
Nieuwsbrief van Woarum Nie november 2020.  

 

 

   

ATTENTIE !!!                      ATTENTIE !!! 

 

Wederom hebben we als bestuur besloten om de lessen in de maand november niet 

door te laten gaan. Ondanks dat het van de regering wel mag en dat we er in Mook een 

geschikte ruimte voor hebben lijkt het ons niet verstandig om zo verder te gaan. In de 

ons omringende landen zoals Duitsland, België, Frankrijk etc. zijn de regels ook weer 

aangescherpt.   Onze 3 docenten wilden wel doorgaan, maar veel van onze leden gaven 

te kennen niet naar de les te komen (b.v. van groep 9 lieten zeven van de negen 

leerlingen weten liever thuis te blijven). We waren vanaf september net weer zo lekker 

bezig, daarom is het zuur om nu weer (tijdelijk) te moeten stoppen. Eind van deze maand 

gaan we opnieuw bekijken of het lessen weer verantwoord is en jullie krijgen in ieder 

geval eind november a.s. bericht hoe we verder gaan. 

Muziek maken kan overigens (ook in je eentje) wel een lichtpuntje zijn in deze tijden dat 

er weinig mogelijk is. We hopen dan ook dat iedereen blijft spelen in deze donkere 

dagen.  

 

Digitale lessen  

Mark en Dick willen weer digitale lessen gaan geven de komende maand, zodat de 

meesten van ons niet stil hoeven te zitten. M.b.t. de lessen van Cocky bekijken we eind 

van de maand of deze lessen ingehaald kunnen worden. Iedereen kan natuurlijk de 

liedjes die nog niet helemaal goed klinken opnieuw proberen te perfectioneren. Probeer 

ook een beetje meer gevoel in de liedjes te leggen als dat kan. 
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Omdat de maand december al weer nadert is het misschien ook een leuk idee om de 

Sinterklaas liedjes en de Kerst liedjes weer uit de kast te halen om die samen met (klein-) 

kinderen te spelen en te zingen.   

 

                            

 

Introductiecursus    

Op 3 oktober j.l. heeft Mark Söhngen weer een introductiecursus gegeven in ons 

clubgebouw. De bedoeling van deze middag was om mensen uit te nodigen en ze te 

interesseren voor de trekharmonica, zodat ze enthousiast worden om ook te gaan 

spelen. Acht personen hadden zich ingeschreven, waarvan er uiteindelijk drie zijn die 

verder willen gaan. Als de corona periode weer achter ons ligt kunnen zij beginnen aan 

de beginnerscursus, onder leiding van Dick.  
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Workshop Oostenrijk/Duits op 10 oktober 2020 

Vanwege omstandigheden is deze workshop niet doorgegaan. 

Workshops in de toekomst ?   In de vorige bestuursvergadering is besloten dat we het 

organiseren van workshops een hoge prioriteit gaan geven. Het is dan de bedoeling dat 

we gaan proberen docenten te krijgen die in ieder geval in Nederland bekendheid 

genieten. 

 

Wat brengt de toekomst ons ? 

Het is aannemelijk dat we zeker dit jaar nog niet van de corona af zijn. Een 

Kerstworkshop zoals we vorig jaar met succes gedaan hebben zit er dan ook niet in.  

Volgend jaar, op zaterdag 2 januari, zou onze Nieuwjaarsreceptie zijn. Het lijkt op dit 

moment niet waarschijnlijk dat dit door kan gaan. Mocht dit anders zijn, dan laten we u 

dit uiteraard weten. 

Zaterdag 20 maart 2021 is de jaarvergadering gepland. Dit is nog ruim 4 maanden weg. 

Hier kunnen we dus nog helemaal geen voorspelling over doen. 

Al met al is dit geen opwekkende nieuwsbrief. Maar er komen hopelijk weer betere 

tijden waarin we weer meer kunnen/mogen doen. Blijf moed houden en als het weer 

mogelijk is zullen we iets leuks voor u organiseren. 

 

 

 

Never give up. 
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