Beste Vrienden van Excelsior,
De vorige Vriendenbrief hebben jullie afgelopen mei
ontvangen. We hadden gehoopt dat in die tussentijd het
coronavirus minder prominent aanwezig zou zijn en we
het verenigingsleven wat meer konden oppakken. Niets
is minder waar helaas. We hadden graag ons
jubileumjaar groots willen uitpakken.

Muziekvereniging Excelsior Ouwsterhaule 75 jaar

De jubileumcommissie heeft Ruurd Stuiver gevraagd om
een boek te schrijven over
“75 jaar Excelsior Ouwsterhaule”.
Op donderdag 19 november is het eerste boek
Het bestuur en de jubileumcommissie hadden een
overhandigd door voorzitter Einte Faber aan de
prachtig en feestelijk jaar voor Excelsior bedacht. Vol met schrijver Ruurd Stuiver. Dit is gedaan middels een liveoptredens en een groots opgezet jubileumfeest. Dit
uitzending via de Facebookpagina
allemaal in het kader van het 75-jarig bestaan van
Excelsior Ouwsterhaule.
Excelsior.
Een fantastisch boek met veel foto’s en heel veel
Helaas is dit als gevolg van de uitbraak van het
informatie vanaf de oprichting tot heden.
coronavirus allemaal niet doorgegaan.
Gelukkig is er in het 75-jarig bestaan veel bewaard over
Heel erg jammer natuurlijk.
Excelsior in notulen en jaarverslagen.
Naast het archief van Excelsior heeft ook Antje Oenema
Maar wat de muzikanten nog het meest missen, is dat er heel veel foto’s en archiefmaterieel bewaard.
niet meer wekelijks gezamenlijk muziek kan en mag
worden gemaakt.
Dit heeft geresulteerd in een prachtig boek met veel
foto’s. Het boek is te bestellen bij de muzikanten of via
Graag zouden wij u in deze Vriendenbrief wat meer
info@excelsior-ouwsterhaule.nl.
willen vertellen over onze optredens voor de komende
maanden. Echter, tot op heden is er niks bekend over
optredens. Niks is zeker en het is zelfs nog niet bekend
wanneer we weer mogen gaan oefenen.
Maar een ding is wél zeker, zodra er weer muziek kan
worden gemaakt, gaan we meteen repeteren voor een
concert voor de Vrienden van Excelsior.
De muzikanten willen graag weer optreden en muziek
maken voor u als trouwe vriend van Excelsior.
Wanneer en hoe? Dat is nog onbekend.
Wij houden u op de hoogte!

B-orkest geeft online kerstconcert

Op donderdag 10 december heeft het B-orkest van
Excelsior een fantastisch optreden gegeven. Helaas
mocht er geen live publiek bij het concert aanwezig zijn.
Daarom is er als alternatief bedacht om het kerstconcert
live uit te zenden via Facebook. Tijdens het concert
stroomden de complimenten binnen!
Iedereen heeft ontzettend genoten.

Bouke Jonkman 70 jaar lid van Excelsior

Begin juli heeft een groot aantal muzikanten een
serenade gebracht bij Bouke Jonkman. Bouke is dit jaar
70 jaar spelend muzikant bij Excelsior. En dit wilden we
natuurlijk niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Het kerstconcert ‘klonk als een klokje’.
Bouke werd door de muzikanten toegespeeld met een
aantal mooie marsen. Daarna werd Bouke toegesproken
door Johan Meesters, de voorzitter van de Organisatie
Muziekverenigingen Fryslân (OMF). Ook reikte Johan
Meesters een oorkonde uit.
Johan Meesters zei dat zowel Bouke als Excelsior hier erg
trots op mag zijn: het komt niet vaak voor dat een lid zo
lang actief is bij dezelfde vereniging. Vervolgens kwamen
de felicitaties van onze eigen voorzitter Einte Faber met
als mooi cadeau vanuit Excelsior: een eigen
ventieltrombone voor Bouke
Bouke, van harte gefeliciteerd namens ons allemaal.
We hopen dat we u nog lang op donderdagavond in
De Hichte horen spelen!

Het kerstconcert is nog te beluisteren via de
Facebookpagina van Excelsior Ouwsterhaule.

Excelsior in de Leeuwarder Courant

Op zaterdag 27 augustus is er een artikel verschenen in
de Leeuwarder Courant op pagina 42 over muziek maken
ten tijde van de coronatijd. In augustus was het mogelijk
om met het gehele orkest muziek te maken, mits er ruim
voldoende afstand werd gehouden. Excelsior is voor een
aantal keren uitgeweken naar de Evenementenhal in
Joure. Helaas werden al snel weer de maatregelen
aangescherpt waardoor ook samen muziek maken niet
meer mogelijk was.
Op de foto is te zien hoe Excelsior repeteert in
coronaopstelling in de Evenementenhal in Joure.
De foto is gemaakt door Niels de Vries.

Muzikanten gezocht

Excelsior is op zoek naar muzikanten. Net als andere
verenigingen, heeft ook Excelsior in deze coronaperiode
te maken met een teruglopend aantal leden.
Dat is heel jammer. Toch ook wel begrijpelijk, want je wilt
graag een hobby uitoefenen en dat wordt door het
coronavirus niet toegestaan.
Daarom zijn we op zoek naar nieuwe muzikanten.
Muzikanten die misschien ooit eens een
muziekinstrument hebben bespeeld en weer zouden
willen beginnen.
Een paar bijspijkerlessen en je kunt weer meespelen!
Misschien heb je nooit gespeeld en wil je dit graag leren.
Meld je aan en de rest wordt geregeld door de
muziekvereniging!
Binnenkort start Excelsior met een wervingscampagne.
Maar direct aanmelden kan natuurlijk ook via
info@excelsior-ouwsterhaule.nl.

Tige tank!

Bedankt voor het stemmen op Excelsior!
Via de RaboClubsupport actie van de Rabobank hebben
wij € 867,03 mogen ontvangen.
Een bedrag waar wij heel blij van worden.

Een voorspoedig en muzikaal
2021 gewenst!
Muzikale groet,
namens de donateurscommissie
Harm de Roo
Saskia Koelma
Kleis Oenema
Ybelina de Jong

VRIENDEN VAN EXCELSIOR (SPONSOREN)
Wij kunnen gelukkig op de steun rekenen van
diverse bedrijven en particulieren:

Hoofdsponsoren

Heerenveen

Wolvega

Sponsoren
Peter van den Tweel – Ouwsterhaule
Bart de Vries transport - Joure
Schoonheid- en kapsalon Trijnie – Joure
Gebroeders de Vries - Rotstergaast

Sponsoren in natura
Petra Heida Paviljoen Tjeukemeer – Oldeouwer
Bakkerij Hallema - Joure
Rondom Licht Reclame en Meer – Joure
Marco Veldman – Tijnje

Heeft u vragen of wilt u lid worden van de
Club van 100? Neem dan contact op via:
vrienden@excelsior-ouwsterhaule.nl.
Bezoek ook onze website:
www.excelsior-ouwsterhaule.nl.

LEDEN CLUB VAN 100
T.H. Lubbers / Eten met gemak – Ouwsterhaule
Albertje Alkema- Ten Hoeve – Ouwsterhaule
Hennie Holtrop Zorgadvies – Ouwsterhaule
Holtrop Grondwerken B.V. - Ouwsterhaule
Jan en Annie de Vries – Ouwsterhaule
Jelle en Annie de Jong - Ouwsterhaule
Kleis en Antje Oenema – Ouwsterhaule
Sander Akkerman – Ouwsterhaule
Sparkellink - Ouwsterhaule
Fam. Plet - Oldeouwer
Harm en Gea de Roo – Oldeouwer
JD Engineers B.V. – Oldeouwer
Klaas en Jikke Schreur – Oldeouwer
Fam. H. Heida - Oldeouwer
De Fane - Ouwster-Nijega
F. de Roo- ten Hoeve - Ouwster-Nijega
Jelle en Froukje de Haan - Ouwster-Nijega
Piersma & Van der Ven B.V. – Ouwster-Nijega
Epke Zonderland – Akmarijp
Akke van der Zijpp-Schreur – Bant
Jappie en Elly Stuiver - Bakkeveen
De Stiekeme Stoker - Bolsward
Reekers Assurantiën - Delfstrahuizen
Landbouwmechbedrijf T.H. de Jong – Haskerhorne
Platenbaas Rijplatenverhuur – Haskerhorne
Albert en Martha Jonkman – Heerenveen
Johan de Zwart onderhoudsdiensten - Heerenveen
Mts. Koelma-Yntema - Heerenveen
Ans Falkena-Knobbe – Hilversum
Arent Ekkelboom – Joure
Schildersbedrijf Kampen - Joure
DWM Products v.o.f. – Joure
Feike van der Zee - Joure
E. Jagersma / Zitgemak – Joure
Vancore Nederland B.V. – Joure
Fam. J. van Rijs – Oudehaske
Nico en Geeske de Wolff – Oudehaske
J.W. Wierda infra en groen – Oudemirdum
Garagebedrijf Bijker – Rotsterhaule
Geopositie - Rotsterhaule
Hemutech installatietechniek – Rotsterhaule
Schoonheidssalon Petra Bijker – Rotsterhaule
Ienskje van der Weg - Rohel
Javé Bouw – Rohel
Theo Eelman - Rohel
Aannemersbedrijf A. Fekken B.V. - Scharsterbrug
Arie Bruinsma - Sint Nicolaasga
Ruurd Zijlstra - Sint Nicolaasga
Tres Vers - Sint Nicolaasga
Administratiekantoor Geert Kingma – Stiens
Marco en Froukje Veldman – Tijnje
De Kapskuorre – Tjalleberd

