
“We kunnen ons nu ook ontwikkelen als cultuur-
ondernemers”, vertelt bestuurslid Heleen Talman. 
“We willen van ons nieuwe clubgebouw graag een 
culturele ontmoetingsplek maken, waar ook plaats 
is voor andere cultuuraanbieders.” En dus zoekt de 
band volop de spotlights. Afgelopen zomer gaven ze 
een gratis openluchtconcert in Gorredijk. In septem-
ber begeleidden ze live het Opsterlands openlucht-
spel Animal Farm. En tijdens de nationale burendag 
trakteerden ze de nieuwe buren in Lippenhuizen op 
een brassfeestje. Compleet met eigengebakken cake 
en chocoladekoekjes. De buurt is maar wat blij met 
de nieuwe bestemming van het pand. Het gebouw is 
van de sloop gered. Bovendien brengen de nieuwe 
huurders leven in de brouwerij. 

“De nieuwe activiteit is heel goed voor het groepsge-
voel. We spelen samen, maar voelen ons ook enorm 
met elkaar verbonden. We zetten de deuren open 
en zien wel wat er op ons af komt. Er zijn al plannen 

om op de basisschool muzieklessen te verzorgen en 
zo een nieuwe generatie blazers op te leiden. Maar 
de nieuwe activiteiten hoeven zich niet te beperken 
tot de hafabra-wereld. Ook combinaties met zang en 
toneel zijn uitdagend. De ervaring met het openlucht-
spel zijn goed bevallen.” 

De Spijkerpakkenband speelt zelf in de Kampioens-
divisie, het hoogste niveau in de brassbandwereld. 
De bandleden beseffen dat er voor amateur-orkesten 
en ‘dorpskorpsen’ veel minder van dit soort festivals 
zijn. Daarom organiseren de leden van de band ieder 
jaar het Gouden Spiker Festival. Met als doelgroep 
de lagere divisies. Op de editie van 2019 kwamen 
maar liefst zestig muziekgroepen naar Ureterp. Om te 
spelen en zich te laten beoordelen door een des-
kundige jury. Opbouwende kritiek om het niveau te 
verbeteren. “Wij hebben in de afgelopen jaren veel 
geleerd en willen dit graag zo goed mogelijk met de 
gemeenschap delen.”

De Spijkerpakkenband is bezig aan een grote ontdekkingstocht, op zoek naar culturele partijen die  
met hen willen samenwerken. Om de vleugels verder uit te kunnen slaan, kocht de brassband dit jaar 
voormalig dorpshuis De Mande in Lippenhuizen. Het gebouw in het centrum van het dorp kwam vrij  
doordat het dorpshuis samen met de basisschool en sportvoorzieningen is opgegaan in een nieuw mfa. 
Een uitgelezen kans op een eigen plek voor de Spikers die dit jaar hun 30-jarig jubileum vieren. 
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