
 

 

Nieuwsbrief van “Woarum Nie” jaargang 2018 no.1. 

Beste leden van Woarum Nie. Omdat we iedereen zo goed mogelijk op de hoogte willen houden van  

wat er binnen onze vereniging allemaal gaande is starten we vanaf nu weer met een periodieke 

nieuwsbrief. Regelmatig als we weer iets nieuws hebben zullen we dit aan uw kenbaar maken. 

Iedereen kan aan de nieuwsbrief bijdragen door nieuws/bijzonderheden/actualiteiten/optredens etc. 

door te geven aan onze secretaris. 

We beginnen het nieuws met de wisseling in het bestuur. Cocky van de Burgt, die jarenlang succesvol 

voorzitter van Woarum Nie is geweest, is gestopt als voorzitter en bestuurslid. Tijdens een etentje 

met het bestuur heeft zij de voorzittershamer doorgegeven aan Ger Pouwels.  Zie foto.  

 

 

 

Ger zal als interim voorzitter Cocky`s taak overnemen tot de volgende jaarvergadering in maart 2019. 

Eelco Janssen is de afgelopen ledenvergadering benoemd als nieuw bestuurslid. Hij zal de volgende 

jaarvergadering worden voorgesteld als de nieuwe voorzitter van Woarum Nie. Omdat Eelco nog niet 

zo lang geleden van werkgever is veranderd wil hij dit jaar nog niet de taak van voorzitter op zich 

nemen. 

Verder hebben 2 dames zich beschikbaar gesteld om de PR binnen onze vereniging op zich te nemen. 

Dinie Jacobs en Ans Gerritsen gaan zich binnenkort inzetten om onze vereniging meer bekendheid te 

geven in de regio, om zo te proberen meer leden te krijgen. We wensen ze alvast veel succes met 

deze nieuwe taak. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

                                                



U I T N O D I G I N G   V O O R  30  J U N I  2 0 1 8 

 

Zaterdag 30 juni a.s. gaan we het seizoen weer afsluiten. Alle leden van Woarum Nie met introducé, 

alsmede alle vrijwilligers met partner van TEEU 2018 worden hierbij uitgenodigd om deel te nemen 

aan een leuke boswandeling met aansluitend samenspel op een mooie locatie. 

We starten `s morgens om 10.30 uur met de wandeling bij Boscafé Merlijn, Grafwegenerstrasse 32, 

47559 Kranenburg. Ook te bereiken via Groesbeek, Breedeweg (grensovergang met het gehuchtje 

Grafwegen (Dld). Rond het middaguur zal voor een lunchpakketje worden gezorgd. 

Om 13.00 uur hopen we terug te zijn bij Boscafé Merlijn, zodat we om 13.30 uur kunnen beginnen 

met het samenspel. We zullen ons samen bezig houden met Iers repertoire en de liedjes die aan bod 

komen staan aan het einde van deze nieuwsbrief. Onze activiteit zal eindigen omstreeks 16.30 uur.  

Er zullen 2 consumpties per persoon worden verstrekt en de rest van de te gebruiken 

consumpties/hapjes bij Merlijn komen voor eigen rekening. 

 

Iedereen die mee wil doen aan een halve of hele dag kan zich alleen via de mail opgeven bij onze 

secretaris Marijke van Uden-Pouwels  mabvuden@hotmail.nl.  

Aanmelden voor deze dag vóór 20 juni 2018 !!!! 

In verband met het maken van de lunchpakketten graag aangeven of je alleen komt of met partner, 

en of je `s morgens komt, of alleen `s middags, of de hele dag. Als je nog liedjes toegestuurd wilt 

hebben voor deze middag via een Pdf bestand kun je deze ook doorgeven aan de secretaris. Die zal 

dan zorgen dat je de liedjes tijdig krijgt. Voor de liedjes zie de laatste pagina.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verdere activiteiten waar onze vereniging de komende tijd aan meedoet: 

Donderdag 10 mei a.s. (Hemelvaartsdag) begint weer het jaarlijkse Trek er es Uut. Alweer voor de 29e 

keer. Iedereen is `s avonds (vanaf 20.00 uur) van harte uitgenodigd om te komen kijken en luisteren 

naar wat hier zoal gebeurd. Het adres is de Berckt 1, 5991 PD Baarlo (Kasteel de Berckt). Dus 

donderdagavond, vrijdagavond en zaterdagmiddag en avond op naar Baarlo. 

17 mei Damessalon in de Ooij  20.00 uur. Informatie bij Lanny Janssen tel. 024-6632744 

3 juni Ossebraadfestijn in Ottersum vanaf 12.30 uur spelen mensen van onze vereniging op 

verschillende plekken in het centrum  

16 juni Samenloop voor hoop te Gennep groep 3 speelt hier 

17 juni Zomerfair te Oeffelt 11.00  uur  Groep Gera Roelofs en Lanny Janssen 

21 juni Villandrie  Nijmegen  14.00  uur  

1 juli  Doe Markt in Beek bij Hotel/café Sous les Eglises van 14.00 uur tot 17.00 uur. Hier gaan we 

onze vereniging promoten en leden die mee willen spelen zijn van harte welkom. 

8 september 2018 samenspel in ons clubhuis onder leiding van Cocky 

ZIE OOK DE ACTIVITEITENKALENDER IN ONS CLUBLOKAAL ! 

mailto:mabvuden@hotmail.nl


 

 

 

Liedjes voor 30 juni 2018 op volgorde van alfabet: 

Arthur Macbride 1e en 2e stem 

Black velvet band 1e en 2e stem 

Cill Chais 1e en 2e stem 

Danny boy 

Dirty old town 

Don`t give up 1e, 2e en 3e stem 

Fiddlers green 

For all of Ireland (I will not tell who she is) of It`s for Ireland I`d not tell her name 

In Dublin`s Fair City 

Irish Washerwoman 

Molly Malone 

Mull of Kintyre 

My sweet forget me not 

Nora (when you and I were young Maggie) 

Potpourri (When Irish eyes are smiling 2 stemmig, Annie Laurie 2 stemmig, The heroes of Glencoe   

2 stemmig en Now is the hour 2 stemmig 

Sheebeg and Sheemore 

South wind 

Spancil hill 

The drunken sailor 

The Fields of Athenry 

The four Marys 

The last rose of summer 

The lord of the Dance 

The wild rover 

Waltz Irlande 

Where we`ll never grow old. 


