
Nieuwsbrief van Woarum Nie jaargang 2019 (oktober). 

De zomervakantie zit er weer op, dus tijd om terug te kijken wat er zoal binnen onze 

mooie vereniging is gebeurd de afgelopen maanden, en wat ons nog allemaal te wachten 

staat. Als het goed is heeft  iedereen inmiddels alweer muzieklessen gevolgd. Alle 

nieuwsbrieven kunt u trouwens terug zien op onze nieuwe website www.trekharmonica-

woarumnie.nl  

In het Diatonisch Nieuwsblad van september 2019 staat een leuk artikel van Nederlands 

oudste trekharmonicaleraar, onze eigen Hans Stevens. Hans is bijna 90 jaar en dat was 

aanleiding om hem eens in het zonnetje te zetten. Hij is onlangs nog gehuldigd i.v.m. zijn 

25 jarig lidmaatschap bij Woarum Nie. Een kopie van dit artikel wordt opgehangen in ons 

clubgebouw. 

In ditzelfde nummer is ook een artikel opgenomen van het 30ste Trek Er Es Uut festival 

met veel foto`s. Ook hiervan worden foto`s opgehangen in het clubgebouw. 

De Workshop Russisch o.l.v. Mark Söhngen op 21 september zit er inmiddels ook weer 

op.  Er is weer flink geoefend en misschien dat we hier nog ooit bij een gelegenheid van 

deze liedjes kunnen genieten. Hieronder een stukje geschreven door een deelneemster. 

We zijn Russisch gegaan 

Wat hebben we een leuke workshop gehad. Dit keer georganiseerd door 

onze eigen vereniging voor onze eigen leden. 

Op zaterdag 21 september was Eelco al vroeg aanwezig om de deur van ons 

leslokaal open te maken en om samen met Diny en Ans alles voor te 

bereiden voor de workshop en de “Russische” lunch. Vanaf 10 uur hebben 18 

leden onder de deskundige en enthousiaste leiding van Mark een aantal 

mooie Russische liedjes ingestudeerd, in een rustig tempo met aandacht 

voor de vingerzetting en herhaling van moeilijke stukjes. Tussen de middag 

kregen we door Ans en Diny een Russische lunch voorgeschoteld. Soepje, 

salades, broodjes, het was allemaal heerlijk. 

’s Middags ging het weer verder met de workshop en de finishing touch. We 

kunnen terugzien op een gezellige en leerzame activiteit die zeker voor 

herhaling vatbaar is. 

Bedankt aan allen die dit georganiseerd hebben en mogelijk gemaakt. 

 

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


 

Het gezelschap van de Russische workshop op 21 september 2019. 

 

Op zaterdagmiddag 5 oktober a.s. organiseert onze vereniging een 

“Trekharmonicacursus”. Het is de bedoeling dat we mensen in contact brengen met de 

trekharmonica en dat we er op deze manier misschien nieuwe leden bij krijgen. Als u 

denkt dat er in uw omgeving mensen zijn die hiervoor in aanmerking komen, spreek ze 

dan gerust aan. 

Op het eind van dit jaar, met Kerstmis, willen we proberen een groepje spelers bij elkaar 

te krijgen die samen Kerstliedjes gaan spelen. Bij voldoende deelnemers zal dit dan 

plaatsvinden op zaterdag 21 december van 14.00 uur tot 17.00 uur in ons leslokaal. Het 

zou natuurlijk leuk zijn als we ook 2 stemmige Kerstliedjes ter beschikking hebben. 

Degenen die interesse voor deze middag hebben, kunnen zich melden bij: 

pouwelsger@gmail.com    

Nogmaals activiteiten om in de kalender te noteren: 

Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 4 januari 2020 van 16.00 uur tot 19.00 uur. 

Jaarvergadering op zaterdag 21 maart om 19.30 uur met aansluitend feestavond. 

Workshop Duits/Oostenrijks in oktober 2020. 

Voor wat de muziek betreft die we tijdens de nieuwjaarsreceptie en de jaarvergadering      

gaan spelen krijgen jullie nog nader bericht. 
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