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p/a: 
Leeuwarderweg 56 
9005 NG  Wergea 
jubileum@dekriich.nl 
___________________________________________________________________________________________ 

Beste muziekvrienden, leden en oud-leden van Muzykferiening De Kriich. 
 
UITNODIGING: 
25 augustus 2019 zal onze vereniging 100 jaar worden, en dat willen we gaan vieren! 
We willen dat vieren met ALLE leden en oud-leden van de vereniging. De vereniging heeft in zijn 
bestaan meerdere onderdelen gekend: fanfare, majorettes, drumband en twirling. Ieder (oud-)lid 
hiervan is welkom. 
Naast de leden nodigen we ook onze dirigenten, instructeurs, bestuursleden, sponsoren enz. uit.  
Uiteraard zijn ook de partners welkom. 
 
Wat gaat er gebeuren: 

- We vieren het feest op 12 oktober 2019. 
- We geven een concert door de leden én de oud-leden. 
- We houden een receptie die het karakter moet hebben van een reünie  
- We geven openbare repetities op de feestdag én, als het je lukt en leuk vindt, op enkele 

donderdagavonden na de zomervakantie. 
- Er is ruimte voor lunch en een eenvoudige maaltijd. 

 
Jubileum orkest: 

Voor het concert met de oud-leden is er al een voor-inventarisatie geweest. De reacties waren 

overweldigend: Het lijkt er op dat er al rond de 55 personen mee willen spelen!  

Omdat destijds de datum nog niet bekend was, het vriendelijke verzoek je opnieuw op te geven! 

En had je je nog niet opgegeven: doe het alsnog! 

Praktisch: Niet iedereen zal zelf een instrument hebben. Daarom gaan wij zoeken naar leen-

instrumenten. We hopen dat we daar in slagen maar het lukt misschien niet altijd. Helaas is 

dat een klein voorbehoud wat we moeten maken. 

 
Programma:  

zaterdag 12 oktober 2019 in De Bidler, Wergea 
(met tijdstippen onder voorbehoud):  

11:00  Repetitie voor het avondconcert fanfare 
13:00  Lunch 
15:00 Repetitie voor het avondconcert fanfare 
 
17:00 Receptie/borrel/buffet/Reünie 
20:00 Concert Fanfare leden en oud leden  
 Première: muziekstuk van Jacob de Haan in opdracht voor De Kriich  
22:00 Feestavond 
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Wie nodigen wij uit: 

Aan de hand van oude ledenlijsten sturen we zoveel mogelijk personen een uitnodiging. Als het kan 
per e-mail, anders per post. We beseffen dat we daarin niet volledig kunnen zijn en dat adressen niet 
meer kloppen. Daarom een uitdrukkelijk verzoek: Wijs oud-collega muzikanten op deze uitnodiging. 
Stuur de uitnodiging door, kijk op de site (www.dekriich.nl) , facebook, Havensbank etc. 
Hoort, zegt het voort! 
 
Van wie hebben wij nog geen email of adres (stand 25-05-2019): 
Sanne Annema, Gerard van den Berg, Auke Bergsma, Boukje Bergsma, Ingrid Bergsma, Floris Bijlsma, Mark Pieter Bijlsma, 

Freerk de Boer, Brigitte Boermans, Henk Bos, Rianna Bosma, Ronny Brouwer, Sytze Brouwer, Maaike Deelstra , Alice 

Dijkstra, Arnold Dijkstra, Rixte Dijkstra, Silvia Dijkstra, Natasja Dijkstra, Anno Faber, Margriet Faber, Tine Faber, Carolina 

Fröhlich, Jan Gaastra, Ypie Gaastra, Patrick Gergers, Anne de Haan, Fons Heida, J. van der Heide, Ymkje Hettinga, Jeen 

Hiemstra, Jannie Hoekema, Jeltsje Hoekstra, Jenny Hoekstra , Aldert Hoonstra, Bert Hoonstra, Eltina Hoonstra, Antje van 

Huizen, Marije van Huizen, Ietske de Jong, Tina Kats, Alie Keizer, Anita Keizer, Ilona Kooistra, Jappie Kooistra, Thea Kooistra, 

Styntsje Koopman, Ymkje Koopman, Sietse Koster, Lysanne Kosters, Tessa van der Knijf, Annieke Kuperus, Berendina 

Langhout, Lieke Leffring, Jacoba Loonstra, Siebe Lootsma, Annemarie Mason, Anne Rixt Meekma, Seppie van der Meer,  

Rein Meinderts, Fred Monteny, Jan Mud, Renuka Mulder, Nynke Nauta, Nynke Peterson, Beitske Postma, Kees Postma, Sido 

Postma, Sjoukje Postma, Bianca Ronner, Trynke Saakstra, Gerard Schipper, Johan Sinnema, Yteke Sobel, Annie Spijkstra, Ria 

Stebler, Anneke Terra, Tjebbe Tolsma, Gea van der Veen, Evelien Veenstra, Elly Venema, Marga Venema, Sanne Venema, 

Annie Vogelzang, Aukje de Vries, Jannichje de Vries, Jacoba van der Werff, Heidi Wielinga, Timen Wiersma, Ida Zijlstra, 

Klaaske Zwerver 

 

De kosten: 

Het gaat relatief goed met onze vereniging: in een periode dat er haast overal sprake is van dalende 

ledentallen is de opkomst van onze jeugd bemoedigend. Maar we blijven klein én arm. Daarom 

streven we naar een feest wat ‘zelf bedruipend’ is. Met de opbrengst van de lunch en het diner 

verwachten we de kosten te kunnen betalen. Het drinken is ten bate van De Bidler.  

Helaas hebben we de totale begroting nog niet volledig en kunnen we de kosten voor deelname nog 

niet bepalen.  

Waar we onder andere nog financiering voor zoeken is huur van de feesttent en het voor De Kriich 

gecomponeerde muziekstuk. We hopen op uw giften! 

(Bankrekening De Kriich: NL89RABO 01 2752 0473 t.n.v. Concert 100 jier De Kriich.) 

Tot slot: 

We hopen veel Kriichers weer terug te zien. We hopen vooral dat veel Kriichers elkaar weer terug 

zien op deze reünie/feestdag/concertavond. 

Je kunt je opgeven middels het formulier. 

Tot ziens! 
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Opgave formulier; Ik kom!   (zie ook www.dekriich.nl) 

Voornaam: 

Achternaam: 

Adres: 

e-mail: 

telefoon mobiel (voor de repetitie app-groep):  

o Ik kom met ___ personen. 

o Ik doe mee met het jubileum orkest (opgave uiterlijk 8 juni 2019): 

En speel: 

Instrument: 

Muziekschrift:  Sleutel: 

  Stemming: 

NB: we gaan waarschijnlijk alle partijen beschikbaar stellen en pas later ‘verdelen’. Er is geen 

garantie op een voorkeurspartij. 

Ik kom repeteren op: 

o Donderdagavond 19 september 19:45u 

o Donderdagavond 3 oktober 19:45u 

o Zaterdag ochtend 12 okt 2019  

o Zaterdag middag 12 okt 2019.  

o Ik neem deel aan de lunch met  __  personen (definitieve opgave uiterlijk 15 sept. 2019) 

o Ik neem deel aan het buffet met __ personen (definitieve opgave uiterlijk 15 sept. 2019) 

o Ik kom alleen op het concert en feest.. 

De hoogte van de kosten zijn deels afhankelijk van de deelname en volgen daarom later. 

U kunt dit formulier sturen naar: (graag uiterlijk 8 juni) 

Email: jubileum@dekriich.nl  (u kunt het formulier scannen/fotograferen of de informatie in de mail 

opnemen) 

of: 

Jubileumcommissie De Kriich 

p/a 

Jurjen Mulder 

Leeuwarderweg 56 

9005NG Wergea 
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