
 

 

`t Volksmuziekgilde  “Woarum – Nie”.  

Nieuwsbrief juli 2020.  

Vorige maand hebben we alle leden middels de nieuwsbrief gevraagd om een reactie te geven 

over de bestuursverkiezing. Jan Albers en Nellie Piepenbrock waren aftredend en herkiesbaar. 

Ans van Steenveldt onze penningmeester was ook aftredend, maar niet herkiesbaar. Fransje 

Zweekhorst heeft te kennen gegeven om de taak van Ans over te nemen. Niemand heeft vóór de 

gestelde datum gereageerd, zodat we kunnen aannemen dat de leden akkoord zijn. Ans bedankt 

voor jouw inzet en nauwkeurigheid m.b.t. de financiën van de afgelopen jaren en Fransje welkom 

in het bestuur van onze gezellige trekharmonica vereniging. 

We hebben Fransje gevraagd zichzelf even voor te stellen. Hierbij haar korte verhaal: 

Het eerste wat mij gevormd heeft zijn de vele verhuizingen naar o.a. Duitsland en Kenia in mijn 

jeugd, en later Egypte. Vandaar misschien mijn universitaire studiekeuze: Arabische talen en 

Culturen.  Mijn grootste liefdes (naast mijn katertje en mijn echtgenoot) zijn taal, dans, muziek 

en kunst. Als kind leerde ik klassiek pianospelen en later oefende ik dans, ritmes en percussie uit 

Egypte, Turkije, Afrika, en Latijns-Amerika. Jarenlang gaf ik les in Arabische dans en taal.                     

Ik deed een stuk kunstacademie, een opleiding Egyptische dans en een opleiding 

interieurontwerp.  Mediterrane en Latijns-Amerikaanse muziek vind ik vaak prachtig, maar in 

echte popmuziek ben ik erg kieskeurig.                                                                 

Ik neig daarin naar country-achtige liedjes zoals die van bijv. J.J.Cale, Leo Kottke, Marc Knopfler, 

Steve Earle en Michelle Shocked. Ongeveer 4 jaar geleden ben ik eindelijk begonnen met het 

leren spelen op de trekharmonica. Ik zou het geweldig vinden als de trekharmonica in Nederland 

meer bekend wordt als een prachtig en veelzijdig instrument. 

Tot zover de eerste kennismaking met onze nieuwe penningmeester. Misschien zou het leuk zijn 

als de andere bestuursleden zich t.z.t. ook eens voorstellen. 

Opknappen leslokaal. 

De eerste reactie van Fransje als nieuw bestuurslid tijdens de bestuursvergadering van 5 juni j.l.  

was om het leslokaal eens op te knappen en om onze vereniging meer bekendheid te geven en 

ons leden bestand wat op te krikken. Wat dit laatste betreft zal zij contact opnemen met de 

reeds bestaande groep PR. 



Voortgang muzieklessen. 

Op dit moment is Cocky met haar lesgroepen volop bezig de gemiste lessen tijdens de corona 

pandemie in te halen. Dick en Mark zijn bezig geweest om digitaal les te geven. Dit is heel goed 

gelukt en we mochten veel nieuwe liedjes ontvangen. Beiden geven ze nog voor de zomer- 

vakantie 2 gewone lessen, om de ontvangen liedjes verder te perfectioneren.   

Wat ons nog te wachten staat, noteer het alvast in je agenda: 

Zaterdagmorgen en middag 10 oktober 2020 stellen we onze leden weer in de gelegenheid om 

een workshop te volgen. Eerder gaf Mark Söhngen al een workshop met als thema Italiaanse en 

Russische liedjes. Deze keer gaat onze docent Cocky van de Burgt de workshop geven met als 

thema: 

“Oktoberfesten” met Duitse en Oostenrijkse liedjes. 

Opgeven kan via de mail vóór 1 oktober a.s. aan:  pouwelsger@gmail.com  

Introductiecursus. 

Zaterdagmiddag 3 oktober 2020 willen we weer een introductiecursus geven aan mensen die 

belangstelling hebben voor de trekharmonica. Vorig jaar was dit een succes en we hopen 

hierdoor weer enkele nieuwe leden te werven. Dus een verzoek aan al onze leden, vraag in je 

familie- en kennissenkring, collega’s enz. om eens kennis te komen maken met onze mooie 

vereniging. Muziek maken, en vooral samen, geeft veel vreugde in ons jachtige leven. De mensen 

die na deze cursus enthousiast zijn kunnen daarna deelnemen aan de beginnerslessen. 

Aanmelden vóór 15 september 2020 bij : jansseneelco@gmail.com  

** KIJK OOK EENS OP DE VERNIEUWDE WEBSITE!  Informatie, foto's en workshopdata 

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

Raadsel. 

OP ZOLDER VOND IK NOG EEN OUDE TEKENING VAN EEN TREKHARMONICA SPELER. Wie van 

onze leden weet wie deze tekening heeft gemaakt en wie de speler is ?  

Oplossing sturen naar :  pouwelsger@gmail.com  
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