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Beste Vrienden van Excelsior,
Wie had een jaar geleden gedacht dat het zo stil zou zijn
rondom Excelsior Ouwsterhaule? Wie had een jaar
geleden gedacht dat er begin 2021 helemaal niet
gemusiceerd zou kunnen worden? Wie had een jaar
geleden verwacht dat het jubileumconcert in juni 2020
niet kon doorgaan en helaas ook nog niet in 2021?
Als ons dat vorig jaar was verteld, waren we ontzettend
verbaasd geweest en zouden we ons dit niet kunnen
voorstellen. Helaas is dat momenteel de werkelijkheid.
Gelukkig komt Nederland langzaamaan weer uit de
lockdown. Dat betekent dat ook Excelsior weer kan
beginnen met musiceren. Verderop in de nieuwsbrief
leest u hier meer over. We hopen dat we ook snel weer
concert mogen geven en u ontroeren met onze muziek.
Onze Algemene Ledenvergadering hebben we digitaal
gehouden. Niet zoals gewenst maar gelukkig bestaat die
mogelijkheid. Tijdens deze vergadering is er afscheid
genomen van Einte Faber als voorzitter en hebben we
onze nieuwe voorzitter, Jacob Stuiver, verwelkomd.
Het overhandigen van de hamer heeft op een gepaste
wijze plaatsgevonden. Helaas zonder muzikanten maar
gelukkig met fotomateriaal.
Einte, bedankt voor je inzet als voorzitter bij het bestuur
van Excelsior Ouwsterhaule en nog vele muzikale jaren
als muzikant bij onze prachtige vereniging gewenst!
Jacob, welkom als nieuwe voorzitter! Een goede tijd
gewenst in het bestuur!

Excelsior is weer los!!
Sinds 19 mei zijn de coronamaatregelen weer versoepeld
door de overheid. Dit betekent dat ook Excelsior weer in
kleine groep mag repeteren. Excelsior is buiten gestart
met repeteren en wanneer binnen weer mogelijk is,
zullen we weer binnen gaan repeteren.
Eerst in twee groepen, maar wanneer het weer mogelijk
is, weer met z’n allen in één groep!
We zijn erg blij dat we eindelijk weer samen mogen
repeteren op donderdagavond!

Woord van de voorzitter – Jacob Stuiver
Beste muziekvrienden en vrienden van de muziek,
In 2020 bestond muziekvereniging Excelsior
Ouwsterhaule 75 jaar.
En dat zouden we groots vieren.
Zouden………want zoals iedereen weet ligt de hele wereld
al een geruime tijd stil.
En zo ook het musiceren, helaas.
Alle gemaakte plannen konden de kast in.
In de zomerperiode mochten we nog een aantal keren
met maximaal 30 personen repeteren, op 1 ½ meter
afstand maar dat was het dan ook wel. En ook dat lag
snel weer stil.

Samen met de andere bestuursleden, de dirigente en alle
leden van de muziekvereniging gaan we, na deze nare
periode, er weer het allerbeste van proberen te maken.
Zelf heb ik het al over Excelsior 2.0
We hopen snel weer te mogen repeteren en op te
treden.
Ook onze vrienden van Excelsior zullen we dan uiteraard
niet vergeten.
Ondanks de vervelende periode hebben we steeds de
steun ervaren van onze donateurs, sponsoren en andere
vrienden. Fijn dat jullie achter de vereniging blijven staan.
Veel dank daarvoor.
Met elkaar zullen we straks de draad weer oppakken en
als het enigszins kan, zult u snel weer van ons horen.

Niet alleen het musiceren lag stil, ook alle geplande
acties, deelname aan het concours, geplande concerten
en optredens enz. gingen niet door.
Om de saamhorigheid binnen het orkest er toch wat in te Tot die tijd: Blijf gezond en heel graag tot snel.
houden werden en worden er, op de donderdagavond,
online quizzen, bingo’s, etc. georganiseerd. Dit gaf/geeft Met vriendelijke groet,
ook vertier maar op een andere wijze dan het samen
Jacob H. Stuiver
muziek maken.
De Algemene Ledenvergadering werd dit seizoen online,
via Zoom, gehouden.
Een hele onderneming voor het bestuur want probeer al
die muzikanten maar eens in het gareel te houden.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering heeft Einte Faber
het spreekwoordelijke stokje overgedragen aan mij,
Jacob H. Stuiver. (En om meteen alle verwarring te
voorkomen; ik ben neef van de oud-voorzitter, Jacob W.
Stuiver)
Einte heeft het voorzitterschap 5 jaar op voortreffelijke
wijze ingevuld, waarvoor nogmaals veel dank.
En ik mag nu het orkest voorzitten.
Toen Einte mij in juni 2020 vroeg of ik hem wilde
opvolgen als voorzitter heb ik daar even over moeten
nadenken.
Maar aan de andere kant eigenlijk ook weer niet. Als
8-jarig jongetje ben ik begonnen met het blazen op de
bugel. En nog steeds vind ik het geweldig om met dit
prachtige orkest op te treden, te repeteren en mensen te
vermaken.
Inmiddels speel ik alweer ruim 25 jaar op de Euphonium
en met heel veel plezier.
Voorzitter worden van onze vereniging ervaar ik dan ook
als een eer.

In memoriam – Arent Ekkelboom
Afgelopen 22 maart is oud-lid en muzikant in hart en
nieren Arent Ekkelboom overleden.
Arent is jarenlang lid geweest van Excelsior Ouwsterhaule
en heeft veel voor de muziekvereniging betekend.
Arent heeft jarenlang tweede en derde cornet gespeeld
en later trompet. Samen met zijn ‘maat’ Albert Jonkman.
Na de repetitie dronken de mannen samen aan de bar
altijd een drankje of daarna weer huiswaarts te keren.
Arent is ook jarenlang onze bibliothecaris geweest. Hij
beheerde de muziekbibliotheek en zorgde ervoor dat alle
muzikanten de juiste muziek en de juiste partij in de tas
hadden. Ook nadat Arent zelf als spelend muzikant was
gestopt, bleef hij nog vele jaren de muziekbibliotheek
beheren.
In 2016 heeft Excelsior in een Algemene
Ledenvergadering afscheid genomen van zowel Arent als
Albert. Arent is verbonden gebleven aan de
muziekvereniging als Club van 100-lid.
Arent Ekkelboom is 83 jaar oud geworden.

Excelsior in het nieuws
In de vorige nieuwsbrief stond een foto van Excelsior die
in de Leeuwarder Courant was geplaatst. Maar Excelsior
is de afgelopen periode vaker in het nieuws geweest.
Ook het Friesch Dagblad heeft een mooi artikel gewijd
aan onze club en het mooie jubileumboek wat Ruurd
Stuiver voor de muziekvereniging heeft geschreven.
--------------------------------------

Regionale functie
Opmerkelijk is dat het korps bestaat dankzij muzikanten
uit de regio. Slechts drie of vier van de 45 leden komen
nog uit Ouwsterhaule zelf. Het merendeel is ouddorpeling, maar het zijn vooral fanfaremuzikanten die
ervan houden in een mooi tweede-divisieorkest te
spelen.
Elke week oefenen ze in het dorpshuis, maar omdat dat
afgelopen jaar niet mogelijk was, repeteerden ze
afgelopen najaar in de Evenementenhal in Joure. De
jubileumactiviteiten die waren opgezet voor afgelopen
jaar zijn in de ijskast gezet. Mogelijk dat ze tijdens het
tachtigjarig bestaan van stal worden gehaald.

Het jubileumfeest kan ook over twee jaar gevierd
worden, merkt Stuiver op, die het 170 bladzijden dikke
jubileumboek schreef. Het muziekkorps werd officieel op
1 juli 1945 opgericht, maar pas na drie jaar werden de
eerste noten gespeeld. ,,Se hiene de earste jierren gjin
ynstruminten. Dy hawwe se doe kocht yn Brabân. It
wiene hiel swiere en hiel minne. Dus in pear jier letter
moasten se wer nije hawwe”, vertelt Stuiver, die alle
notulenboeken, jaarverslagen en krantenknipsels over de
vereniging doorspitte.

Ruim een jaar werkte Ruurd Stuiver uit Joure aan het
boek Muziekvereniging Excelsior 75 jaar. ,,Spannender
koe ik de titel net meitsje”, zegt de geschiedschrijver van
Ouwsterhaule. Op het moment ligt er bij de drukker nog
een boek van zijn hand over zijn geboortedorp. Het gaat
over alle verenigingen in het circa driehonderd inwoners
tellende dorp.

In het harnas
Opvallend is dat veel dirigenten lang verbonden bleven
met Excelsior. De eerste dirigent, Douwe Akkerman, stierf
zelfs in het harnas. Tijdens een muziekconcours zakte hij
neer voor het orkest en overleed. Harm van der Meer
stond meer dan een kwart eeuw op de bok. Momenteel
leidt Silva Soepboer uit Heerenveen de fanfare.

In de hoogtijdagen van het korps telde de vereniging wel
honderd leden, verdeeld over een A-, B- en C-orkest.
Momenteel is er nog een A-orkest en een jeugdkorps
met zo’n tien leden. Dit jeugdorkest kon de afgelopen
De muziekvereniging is een van de oudste van het dorp,
maanden, ondanks corona, gewoon blijven oefenen in
maar niet dé oudste. Dat is de vrouwenvereniging. En dat
het dorpshuis.
is ook al bijzonder, omdat in veel dorpen van dezelfde
omvang de vrouwenvereniging al opgedoekt is. Hoe lang Bron: Walinga, R. (30 december 2020 om 18:00 uur). Muzikanten
die van Ouwsterhaule nog blijft? Stuiver weet het niet. Hij uit de regio houden het muziekkorps van Ouwsterhaule in stand.
Geen muzikale jubileumactiviteiten voor de 75-jarige
is deskundige op het gebied van de geschiedenis. Het
muziekvereniging Excelsior Ouwsterhaule afgelopen jaar. Toch
dorp met Ouwstertrijengeaën telde ooit wel vijf of zes
kwam er op de valreep nog een jubileumboek. Friesch Dagblad.
zangkoren. Ze zijn allemaal verdwenen. Na het korps is
https://frieschdagblad.nl/2020/12/30/muzikanten-uit-de-regiode damvereniging de oudste vereniging in het dorp,
houden-het-muziekkorps-van-ouwsterhaule-in-stand
weet Stuiver.

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
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
Erven Arent Ekkelboom – Joure
Schildersbedrijf Kampen – Joure
Piersma vloeren - Joure
DWM Products v.o.f. – 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
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

