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Wergea zonder dorpsfanfare kan niet
De Drum- en Lyraselection ‘Warga’ stopt ermee. Fanfare De Kriich is
nog niet zover, maar heeft wel dringend nieuwe leden nodig.

D
MARIA DEL GROSSO

De Drum- en Lyraselecti-
on zou nog met een ge-
luidswagen door het
dorp om leden te wer-

ven. Maar ze had het nog niet be-
dacht of daar reed de omroepwa-
gen al door Wergea met een op-
roep voor leden voor de fanfare.

Een open les met daarna een
poosje gratis lidmaatschap stond
ook nog op het actielijstje van de
Drum- en Lyraselection. Toch be-
sloten de dertien overgebleven
leden onlangs ermee te stoppen.

Met zestien aan het begin van
het jaar was het al krap, stelt voor-
zitter Durk Hornstra vast. Toen
daarna twee jeugdleden stopten
en het derde jeugdlid niet alleen
over wilde blijven, was de grens
bereikt. De vereniging blijft wel
bestaan om de draad op te kun-
nen pakken zodra er weer vol-
doende animo is.

Ledenwerfacties zijn ook bij
fanfare De Kriich nog zo’n beetje
de enige agendapunten van het
danig geslonken bestuur. Onder
de vereniging De Kriich, waarvan

Haayo Greydanus voorzitter is,
vallen de fanfare en de twirling.
Greydanus weet dat de fanfare
ooit vijftig leden telde. Nu zijn er
nog twintig muzikanten. ,,Mei
tritich soene wy al hiel bliid wê-
ze.’’

Bestuurslid Johanna de Groot
licht toe wat het muziekgezel-
schap momenteel mist: een so-

praansaxofoon, een altsaxofoon
en een slagwerker. Ze redden zich
nog, vragen bij optredens soms
oud-leden om mee te doen, ,,mar
wy hâlde op as wy it muzikaal net
mear lûke.’’

Dat zou betekenen dat Wergea
de vertrouwde muzikale begelei-
ding bij de intocht van Sinter-
klaas moet missen, bij de optocht

tijdens het schoolfeest in septem-
ber, op kerstochtend en bij de ad-
ventsviering in de kerk. Greyda-
nus omschrijft De Kriich als een
echte dorpsfanfare. En de leden
beleven veel genoegen aan het
beoefenen van hun muziekhob-
by. Het imago van een korps mag
misschien wat saai zijn, ook
korpsleden kennen een derde

helft op hun wekelijkse repetitie-
avond.

Die wekelijkse verplichting is
wel een obstakel bij het vinden
van nieuwe leden, merkt Greyda-
nus. ,,Minsken wolle net mear
bûn wêze.’’

Maar ook school en studie
gaan vaak voor en jeugd let op el-
kaar. Gaat er een op streetdance

of zumba, dan gaat de rest mee.
Vroeger maakten hele gezin-

nen deel uit van de fanfare, maar
ook die tijd is voorbij, constate-
ren De Groot en Greydanus. Nu
zijn ouders vaak onbekend met
deze muziek en zien ze er tegen-
op zo’n ‘herriemaker’ in huis te
halen.

Terwijl muziek maken met el-

kaar het mooiste is wat er is, vin-
den de bestuursleden. Dat bren-
gen ze ook naar voren in hun
nieuwe wervingsfolder en zullen
ze laten zien bij een project op de
basisschool. Een noodkreet in het
dorpsblad leverde nog niets op.
Maar het duo heeft goede hoop:
,,De fanfare heart by it gesicht fan
it doarp.’’
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De Kriich bijeen op de vaste repetitieavond in het dorpshuis van Wergea. FOTO HOGE NOORDEN/JAAP SCHAAF


