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Bariton-/euphoniumsectie

Cornelis (Kees) Regnerus
Instrument:  Tenor tuba
Lid sinds:  1 mei 1969
Ik ben lid van Euterpe omdat ik eerder in twee andere 
fanfares had gespeeld en omdat ik in Beetsterzwaag 
kwam wonen (juni 1968) en ik weer wilde gaan spelen.

Nynke Altena
Instrument:  Bariton
Lid sinds:  2018
Ik ben lid geworden, omdat de muziekvereniging in 
Wijnjewoude niet meer genoeg leden had. We zochten 
naar een fanfare in de buurt en zo kwamen we bij 
Euterpe waar we meteen welkom waren.

Lia van Vliet
Instrument:  Euphonium
Lid sinds:  januari 2018
Ik vind het erg leuk om met elkaar muziek te maken. Ik 
geniet nog steeds van elke donderdagavond als we met 
elkaar spelen. De muziek van Euterpe vind ik erg gevari-
eerd, van alle stijlen spelen we wel iets. En ik vind Menno, 
onze dirigent, erg inspirerend.

Bertha Dijkstra-Gorter
Instrument:  Euphonium
Lid sinds:  1976
Ik ben lid van Euterpe, omdat ik graag een  
muziekinstrument wil bespelen.

Wieta Poelstra
Instrument:  Euphonium
Lid sinds:   1987
Als klein meisje zag ik op de donderdagavond mijn heit 
en zus naar Euterpe vertrekken. Tijdens de concerten zag 
ik ook altijd grote kinderen meedoen en ze mochten dan 
ook nog een paar stukjes alleen spelen, nou dat wilde ik 
ook! Toen ik 7 jaar was en mijn voortanden waren 
gewisseld ben ik op muziekles gegaan en al redelijk snel 

waren er ook andere vriendinnetjes uit mijn klas lid. 
Samen hebben we heel veel plezier gemaakt tijdens de 
muzieklessen en in het jeugdkorps. Nu heb ik veel lol 
binnen de euphonium-sectie.

Jelmer Dijkstra
Instrument:  Bariton
Lid sinds:  2013
Ik ben lid van Euterpe omdat ik het een mooie, gezellige 
muziekvereniging vind, muziek maken met zijn allen is 
leuker dan alleen.

Bassectie

Henk Hoekstra
Instrument: Es-bas
Lid sinds:  2000
Ik ben lid van Euterpe, omdat ik groot fanfareliefhebber 
ben.

Jeen Posthumus
Instrument:  Es-bas
Lid sinds:  2019
Ik heb ruim 50 jaar bij Euphonia in Wijnjewoude ge-
speeld, helaas is deze vereniging in 2018 ter ziele gegaan. 
Ik wilde toch nog wel door blijven spelen en daarbij leek 
Euterpe mij wel een goede optie omdat ik het liefst bij 
een fanfare speel.

Meinze Poelstra
Instrument:  Es-bas
Lid sinds:  1986
Op uitnodiging van de heer Halbe Slager en mevrouw 
Anneke van der Broek ben ik met dochter Ankie komen 
spelen bij Euterpe. Er was geen betere fanfare in Fries-
land. Leerlingen uit Nij Beets kregen bij ons thuis les van 
de dirigent en dan met z’n alleen in de auto naar korps. 
Onderweg veel plezier en soms tranen omdat er niet 
goed was geoefend. In het begin speelde ik samen met 
onze dochters Ankie en Wieta bugel. Sinds 2000 op  
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de Es-bas. Binnen de vereniging heb ik ook diverse 
functies bekleed en ben nu fanatiek lid voor het in stand 
houden van muziekvereniging Euterpe.

Bugelsectie

Anneke Wind-de Graaf
Instrument:  Bugel
Lid sinds:  1972
Het spelen bij Euterpe is voor mij het plezier beleven om 
met elkaar te musiceren. Zowel klassiek als moderne 
muziek. Thuis oefenen en op donderdagavond het 
muziekstuk met elkaar tot een geheel brengen, geeft 
veel voldoening. Het is een gezellige vereniging. Ook  
het spelen in het dweilorkest is erg leuk.

Ankie Poelstra
Instrument:  Bugel
Lid sinds:  1986
Nadat we verhuisd zijn van Tjerkwerd naar Nij Beets 
mocht ik kiezen naar welk orkest we zouden gaan. Dit 
werd Euterpe. Hier waren meer jongeren van mijn 
leeftijd. Nu ben ik vooral lid om een stukje ontspanning 
te vinden in het met elkaar muziek maken.  

Greetje Altena
Instrument:  Bugel
Lid sinds:  2018
Omdat de muziekvereniging in Wijnjewoude niet meer 
genoeg leden had zochten we een fanfare in de buurt. 
Dichtbij vonden we Euterpe. Een muziekvereniging waar 
naast het spelen van muziek ook gezelligheid een rol 
speelt. Dat spreekt mij aan.

Douwe de Groot
Instrument:  Bugel
Lid sinds:  2015
Ik ben lid van Euterpe, omdat ik het een leuk  
muziekkorps vind.

Hendrika van der Woude
Instrument:  Bugel
Lid sinds:  2000
Ik ben lid van Euterpe, omdat het tijdens de repetities 
altijd gezellig is en er een ontspannen sfeer hangt. Verder 
spelen we op veel verschillende locaties, bijvoorbeeld in 
Maastricht tijdens een processie, zeer indrukwekkend.  
Of we zitten op een skûtsje of praam te spelen, doen mee 
aan een openluchttheater of spelen bij evenementen, 
zoals De Slachtemarathon. Het levert altijd mooie 
ervaringen op, waar ik graag aan terugdenk.

Gjilke de Rooi van Gosliga
Instrument:  Bugel
Lid sinds:  juni 2015
Ik ben lid van Euterpe omdat ik het heerlijk vind met 
elkaar muziek te maken en wat is er dan mooier om dit  
in je eigen dorp te kunnen doen?

Carla van Dijk
Instrument:  Bugel
Lid sinds:  september 2019
Met een gezellige groep mensen mijn hobby uitoefenen 
waarvan ik enorm vrolijk word. Muziek maakt me blij  
en dit samen met anderen beleven maakt het alleen 
maar leuker!

Rinnie de Haan
Instrument :  Bugel
Lid sinds:  2019
Ik ben lid geworden van Euterpe, omdat ik nieuwe 
uitdaging in de muziek zocht en ik naar Beetsterzwaag 
ben verhuisd.

Alien de Haan
Instrument:  Bugel
Lid sinds:  2019
Tot mijn 17de heb ik in Beetsterzwaag gewoond en 
speelde ik bij Euterpe. Afgelopen najaar zag ik een 
oproep in de krant en dacht: ik ga het weer eens probe-
ren.  Het is fijn weer bij Euterpe te zijn, samen muziek 
maken is zo leuk.
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Rita Zuidema
Instrument:  Bugel
Lid sinds:  2018
Muziek maken is al jaren een van mijn hobby’s. Ik heb  
op veel instrumenten gespeeld: orgel, keyboard, gitaar 
en trekharmonica. Het samen muziek maken miste ik. 
Vandaar dat ik op mijn 52e de stoute schoenen heb 
aangetrokken om me aan te melden bij Euterpe. In het 
begin kreeg ik les van Menno, de dirigent. Al snel kon ik 
beginnen bij het opleidingsorkest en sinds ongeveer een 
jaar speel ik ook mee in het grote orkest. Met verschillen-
de instrumenten en met verschillende stemmen een 
muziekstuk spelen vind ik geweldig. Ik ga iedere donder-
dagavond met heel veel plezier naar de repetitie.  
Ook met het dweilorkest optreden is een feestje. Altijd 
heel gezellig.

Hoornsectie

Minke Kunnen
Instrument:  Hoorn
Lid sinds:  2009
Het is fijn om met elkaar muziek te maken, en het is 
prettig om dat in je eigen dorp te doen.

Marianne Hoekstra
Instrument:  Hoorn
Lid sinds:  1990
Vanaf mijn 8e jaar kreeg ik pianoles. Ik heb ruim 8 jaar 
piano gespeeld, maar vond het altijd jammer dat ik 
meestal alleen speelde en niet in een groep of een orkest 

kon meedoen. Mijn broertje was in die tijd al lid van 
Euterpe en speelde daar bugel. Mijn ouders en ik gingen 
altijd mee naar concoursen en andere optredens van 
Euterpe en daar zag ik hoe leuk het is om met elkaar 
muziek te maken. Ik werd lid van Euterpe en kreeg in 
eerste instantie les op bugel van de toenmalige dirigent 
Durk Krol. Na een half jaar les vroeg de dirigent mij of ik 
er wat voor voelde om over te stappen op hoorn omdat 
daar meer behoefte aan was in het korps. Dat leek mij 
leuk dus ruilde ik mijn bugel in voor een hoorn en 
daarmee kwam ik bij het korps.

Ellen Wemmers
Instrument:  Hoorn
Lid sinds:  2010
Ik ben lid van Euterpe omdat ik graag weer onderdeel 
wilde zijn van een groep die samen muziek maakt. 
Verschíllende mensen met allen een éigen achtergrond-
verhaal die op verschíllende instrumenten hun éigen 
stem spelen en er muziek van maken onder de bevlogen 
leiding van een heel fijne, leuke en muzikale dirigent. In 
Euterpe is de sfeer gewoon goed!

Saxofoonsectie

Geerty Douma
Instrument:  Sopraan saxofoon
Lid: sinds:  2013
Toen ik als gastspeler mee mocht naar Zweden in  
2013 had ik het zo naar mijn zin dat ik meteen lid ben 
geworden.

Hendrika van der 
Woude

Ellen Wemmers

Gjilke de Rooi van 
Gosliga

Geerty Douma

Carle van Dijk

Lammy Zeephat-Ettema

Rinnie de HaanDouwe de Groot Alien de Haan

Rita Zuidema Minke Kunnen Marianne Hoekstra

22



Lammy Zeephat-Ettema
Instrument:  Altsaxofoon
Lid sinds:   1967 (1977-1983 lid van UDI Dwingeloo)
Ik ben in Beetsterzwaag opgegroeid. Mijn vader en beide 
broers waren al lid. Het was vanzelfsprekend dat ik ook 
lid zou worden. In 1977 ben ik i.v.m. mijn werk vertrokken 
naar Dwingeloo. In 1985, na het 90-jarig jubileumconcert 
ben ik teruggekomen bij Euterpe. De gezelligheid en de 
prettige sfeer trokken mij weer aan.

Lineke van der Wal
Instrument:  Altsaxofoon
Lid sinds:  2018
Ik ben lid van Euterpe, omdat ik graag bij een orkest  
wil spelen.

Jan van der Veer
Instrument:  Tenorsaxofoon
Lid sinds:  1998
Ik vind Euterpe een hele gezellige en leuke vereniging. 
Het is fijn om samen muziek te maken en te oefenen voor 
concerten. We hebben allemaal dezelfde passie en dat 
geeft een muzikale band. En naast het musiceren wordt 
er tijdens de repetitieavond ook heel wat afgelachen. 
Donderdagavond is mijn vaste muziekavond en daarvoor 
moeten andere zaken wijken!

Wilbert Dijk
Instrument: Tenorsaxofoon
Lid sinds: 2015
In 1991 ben ik als leerling bij Euterpe begonnen. Na een 
paar jaar ben ik gestopt en nu ben ik weer lid. Ik speel 
graag op de tenor-saxofoon.

Basje Wentink
Instrument:  Alt-saxofoon
Lid sinds:  2019
Vanaf mijn 12e heb ik gespeeld, eerst in mijn geboorte-
plaats in een harmonie-orkest. Na mijn studie heb ik her 
en der in gelegenheidsgroepjes gespeeld. Ik heb mij een 
jaar geleden gemeld bij de fanfare en ben mij nu aan het 
omscholen naar een alt-saxofoon. Ik speel sinds een half 

jaar in het opleidingsorkest. Ik vind het erg leuk om weer 
actief muziek te maken. Ook het spelen in het eigen dorp 
in de fanfare vind ik gezellig. Ondertussen krijg ik nog  les 
om mijn saxofoon nog beter te leren bespelen. Ik hoop 
nog lang deel uit te kunnen maken van deze enthousias-
te groep muzikanten.

Trombonesectie

Germ Zeephat
Instrument:  Bastrombone
Lid sinds:  de basisschool 
Muziek is er bij mij met de paplepel ingegoten, doordat 
mijn moeder voor zover ik mij kan herinneren al bij 
Euterpe speelt (altsaxofoon). Het was dan ook niet de 
vraag óf ik een instrument wilde bespelen, maar welk 
instrument. Bij mij was het al snel duidelijk dat trombone 
mijn voorkeur had. Na een periode van les en jeugdor-
kest kon ik doorstromen naar het ‘grote’ korps en daar 
ben ik nog steeds lid. Bij Euterpe is een goede balans 
tussen leuk muziek maken en gezelligheid. Hierdoor 
heerst er een ontspannen sfeer, wat mij erg aanspreekt.

Trompetsectie

Anne-Rixt Brink
Instrument:  Cornet
Lid sinds:  2010
Mijn opa en mijn moeder en zus speelden al bij Euterpe, 
dus ik ging van jongs af aan altijd al mee. Toen ik een 
instrument mocht kiezen was de keuze voor een blaas- 
instrument en Euterpe snel gemaakt.

Femke Brink
Instrument:  Trompet
Lid sinds:  2006
Op mijn 7e ben ik op cornet begonnen. Omdat pake, 
beppe en mem lid waren ben ik er eigenlijk ingerold. 
Eerst met het jeugdgroepje mee gerepeteerd en zo 
doorgestroomd naar het “grote” orkest. Na een aantal jaar 
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cornet ben ik overgestapt op trompet. Dit kon toen mijn 
handen groot genoeg voor de trompet waren. 

Greetje Hemstra
Instrument:  Trompet (begonnen op bugel)
Lid sinds:  2006
Ik speel graag bij Euterpe omdat ik hou van het samen 
musiceren. Het maakt mijn hoofd leeg na een drukke dag 
werken. Het is bijzonder dat we verschillende soorten 
muziek kunnen spelen en dat mensen die nog weinig op 
concerten van Euterpe zijn geweest vaak zeggen: ‘Ik wist 
niet dat een fanfare dit soort muziek speelde. Wat mooi!’

Jitske Benedictus
Instrument:  Trompet
Lid sinds: 2009
Muziek maken is een feestje! Euterpe is een gezellige 
vereniging waarbij samen muziek maken voorop staat, 
maar het sociale karakter ook groot is. En dat in eigen 
dorp. Heel fijn.

Otsje Vries
Instrument:  Trompet
Lid sinds:  2012
Ik vind het mooi bij Euterpe en heb er een goed  
gevoel bij.

Sjoerd Stuurman
Instrument:  Cornet
Lid sinds:  1989
Euterpe is een gezellige club mensen die met elkaar 
graag muziek willen maken op een zo hoog mogelijk 
niveau.

Slagwerksectie

Abe-Jan van der Wal
Instrument: Slagwerk
Lid sinds:  2018
Mijn voormalig orkest moest noodgedwongen stoppen 
en toen ben ik lid van Euterpe geworden.
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