
Nieuwsbrief Kriich    Wergea, 26 november 2019 

 
Agenda 

Wanneer Wie en wat Waar 
28 november 2019 Gewijzigde aanvang repetitie: 

Jeugdorkest: normaal 19:00u 
Grote orkest: 19:30u! 
Reden is dat we met elkaar Sinterklaas 
versjes kunnen oefenen.    

 

30 november 2019 
13:00 Aanwezig  
13:30 Aankomst 
Sinterklaas 
 

Aankomst Sinterklaas. 
Zowel jeugd- als grote orkest spelen 
intocht liedjes. In de Jan Plezier 
begeleiden we Sint door het dorp. 
Terplekke de Jan Plezier zo bemensen 
dat alle stemmen vertegenwoordigd 
zijn. 

Tobbehûske, Wergea 

5 december 2019 Geen Kriich (jeugd en grote orkest)  
15 december 2019 
Aanwezig: tijdstip 
volgt  
19:00 Aanvang 

Adventsviering. 
Gehele grote orkest. 

St Martinuskerk, Wergea 

20 december 2019 
 

Kerstconcert  
Zowel jeugd- als grote orkest spelen 
kerst- en enkele andere stukken. 

PKN-kerk, Warten 

25 december 2019 
06:00 Aanvang 

Kerstochtend toer door Wergea 
Iedereen die mee wil doen (behalve 
slagwerk) 
Heb je nog muziek nodig? Wil je 
muziek laten plastificeren? Meld je bij 
Akke en/of Haayo 

’t Café, Wergea 

2 januari 2020 Geen Kriich (jeugd en grote orkest) Dorpshuis gesloten 
5 februari 2020 Jaar(jaren) vergadering 

Leden en ouders jeugdleden 
Dorpshuis, Wergea 

28 februari 2020 
Details volgen nog 

Schrikkelconcert Bidler, Wergea 

2 mei 2020 
 

Let op: jaar concert moet naar een 
andere datum wegens Mei-vakantie. 

 

2 mei 2020 Dropping / Herdenking 
Aldeboarn/Wirdum 
We onderzoeken of we een rol in dit 
evenement kunnen spelen. 

 

 
Afwezigheid meldingen: 
Hiervoor hebben we een speciaal mailadres: afmelden@dekriich.nl de bestuursleden krijgen deze 
meldingen binnen. 
 
Informatieblad: 



We zijn bezig een informatieblad te maken voor (nieuwe)leden met daarin alle gegevens over 
bereikbaarheid, contributie, lesmogelijkheden, repetitietijdstippen etc. We hopen die binnen enkele 
weken te kunnen verspreiden. 
 
Foto’s: 
We hebben mooie foto’s binnen gekregen van het jubileumconcert vóór de pauze. Wat we missen 
zijn foto’s van na de pauze en tijdens repetitie, lunch en buffet. Wie heeft er nog wat? Graag sturen 
naar haayo@haayo.nl  
 
Alle informatie is ook te vinden op www.dekriich.nl  


