
Nieuwsbrief van Woarum Nie jaargang 2019 (december). 

 

Het jaar zit er al weer bijna op en we kunnen ons klaarmaken voor de feestdagen. Sinds de vorige 

nieuwsbrief van oktober is er niet zoveel meer gebeurd binnen onze vereniging. Maar we hebben 

niet helemaal stil gezeten. Hierbij een opsomming. 

 

Op zaterdag 5 oktober j.l. heeft Mark Söhngen in ons clubhuis een “trekharmonicacursus” 

gegeven. Mede dankzij de inzet van Eelco onze voorzitter werd deze cursus goed bezocht. 

Ongeveer 20 mensen van verschillende leeftijd maakten kennis met de trekharmonica en zij 

probeerden op het einde zelfs een liedje te spelen. Al met al een heel geslaagde middag. Waar 

het ons om te doen was is gelukt. We konden in november weer een nieuwe groep starten met 

mensen die verder wilden. Onder leiding van Dick Steenbergen gaat er volgend jaar op maandag 

weer  een beginnersgroep van start. 

 

Het Diatonisch Nieuwsblad, waar onlangs nog een stukje over Hans Stevens in stond, is na 30 

jaar gestopt. Waarschijnlijk heeft dit blad ook te maken met te weinig vrijwilligers zoals zoveel 

verenigingen in deze tijd. Jammer, want TEEU, georganiseerd door Woarum Nie, kreeg veel 

aandacht in dit blad. 

 

Het lesrooster voor 2020 heeft inmiddels iedereen ontvangen, zodat uw agenda weer bijgewerkt 

kan worden. Dit lesrooster, evenals allerlei andere wetenswaardigheden over onze vereniging 

kunt u ook bekijken op onze website www.trekharmonica-woarumnie.nl  

 

Zoals u in het lesrooster kunt zien hebben we inmiddels nog 7 lesgroepen. Mark heeft voor 

volgend jaar 3 groepen, Cocky 2 en Dick 2. Hans Stevens geeft, na jarenlang les te hebben 

gegeven, geen les meer. Bedankt Hans voor je jarenlange inzet als docent voor onze vereniging. 

Ik neem aan de je de lessen bij Mark nog blijft volgen. 

 

De laatste activiteit van dit jaar is de “Kerstworkshop” die a.s. zaterdag (21 december) gehouden 

zal worden. Er hebben zich 8 leden aangemeld, die diverse kerstliedjes zullen gaan spelen (veelal 

meerstemmig). De liedjes hebben ze vooraf al ontvangen. Als er iemand nog mee wil komen 

zingen kan dat natuurlijk. Vanaf 14.00 uur in ons leslokaal. 

 

Tenslotte maak ik u nog even attent op de activiteiten die voor volgend jaar gepland zijn. 
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http://www.trekharmonica-woarumnie.nl/


 

Uitnodiging !! 

 

Op zaterdag 4 januari 2020 is de Nieuwjaarsborrel. Bij binnenkomst kunt u al genieten van de 

klanken van ons huisorkest “ Ôk Woarum Nie”. Daarna kunt u iedereen een gezond en 

muzikaal nieuwjaar toe wensen. Als we dit gedaan hebben speelt elke lesgroep 1 of 2 

ingestudeerde liedjes. 

We beginnen om 16.00 uur in het Môks café, dus kom op tijd.  

 

 

 

 

 

 

Noteer ook alvast de ledenvergadering op zaterdag 21 maart 2020 in uw agenda. Nader bericht 

volgt t.z.t. 

P.s. Vooral voor onze nieuwe leden: u kunt eerdere nieuwsbrieven terug vinden op onze website. 

 

 


