Beste Vrienden van Excelsior,
Voor de zomervakantie hebben jullie een Vriendenbrief
ontvangen. In deze brief konden we vertellen dat we
weer aan het repeteren zijn. En gelukkig mogen we nog
steeds met z’n allen repeteren en mooie muziek maken.

Wat mij betreft is één van de hoogtepunten deze avond
de samenwerking met de jeugd. Ik beloof u dat u zult
genieten van de complete vereniging op het podium,
jong en ietsje minder jong zullen in de spotlights treden.

We zijn verheugd om te melden dat we met een mooi
doel aan het repeteren zijn. We zijn namelijk druk aan
het repeteren om jullie van mooie muziek te kunnen
voorzien. Muziekvereniging Excelsior Ouwsterhaule geeft
een concert voor al haar Vrienden. En wel op
zaterdag 6 november aanstaande. Het concert vindt
plaats in de Evenementenhal in Joure. Verderop in de
nieuwsbrief is er meer informatie over te lezen.

Bent u nieuwsgierig hoe het met de chemie tussen
Excelsior en haar nieuwe dirigent is? Kom dan dit
liefdesverhaal van dichtbij meemaken.

Woord van de dirigent - Silva

Wat is het toch een geweldige vereniging om mee te
werken, Excelsior; flexibel, veelzijdig en getalenteerd.
Zomaar drie van de kernwaarden die een vereniging
nodig heeft om een mooi concert te kunnen
voorbereiden. Trouwe leden die elke week met passie en
enthousiasme hun liefste hobby beoefenen mag ik
begeleiden in de weg naar presentatie, ik blijf het een
geweldig vak vinden.
Als dirigent voel ik me richting een concert steeds meer
samen worden met de vereniging, de familieleden van de
fanfare. Samen gaan we iets groots doen, samen gaan we
het publiek laten horen waarom een muziekvereniging
een van de gaafste organisaties is.
En dan komt die datum steeds dichterbij. Nog maar een
paar repetities te gaan en eindelijk mogen we weer van
ons laten horen! We kunnen niet wachten om voor u te
mogen optreden. Omdat u zolang weinig van ons heeft
kunnen horen hebben wij voor ons verenigingsconcert
uitgepakt zoals u van ons gewend bent. Voor ieder oor
een muzikaal werk, van mars tot koraal en van film- tot
popmuziek.

Tot zaterdag 6 november!

Groetnis, Silva

Bouke bedankt!
Erelid van de vereniging, Bouke Jonkman, heeft na
71 jaar besloten om te stoppen met musiceren. Bouke
heeft de laatste repetitie meegespeeld in het bijzijn van
zijn familie. Met een mooie bos bloemen en zijn eerder
gekregen trombone hebben we Bouke uitgezwaaid!

Rabo ClubSupport
Ook dit jaar doet Excelsior weer mee aan de Rabo
ClubSupport actie. Bent u aangesloten bij Rabobank
Heerenveen-Zuidoost dan kunt u op ons stemmen. Via
de Rabo-app is dit in een paar klikken klaar. En ook via
de website is het mogelijk om op Excelsior Ouwsterhaule
te stemmen. Zoek Excelsior Ouwsterhaule op en stem!
Stemmen kan tot en met zaterdag 25 oktober.
Het kost u niks en levert ons veel op! Alvast hartelijk
bedankt namens ons allemaal.

Sûkerlatte-actie
Op zaterdag 9 oktober zijn veel leden van Excelsior op
pad geweest met een eenmalige actie. De leden zijn in
Ouwsterhaule en de omliggende dorpen langs de deuren
gegaan om sûkerlatten te verkopen. Het geld wat met de
verkoop verdiend wordt, kan weer geïnvesteerd worden
in Excelsior. Hartelijk dank voor de aankoop!
Voor de paasdagen komen we weer langs met
paasbroden, zoals u de afgelopen jaren van ons bent
gewend.
Ook hartelijk dank voor de structurele giften die we al
jaarlijks van jullie mogen ontvangen. Weet u of kent u
iemand die ook Vriend wil worden van Excelsior of Club
van 100-lid of sponsor? Mail naar vrienden@excelsiorouwsterhaule.nl voor meer informatie!

Reis rond de wereld - 6 november
Zoals op de eerste pagina in deze Vriendenbrief staat
vermeld, gaat Excelsior speciaal voor jullie als
Vrienden van Excelsior een concert geven. Dit na een
lange periode van niet kunnen optreden.
Het thema is ‘Reis rond de wereld’. Alle gelederen van
Excelsior Ouwsterhaule zullen optreden! De leerlingen,
het B-orkest en het A-orkest.
Het concert wordt georganiseerd op zaterdag
6 november aanstaande. Het concert begint om 20:00u
en vindt plaats in de Evenementenhal in Joure.
De twee gratis kaarten voor dit concert kunnen
gereserveerd worden via de mail
muziekexcelsiorouwsterhaule@gmail.com of telefonisch
via 06 – 29 21 70 86 (Elske).
We hebben er zin in! Oant sjen!
(Vanwege de huidige coronamaatregelen, verplicht gesteld door
de overheid, is Excelsior genoodzaakt te controleren op een
geldige QR-code).

Wij zoeken jou!
Ben je na de coronaperiode op zoek naar een nieuwe
(muzikale) uitdaging, het geven van concerten en een
gezellig orkest?

Voor deze muzikanten starten we in september met een
projectorkest, om even te proeven of je het leuk vindt.

Muziekvereniging Excelsior - Ouwsterhaule speelt
moderne amusementsmuziek, filmmuziek, maar ook
concoursmuziek en heeft een fanfarebezetting.

Onder leiding van dirigent Silva Soepboer wordt er
acht weken gerepeteerd, waarna dit project wordt
afgesloten met een concert.

We zijn op zoek naar muzikanten, met enige ervaring
maar ook muzikanten die weer muziek willen gaan
maken. Die het leuk vinden om wekelijks aan een divers
repertoire te repeteren en regelmatig voor publiek op te
treden.

Heb je belangstelling? Meld je aan bij:
Martina: 06 – 10 21 07 54 of
Harm: 06 – 22 37 61 92 of via
info@excelsior-ouwsterhaule.nl

Agenda
6 november
24 december
12 februari
12 maart

Vriendenconcert
Evenementenhal Joure
Kerstnachtdienst Sintjohannesga
Concert Sint Nicolaasga
Concours Zutphen

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
Hermen en Rinschje Heida - Oldeouwer
Klaas en Jikke Schreur – 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
Landbouwmech.bedrijf T.H. de Jong – Haskerhorne
Platenbaas Rijplatenverhuur – Haskerhorne
Albert en Martha Jonkman – Heerenveen
Johan de Zwart onderhoudsdiensten - Heerenveen
Mts. Koelma-Yntema - Heerenveen
Erven Arent Ekkelboom – Joure
DWM Products v.o.f. – Joure
E. Jagersma / Zitgemak – Joure
JD Engineers B.V. – Joure
Piersma vloeren – Joure
Reekers Assurantiën - Joure
Schildersbedrijf Kampen - Joure
Vancore Nederland B.V. – Joure
Ans Falkena-Knobbe – Leeuwarden
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

