
 

Nieuwsbrief van Woarum Nie jaargang 2019 no. 2 :  Maart 2019. 

Jaarvergadering 16 maart 2019. 

De jaarvergadering is weer vlot verlopen. De bezetting van het bestuur is ongewijzigd 

gebleven. Alleen heeft, zoals vorig jaar is afgesproken, Eelco Janssen de voorzittershamer 

overgenomen van Ger Pouwels. Het verslag van deze vergadering zal u binnenkort worden 

toegezonden, zodat iedereen weer op de hoogte is van het reilen en zeilen van onze 

vereniging. Inclusief het bestuur hebben 25 personen aan de vergadering deel genomen. 

Aansluitend aan de vergadering was er een leuke muziekquiz. De organisatie had gedacht 

om 6 groepen te maken, maar omdat er maar 18 deelnemers waren is dit teruggebracht tot 

3 groepen. De ongeveer 45 muziekvragen werden voorgelezen,  enkele liedjes stonden op 

een CD en ook op de trekharmonica werd muziek voorgespeeld. Na een nek aan nek race 

was het verschil op het einde tussen de eerste en tweede plaats niet groot. Iedereen heeft 

zijn of haar best gedaan en er kan er maar één winnen. De winnaar en de groep die laatste is 

geworden kregen op het einde nog een leuk prijsje. 

 

Frans Barenburg (12 ½ lid) en Ger Pouwels (25 jaar lid) tijdens de huldiging. 
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Tijdens de muziekquiz werden de leden die 12 ½ jaar en 25 jaar lid waren van Woarum Nie 

gehuldigd. Gera Roelofs en Frans Barenburg kregen het gebruikelijke trekzakmannetje 

uitgereikt door de ex-voorzitter voor hun 12 ½ jaar lidmaatschap. Rina Hoek was niet 

aanwezig en zal het mannetje later krijgen. Tenslotte werd Ger Pouwels toegesproken door 

onze penningmeester Ans in verband met zijn 25 jarig lidmaatschap, en bedankt voor zijn 

jarenlange inzet voor de vereniging op allerlei fronten.  Hans Stevens was ook 25 jaar lid, 

maar was afwezig en zal ook later zijn aandenken krijgen. 

 

Rabo Clubkas Campagne 2019 (herhaalde oproep). 

Vorig jaar hebben we een mooi bedrag ontvangen i.v.m. de Rabo Clubkas Campagne, omdat 

de leden en andere personen stemmen op onze vereniging hebben uitgebracht. Dit jaar is er 

weer zo’n actie en het bedrag dat verdeeld gaat worden is € 250.000 i.p.v. € 100.000.  

Het stemmen kunt u van 14 mei t/m 29 mei 2019 doen, alleen als u lid bent van de 

Rabobank Regio Nijmegen ! 

 

TEEU 2019. 

De meeste inschrijvingen zijn alweer ruim een maand binnen en onze penningmeester Ans 

en voorzitter van TEEU Ilja zijn tevreden met het resultaat tot heden. Er kunnen natuurlijk 

nog altijd aanmeldingen binnen komen, maar bij de meeste docenten kunnen ze dan niet 

meer terecht. 

 

Feldenkraislessen. 

Met aandacht bewegen - Feldenkraislessen Nijmegen 

Rug- en schouderklachten nadat je lang trekzak hebt gespeeld? Pijn? 

Stijfheid? Overbelasting? De Feldenkrais methode helpt je om te begrijpen hoe je je lichaam gebruikt, 

hoe je pijn kan verlichten door anders te bewegen, hoe je spanning in je spieren los kan laten. Je 

leert met meer gemak te bewegen, beter te luisteren naar signalen van je lichaam en je ontwikkelt 

meer flexibiliteit. In deze lessen gaan we op allemaal in ons eigen tempo op zoek naar oude 

bewegingspatronen en nieuwe bewegingsmogelijkheden. Door met aandacht te kijken wat je 

beweegt, kan je het veranderen en zal je merken dat klachten minder worden. 

Praktische informatie:  Feldenkraisles door Louise Marius (die ook regelmatig balfolkles geeft op 

TEEU) Donderdagochtend van 10.15 tot 11.30. Locatie: Cordium, centrum Nijmegen. 

Meer informatie bij Louise (louise.marius@gmail.com of https://www.cordium.nl/event/met-

aandacht-bewegen-wekelijkse-feldenkraislessen-start/). 
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Mondharmonicaworkshop 

Er is inmiddels meer bekend over de mondharmonica workshop. Deze zal gehouden worden op 

zaterdagmiddag 11 mei a.s. van 15.30 uur tot plm. 17.00 uur en zal wederom gegeven worden door               

Hans de Vries. Jaren geleden hebben we al met veel succes zo`n workshop gehad en iedereen was 

toen heel enthousiast. De deelnemers betalen € 20,00 en hiervoor krijgen ze ook een nieuwe 

mondharmonica van goede kwaliteit. Ook niet leden van “Woarum Nie” kunnen meedoen, dus als je 

buren, vrienden of familie hebt, maak ze hiervoor warm. 

Aanmelden kan via het emailadres: mook@harmonicaworkshops.nl   

 

 

 

Afsluiten van het seizoen 

Noteer vast in uw agenda als je mee wilt doen. Zaterdag 29 juni a.s. wandeling door de mooie 

natuur van Groesbeek. Voor een mooie locatie wordt gezorgd en trekharmonica muziek hoort hier 

natuurlijk ook bij. In de volgende nieuwsbrief komen we hier nog nader op terug. 

 

Workshop 21 september 2019 

Noteer ook alvast in uw agenda dat er zaterdag 21 september a.s. weer een workshop is die gegeven 

wordt door onze eigen docent Mark Söhngen. Deze keer zullen we tijdens onze reis door de wereld 

weer een ander land aan doen (de vorige keer was dit Italië). We kunnen natuurlijk weer gebruik 

maken van onze oefenruimte in Mook. 
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