
Nieuwsbrief van Woarum Nie september 2020.  

 

 

De trekharmonicalessen beginnen weer! 

Na een voorjaar waarbij alles op afstand moest, kunnen we gelukkig weer live samen spelen. 

We hebben natuurlijk wel een paar aanpassingen en voorzorgsmaatregelen getroffen. 

* Er staat desinfecteermiddel voor de handen in het lokaal. 

* Als een groep te groot wordt om goed afstand te kunnen houden, wijken we indien mogelijk uit 

naar een groter lokaal. 

* Ook zou het goed zijn om een hoge muziekstandaard mee te nemen, als je die hebt. 

  Je kan dan verder van de tafel en van je buurman of -vrouw af gaan zitten. 

* Verder vragen we je om zelf zoveel mogelijk rekening te houden met de afstands- en 

hygiëneregels. 

 

Hopelijk kan iedereen zo met een redelijk gerust hart weer komen meedoen. 

Neem voor vragen contact op met je docent. 

Veel speelplezier. 

 

Sinds de vorige nieuwsbrief van augustus is er niet veel meer gebeurd binnen onze vereniging. 

Toch even deze nieuwsbrief, omdat de lessen weer gewoon doorgaan (zie hierboven). 

Afscheid Ans van Steenveldt. 

Afgelopen zondag hebben we met het bestuur, onze docenten en enkele vrijwilligers van TEEU 

Ans in het zonnetje gezet en uitgezwaaid als penningmeester van onze mooie vereniging. Ans is 

in 2014 in het bestuur gekomen en heeft kort daarna het penningmeesterschap op zich genomen. 

6 jaar lang deed zij dit met hart en ziel. Zij zorgde ervoor dat de contributie op tijd werd geïnd, alle 

rekeningen en de docenten werden betaald. Maar vooral had zij een belangrijk aandeel m.b.t. de 

administratie en financiën van Trek Er Es Uut. Van woensdag t/m zondag was zij tijdens het 

Hemelvaartweekend aanspreekpunt, munten verkoper, uitbetaler van de docenten, teveel om op 

te noemen. Ans, ook vanaf deze plaats bedankt hiervoor. De bijgaande foto`s spreken voor zich.  



 

Bezig met wijn proeven in wijnbouwcentrum Groesbeek. 

 

 

Ans, haar man Peter en voorzitter Eelco. 

 



 

De vertrekkende en de nieuwe penningmeester. 

 

Mark en Eelco zorgden na het officiële gedeelte voor de muzikale noot. 

Nog geplande activiteiten: 

Zaterdag 3 oktober 2020 is er weer een introductiecursus gegeven door Mark Söhngen. 

De bedoeling is dat we weer nieuwe leden werven voor onze vereniging. Is er iemand in 

uw omgeving die u aan kunt melden ? Opgeven bij  jansseneelco@gmail.com 

Zaterdag 10 oktober 2020 is er voor onze leden weer een workshop. Dit maal is het 

thema “Oktoberfesten” met DUITSE EN OOSTENRIJKSE liedjes. Opgeven bij 

pouwelsger@gmail.com      ** KIJK OOK EENS OP DE VERNIEUWDE WEBSITE!  Informatie, 

foto's en workshopdata    www.trekharmonica-woarumnie.nl  
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