
 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief oktober 2019  

Beste leden van de SHD, 

 

Hierbij de 7e nieuwbrief, de 2e 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 een rij 

 Nieuws over jeugdproject 

 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 

17 okt Bijzondere ledenvergadering Repetitieruimte 

± 17okt Uitgave Stedomaan Uiterste inleverdatum 13 

okt!! 

8,9 en10 

nov 

Studieweekend Appelscha 

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 Fontein Dokkum 

   

2020   

8 feb Solistenconcours gezamenlijke Federaties Opus3/Repetitieruimte DC 

7 mrt Federatiefestival Westdongeradeel MFA Holwerd 

19 mrt Gastdirigent Thijmen Botma repetitieruimte 
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28 mrt Open Nederlandse Harmonie 

Kampioenschappen 

Schaffelaartheater te 

Barneveld 

27 apr Koningsdag De Zijl, daarna Waadwente 

April/mei Donateursactie en uitgave Stedomaan  

15 mei Concert met organist Martin Mans Grote Kerk Dokkum 

31 mei Medewerking Pinksterdienst Bonifatiuskapel 

 

*  volgens geactualiseerd rooster “planning en data oudpapier actie 2019”.  

 

Nieuws over het gezamenlijke Jeugdproject 

Gezamenlijk met CMV Oranje en het North Frisian Percussion Corps heeft de SHD een 

project gestart om kinderen warm te maken voor de muziek. Het is de bedoeling dat na 

het Impulsproject dat Opus 3 de scholen aanbiedt, gelegenheid wordt gegeven aan de 

kinderen die belangstelling hebben om verder te gaan, hen meer aan te bieden. 

Op 31 oktober 2019 zal Rika Feringa van Oranje als eerste  in de Rythm Box met 

kinderen aan de slag gaan van 15.30 tot 17.00 uur. Iemand van de NFPC zal er ook zijn. 

Instrumenten zijn voorhanden. Uiteindelijke doel is dat kinderen samen muziek kunnen 

maken. Voor dit project is door het OMF € 1.000,00 beschikbaar gesteld. Ook is een 

bijdrage van de gemeente ontvangen. De verenigingen zullen met de deelnemende 

kinderen aan het einde van het project als afsluiting een concert geven.  

 

 

Sponsorkliks 

 

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

sponsoren bij aankopen via internet. Hieronder een bericht van SponsorKliks over de 

mogelijkheid om bij je online-inkopen nooit meer te vergeten dit via SponsorKliks te 

doen!! 

 

 

 

Beste SponsorKlikker, 
 
Het gebeurt iedereen wel eens. Voor je het weet heb je online een bestelling gedaan en 
kom je er daarna pas achter dat je het ook via SponsorKliks had kunnen, nee, had 
moeten doen. 
 
Balen. Want daar loopt SHD weer "gevonden geld" mis!  
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Euro's die SHD goed had kunnen gebruiken. 
 
De SponsorKliks Bestelknoppen 
 
Één van de meest effectieve methoden om SponsorKliks niet meer te vergeten is het 
installeren van de zogenaamde SponsorKliks Bestelknoppen. 

 

 

 

 
Binnen enkele seconden voeg je jouw favoriete webwinkels toe aan je internetbrowser. 
Je hoeft dan in het vervolg niet eerst naar de SponsorKlikspagina van SHD. 
 
Dat scheelt SHD aanzienlijk in de sponsorinkomsten. Want na verloop van tijd weet je 
niet beter dan dat je alleen nog maar via deze bestelknoppen bestelt! 
 
En zeker nu de piekmaanden eraan zitten te komen, met Black Friday (29 november), 
Sinterklaas en Kerst, kan SHD daar financieel enorm van profiteren. 
 
Bekijk hier de korte uitlegvideo voor Google Chrome. 
En hier voor Firefox. 
 
[Voor andere internetbrowsers geldt een vergelijkbare procedure] 
 
Met het aanmelden op onze nieuwsbrief heb je aangetoond dat je meer dan gemiddeld 
geïnteresseerd bent in SponsorKliks en in het bijzonder in de financiële toekomst van 
SHD. 
 
Neem daarom de kleine moeite en verander jouw bestelpatroon, het liefst nog voor de 
aankomende feestmaanden of beter, vandaag nog! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Arno Kensen 

 

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BUOu88&mc=J6&s=5b01oA&u=hXBJI&y=c&z=EzhsQOZ&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=BUOuUI&mc=J6&s=5b01oA&u=hXBJI&y=O&z=EFvxtL2&
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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. De ophaaldata voor de SHD voor het jaar 

2020 zijn nog niet bekend. Zodra dit wel het geval is, laten we het jullie weten. 

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

 

Graag aandacht voor de eerstvolgende ophaaldag door de SHD:  

Zaterdag 14 december! Als oud papier ophaler op deze dag staat Rutger Horsthuis 

ingepland. Zoals bekend is hij geen lid meer van onze vereniging. Wie kan dan in de 

plaats van Rutger? Graag een bericht naar Marten! (martenvanderwoude@hotmail.com) 

Alvast bedankt! 

 

 
 

 

 

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! Uiterste inleverdatum eerstvolgende Stedomaan is 13 oktober 

2019! 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:martenvanderwoude@hotmail.com
mailto:stedomaan@gmail.com
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Website 

Onze website is vernieuwd. Neem eens een kijkje op www.harmoniedokkum.nl . Zoals 

kortgeleden per mail is gemeld, is het ledengedeelte nu ook klaar. Dit gedeelte is alleen 

voor leden met behulp van een wachtwoord te bekijken. Hierover hebben jullie een paar 

weken geleden een mailbericht ontvangen. 

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

te zetten. Dieuwke Visscher houdt de website bij. Opmerkingen, aanvullingen, verhalen 

etc. zijn altijd welkom.  

 

Herfstvakantie 

Tijdens de herfstvakantie gaat de repetitie op 24 oktober gewoon door! 

 

 

 
 

 

 

Met vriendelijke groet 

het bestuur: 

Pieter, Marten, Liesbeth, Alida en Josephina 

 

http://www.harmoniedokkum.nl/

