Het aanmelden voor deze activiteit liep in het begin niet zo goed, maar toen onze 

voorzitter zich ermee ging bemoeien (familie, fanfare Jubilate Deo etc.) kon de workshop toch 

doorgaan. Uiteindelijk hebben zich 52 mensen ingeschreven en iedereen ging tevreden naar huis. 

Van woensdag 29 mei t/m zondag 2 juni hadden we weer een zeer geslaagd TEEU weekend in 

Baarlo. Voor de 30e keer organiseerde Woarum Nie dit weekend met internationale docenten en 

meer dan 200 deelnemers. Iedereen was enthousiast en het weer was ideaal om in de tuin van 

het kasteel te vertoeven. Mark Söhngen, die de docenten heeft aangetrokken, heeft al fijne 

reacties gehad dat ze het volgend jaar weer allemaal terug willen komen. Ook dit weekend is 

weer afgesloten met een positief saldo. 

Inmiddels weten we ook al dat de vereniging een kleine € 400 heeft ontvangen uit de Rabo 

clubkas campagne. We bedanken alle leden (en ook niet leden) die op onze mooie vereniging 

gestemd hebben. 

Tijdens de afsluiting van het seizoen op zaterdag 29 juni was het ontzettend warm. Toch hebben 

we met een groepje mensen een leuke wandeling gemaakt, hoofdzakelijk in het bos rondom het 

Zwaantje. Ook kwam aan de orde dat er op 17 september a.s. flink wordt uitgepakt in de buurt 

van Klein Amerika voor wat betreft het gebeuren tijdens de 2e wereldoorlog. Een klein 

voorproefje hierop was de Wacoglider en het bankje van het bommenlijntje. Na de wandeling 

werd er samen muziek gemaakt (er werd ook gezongen) door de 30 aanwezigen. Mooie 

bijkomstigheid was dat onze voetbaldames Italië versloeg. 

Er is de laatste maanden hard gewerkt aan een nieuwe website. Als het goed is, is de oude 

website nu uit de lucht. Iedereen kan de nieuwe website nu raadplegen onder: 

www.trekharmonica-woarumnie.nl  

We zullen proberen om met enkele mensen de komende weken de website up-to-date te maken 

met nieuwe foto`s en teksten. Dat betekend ook dat de nieuwsbrief die ruim een jaar is 

uitgekomen gaat vervallen. Alle actuele informatie kunt u voortaan op onze site vinden. Als er in 

de toekomst weer activiteiten plaatsvinden krijgt u nog steeds een uitnodiging van ons. 

Iemand heeft geklaagd dat het Diatonisch Nieuwsblad niet meer in het clubgebouw is in te zien. 

Als er leden zijn die het blad mee naar huis nemen, probeer dan om het zo snel als mogelijk is 

weer mee terug te nemen. In de september editie komt er een stukje in te staan van onze docent 

Hans Stevens.  

 

 

http://www.trekharmonica-woarumnie.nl/


 

 

Hierbij toch alvast een opsomming van de nieuwe activiteiten die ons nog te wachten staan:  

- Workshop Russisch o.l.v. Mark Söhngen op zaterdag 21 september 2019 (max.16 

deelnemers), uitnodiging volgt nog; 

- Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 4 januari 2020 van 16.00 uur tot 19.00 uur; 

- Jaarvergadering zaterdag 21 maart 2020 om 19.30 uur.  

- Workshop Duits in oktober 2020. 

 

Voor degenen die nog vakantie te goed hebben wenst het bestuur van Woarum Nie iedereen een 

zonnige en aangename zomer toe. 


