
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief juli 2019  

Beste leden van de SHD, 

 

Hierbij de 6e nieuwbrief, de 1e van dit jaar. Het is de bedoeling regelmatig een 

dergelijke nieuwsbrief naar jullie toe te zenden. Een aantal vaste onderdelen komen 

hierin telkens terug. 

 

In deze nieuwbrief de volgende zaken 

 Alle data op chronologische volgorde 

 Laatste repetitie voor de zomervakantie 

 1e repetitie na de zomervakantie 

 Sponsorkliks 

 Oudpapier actie 

 Stedomaan 

 Website 

      

Data concerten / optredens / activiteiten etc 

Hieronder vinden jullie de data van de komende concerten, activiteiten etc. Noteer 

ze alvast in je agenda! Nadere informatie en tijdstippen volgen nog. 

    2019 Wat Waar 

11 juli Optreden Camping Harddraversdijk Dokkum 

24 aug* Ophaaldag oudpapier SHD Dokkum 

29 aug 1e repetitie na de zomervakantie  

… okt Ensemble-avond Exacte datum komt nog 

… okt Gastdirigent Thijmen Botma Exacte datum komt nog 

9 nov Najaarsconcours OMF, nog in optie Lawei te Drachten 

nov Uitgave Stedomaan  

7 dec Workshops  in kader Lustrum 145 jaar SHD Opus 3 / repetitieruimte 

Dockinga College 

8 dec ’s Ochtends: Masterclass Eric Vloeimans Theater Sense 

8 dec Lustrumconcert m.m.v. Eric Vloeimans Theater Sense 

13 dec Kerstfair Dickens Style Dokkum 

14 dec* Ophaaldag oudpapier SHD Dokkum 

24 dec Kerstnachtdienst? (onder voorbehoud) Fontein Dokkum 

   

2020   

? Solistenconcours ? 

… mrt Federatie Westdongeradeel MFA Holwerd 

28 mrt 4e ONHK in Schaffelaartheater  Barneveld 

27 apr Koningsdag De Zijl, daarna 

Waadwente 

April/mei Donateursactie en uitgave Stedomaan  



 

 

 

*  volgens bijgaand geactualiseerd rooster “planning en data oudpapier actie 

2019”.  

 

Laatste repetitie voor de zomervakantie 11 juli 2019 

De laatste repetitie – 11 juli 2019 – zijn wij welkom op “Camping en Haven recreatie 

Dokkum” aan de Harddraversdijk 1a in Dokkum.  

Graag 19.00 uur aanwezig zijn. Wij spelen er van 19.30 – 20.30 uur. Het programma 

wordt nog bekend gemaakt. Hiermee sluiten wij het seizoen voor de zomervakantie 

af. Bij slecht weer is er een half open tent, komt altijd goed! 

 
 

 

1e repetitie na de zomervakantie  

is op donderdag 29 augustus 2019. 

 

Sponsorkliks 

 

 
 

Voor iedereen die de SHD een warm hart toedraagt is het mogelijk de SHD  GRATIS 

te sponsoren bij aankopen via internet. Helaas blijkt dat hier in de praktijk (nog) niet 

veel gebruik van wordt gemaakt. Dit kan beter! Vandaar nog even weer de 

werkwijze:  Je kunt via ‘Sponsorklik’ naar de webwinkel van je keuze gaan. 

Er zijn verschillende manieren om op de goede website te komen. 

 

Ga de volgende keer dat je iets online wilt kopen eerst naar 

https://www.sponsorkliks.com/   Vul in als sponsordoel: Stedelijke Harmonie Dockum. 

https://www.sponsorkliks.com/


 

 

Daarna kom je in de pagina met verschillende web-winkels. Ga vervolgens naar de 

webwinkel van je keuze en je kunt je bestelling net als anders afhandelen. 

Op de website (www.harmoniedokkum.nl)  en op de facebookpagina van de SHD 

(https://www.facebook.com/stedelijkeharmoniedockum/?fref=ts ) staat een banner 

van SponsorKliks. Door op deze banner te klikken verschijnt een overzicht van 

tientallen webwinkels, waaronder Bol.com, Coolblue en Zalando. Ga vervolgens 

naar de webwinkel van je keuze en je kunt je bestelling net als anders afhandelen. 

Elke aankoop bij een van deze bedrijven levert de SHD een percentage van het 

bestede bedrag op terwijl je zelf dezelfde prijs betaalt, het kost je dus niets extra. 

Doe hetzelfde als je uit eten gaat of een pizza wilt laten bezorgen. Via de sponsorklik 

voor SHD kun je  bij 4.500 restaurants terecht waarbij elke bestelling of reservering 

geld oplevert. Zo is sponsoren niet alleen heel gemakkelijk maar nog lekker ook! 

 

TIP:  Download eenmalig deze SponsorKliks Extensie en vergeet nooit meer de SHD te 

steunen: 

https://chrome.google.com/webstore/detail/sponsorkliks/ibddmcijlhljfdinapegnidiod

opoadi 

Wekelijkse update van webwinkels. Gebruik alleen deze door de meewerkende 

webwinkels geautoriseerde browserextensie. Andere browserextensies worden niet 

door SponsorKliks ondersteund/goedgekeurd en dus ook niet door de webwinkels 

die in deze (ongeautoriseerde) extensies zijn opgenomen! Door een eigen 

browserextensie voor jouw vereniging/stichting te maken loop je het risico dat 

SponsorKliks genoodzaakt is de samenwerking met de betreffende 

vereniging/stichting te staken. Download dus alleen deze "legale" browserextensie! 

  

Actie: 

 Oudpapier 

 

Marten van der Woude, de coördinator namens de SHD voor het ophalen van het 

oudpapier, heeft een indeling gemaakt van de medewerkers van de SHD ten 

behoeve van het ophalen van het oud papier voor 2019. In de bijlage bij deze 

nieuwsbrief vinden jullie een geactualiseerd schema. 

Mocht je een bepaalde datum toch niet kunnen, graag onderling ruilen!  

 

Graag aandacht voor de eerstvolgende ophaaldag door de SHD:  

Zaterdag 24 augustus! 

 

 
 

 

 

http://www.harmoniedockum.nl/
https://www.facebook.com/stedelijkeharmoniedockum/?fref=ts
https://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=6080
https://chrome.google.com/webstore/detail/sponsorkliks/ibddmcijlhljfdinapegnidiodopoadi
https://chrome.google.com/webstore/detail/sponsorkliks/ibddmcijlhljfdinapegnidiodopoadi


 

 

 

 

Stedomaan 

Heb je een leuk (muzikaal)verhaal, (vakantie)belevenis of iets anders dat je graag 

wilt delen, stuur het al vast naar stedomaan@gmail.com. Je hoeft niet te wachten 

tot een volgend aanlevermoment! 

 

Website 

Onze website is vernieuwd en nu live! Roel Stenekes heeft dit, in overleg met Hubèrt 

Timmermans opgezet. Hartelijke dank hiervoor, heren ! Neem eens een kijkje op 

www.harmoniedokkum.nl . Het ledengedeelte is nog niet klaar. Zodra dit klaar is 

wordt dit gemeld. Dit gedeelte is alleen voor leden met behulp van een 

wachtwoord te bekijken. 

Verder wordt er nog aan gewerkt om alles weer te actualiseren en de puntjes op de 

“i” te zetten. Dieuwke Visscher en Gwen Kors zullen de website bijhouden. Sukses 

dames! 

Hans Smits heeft de website jarenlang bijgehouden, Hans: Tige tank! 

 

Zomervakantie 

Voor de meesten is een tijd aangebroken om even uit het dagelijkse ritme te 

stappen en er misschien op uit te gaan. 

Iedereen een hele goede zomer gewenst en een goede vakantie!  

 
het bestuur: 

Pieter, Marten, Liesbeth, Alida en Josephina 

mailto:stedomaan@gmail.com
http://www.harmoniedokkum.nl/

