
 

 

 

 

 

 

DORPSKRANT DECMBER 2017  

 

Nieuwe dirigent 

Allereerst willen we u graag voorstellen aan onze nieuwe dirigent; Nynke van der Heide. Na het vertrek 

van Hille van Hijum is Nynke na de zomervakantie bij ons begonnen als interim dirigent. In eerste 

instantie tot het kerstconcert maar na twee maanden samenwerking bleek het 

van beide kanten zo goed te bevallen dat we afgesproken hebben om ook 

volgend jaar samen verder te gaan. Nynke komt uit Gerkesklooster waar ze 

althoorn speelt bij de plaatselijke brassband Gloria Dei. Ook is Nynke dirigent bij 

brassband Concordia Buitenpost en overdag geeft ze muziekles op het Lauwers 

College. We zijn erg blij met de komst van Nynke en hopen op een mooie- en 

succesvolle samenwerking. 

 

Nieuwe seizoen 

Het nieuwe seizoen is alweer een paar maanden onderweg en hebben dus al enkele optredens mogen 

verzorgen. Op 30 september is ons korpslid Aukje Visser getrouwd met Siemon Westra. Wij hebben in 

de grote kerk van Dokkum de kerkdienst mogen begeleiden en s’avonds samen het trouwfeest 

meegevierd. Op 29 oktober hebben we de middagdienst van de gereformeerde kerk in Wâlterswâld 

begeleid en op 4 november was ons concert ‘De tiden troch’ waarover hieronder meer. Onze 

muziekleraar Theun van Leijen heeft samen met zijn collega Gerk Huisma de kinderen van groep 5/6 van 

CBS De Wynroas kennis laten maken met onze prachtige hobby. Gedurende zes weken hebben alle 

kinderen een instrument mee naar huis gekregen en hadden ze één keer per week ‘toeterles’ van de 

beide mannen. Er zijn al enkele kinderen vanuit dit project met muziekles bij ons begonnen maar 

uiteraard zijn er meer muzikanten van harte welkom! Zowel jong- als oud kunnen het hele jaar door 

instromen bij onze muzieklessen. Op 24 november hebben we samen met de kinderen uit de dorpen 

sinterklaas en zijn pieten binnengehaald. Op 25 november was er weer oud papier en s’middags hebben 

we op de winterfair in De Nije Warf gespeeld. Op deze winterfair was ook dit jaar weer een kraam van 

Excelsior waar Ymkje en Marianne leuke spullen voor de winter en de kerst hebben verkocht. De 

volledige opbrengst ging ook deze keer weer naar de clubkas van Excelsior.  

 

‘De tiden troch’ het afscheid van Wieger Jacobs 

Op 4 november hadden wij ons concert met de titel ‘De tiden troch’. Tijdens 

dit concert kon het publiek kennis maken met onze nieuwe dirigente maar 

was er ook het afscheid van Wieger Jacobs. Wieger zou in eerste instantie 

na het concours van Schiermonnikoog in juni stoppen met de muziek. Hij 

was daarom tijdens ons concert in mei door de bond gehuldigd voor meer 

dan 50 jaar muzikant en door Excelsior benoemd tot erelid van de 

vereniging. In verband met het dorpsfeest hadden we ons afgemeld voor 

het concours van Schiermonnikoog. Wieger heeft daarom toen besloten nog 

een half jaar langer te blijven maar dan op 4 november echt te stoppen. 

Excelsior had hem de mogelijkheid gegeven dit laatste concert geheel naar 

zijn eigen wens in te vullen. Wieger had het idee om de brassmuziek van 



Excelsior, de zang van gemengd koor Jubilate Deo en oude beelden van Driezum-Wâlterswâld uit zijn 

eigen filmcollectie samen te voegen in een mooie avond voor het dorp. Dit waren dan ook de 

ingrediënten voor een geslaagde avond en een mooi afscheid. Ook onze leerlingen Germ, Jacob, Rianne, 

Wouter en Jonathan hebben deze avond enkele nummers gespeeld. In het emotionele slotwoord van 

Wieger sprak hij zijn dank uit aan Excelsior, zijn familie en ons trouwe publiek. Heel toepasselijk hebben 

we de avond afgesloten met de samenzang van ‘Heer wees mijn Gids’.   

En dan is het ineens afgelopen, ruim 55 jaar elke 

dinsdagavond naar de repetitie, elke dag even oefenen, 

je jarenlang inzetten als actief lid of bestuurslid, bijna 

elk instrument uit de band bespeeld, het 

verenigingsleven, de concerten, de concoursen, de 

optredens in het dorp. Wanneer je stopt met zo’n 

belangrijk ding uit je leven is dat zelfs voor een 

nuchtere Fries best even een omschakeling. Ook voor 

de korpsleden is het wennen. Een repetitie zonder 

Wieger kwam eigenlijk nooit voor en ook het nazitten in 

de bar was vaste prik. Zo’n toegewijd lid met zoveel 

liefde voor de vereniging en de muziek zijn er maar 

zelden. Gelukkig overheerst bij Wieger en bij Excelsior 

de dankbaarheid. Dankbaar zijn we voor wat Wieger 

allemaal heeft mogen doen voor de Excelsior. We zijn 

onze Vader en Schepper dankbaar voor de muziek, onze 

vereniging, onze mooie hobby en dat we deze talenten 

mogen krijgen en in kunnen zetten in Driezum en 

Wâlterswâld. We hopen dat Wieger als erelid van 

Excelsior samen met de muzikanten nog lang mag genieten van de vereniging en de muziek. Excelsior 

mag verder gaan met de beroemde woorden van Wieger in het achterhoofd: ‘we matte der mei inoar 

wat fan meitsje, mei yn de haadrol de muzyk: de taal dy’t elkenien op de wrâld ferstean kin en reitsje 

mei’ 

 

Kerst 2017 

Op 21 december zullen we met een groepje op de krystkuier van CBS De Wynroas spelen. Ook dit jaar 

organiseren gemengd koor Jubilate Deo en Excelsior weer het traditionele begin van de kerst voor onze 

beide dorpen met de jaarlijkse kerst muziek- en zangavond. Let op: in verband met kerstavond op een 

zondag is deze avond een dag eerder dan normaal! Op zaterdag 23 december bent u allen van harte 

uitgenodigd om samen te zingen en te genieten van kerstmuziek van instrument en zang. Ook onze 

jeugdleden zullen voor het eerst met enkele liederen aanschuiven bij het ‘grote korps’. Aanvang is om 

19:30 uur in De Nije Warf. Op kerstochtend gaan wij weer vanaf 5:00 uur door de dorpen om u een 

muzikale kerstgroet te brengen. 

 

Wij wensen u allemaal een hele mooie decembermaand en hopen u te mogen ontmoeten bij één van 

onze activiteiten. Voor meer info over onze vereniging verwijzen wij u graag naar onze vernieuwde site: 

www.excelsiordriwo.nl 
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