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Wist je dat? 
De voorkant van deze stedomaan 

screenshots zijn van ons opgenomen corona-
nummer; We zullen doorgaan? 

Het nummer is via youtube en onze website te 
beluisteren. Of scan de QR-code.  

 
 
 
A-orkest:  
 
27 maart 2021   ONHK, Barneveld (o.v.b.)  
 
 
 
 
Voorzitter:  P. Stenekes  0511 - 425430 
Secretaris:  K. Neinders  06- 54907425 
Penningmeester:  A. van Capelle  06- 50478569 
Bestuurslid tevens vice-voorzitter:   

M. van der Woude  0511 - 443626 
Bestuurslid:   A. van der Veen 06-30533377 
 
 
 
 
Albert Ettema 
 
 
 
 
Informatie, foto’s en de nieuwtjes over de Stedelijke Harmonie Dockum kunt u 
vinden op: www.harmoniedokkum.nl 
Of op de pagina: www.facebook.com/stedelijkeharmoniedockum 
 
 
 
 
Een clubblad maken voor en door leden is een taak die we met z’n allen hebben. 
Heb je leuke anekdotes, foto’s, ideeën stuur ze dan naar: stedomaan@gmail.com 
Kopij voor het volgende clubblad graag inleveren voor april 2021 
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Voor de volgende keer…  

Agenda 



 
 
 
Hallo allemaal,  
 
Voor u/ jou ligt de corona-editie van de stedomaan. Om elkaar toch wat op de 
hoogte te houden van de activiteiten afgelopen periode en een terugblik op het 
jubileumjaar hierbij het clubblad van de Stedelijke Harmonie. Ik wens u/ jou heel 
veel lees, kijk en puzzel plezier!  
 
Bowine Willems  
 
 
 
 
 
Donderdag, al sinds heel lang de vaste muziekavond, de repetitie van het korps. 
Maar nu alleen de vogels om naar te luisteren. 
Wat is het een vreemde situatie in deze corona-epidemie. En wat is het spannend 
voor veel mensen die ziek zijn geworden of zich eenzaam voelen omdat er geen 
bezoek kan komen. 
Ik hoop voor ieder van u dat we er goed doorkomen, wens u veel sterkte en hoop 
dat we elkaar weer terugzien zodra het mogelijk is. 
 
Jubileum 
Vorig jaar hebben we het 145 jarig jubileum gevierd. De harmonie is er muzikaal 
en financieel goed door gekomen. Dankzij de muzikale en andere bijdragen van 
leden & hulpen en financiële hulp van donateurs & subsidiegevers voor ons 
concert met Eric Vloeimans. Elders in deze Stedomaan meer over de 
jubileumactiviteiten. 
 
Donateursactie 
Normaal gesproken houden we in het voorjaar onze donateursactie. We komen bij 
u langs om de jaarlijkse bijdrage op te halen. Dat hebben we uitgesteld tot het 
najaar in verband met de coronacrisis en de opdracht om op enige afstand van 
elkaar te blijven. 
Daarom nu de Stedomaan en de donateurskaart bij u in de bus. Bij een aantal van 
u halen we het donateursgeld contant op. Dat kan nu niet. We vragen u daarom 
om ons toch weer te steunen met een gift, maar om dat over te maken via de 
bank of een (automatische) incassoformulier in te vullen. 
 
Bestuurssamenstelling en overlijden 
In het bestuur van de Stedelijke Harmonie zijn veranderingen in de samenstelling. 
Onze secretaris Josephina Hofman is na een periode van ziekte overleden. Zij 
was een trouwe en heel nauwkeurige bestuurder. Ook door haar werk als 
ambtenaar bij de gemeente Dongeradeel en NEF was zij ook een enthousiaste 

Van het bestuur 

Voorwoord 

 



promotor van het Frysk. Veel emails in het fries, maar ook jaarlijks een gesproken 
jaarverslag in ‘geef Frysk’! 
Bijzonder aan haar was haar vriendelijkheid. Altijd belangstellend en rustig. Niet 
snel in paniek. Een baken in ons bestuur. Op dezelfde manier speelde zij ook 
haar partij mee bij de klarinettisten. Tot het laatst was ze erbij, het federatiefestival 
in Holwerd. Ze ervoer de repetities als een uitje. Ontspannend, even wat anders. 
Ze miste vrijwel nooit bij optredens. En als het toch niet mogelijk was, dan kwam 
ze luisteren. Samen met Harry, haar man. 
Door de coronacrisis kon de Stedelijke Harmonie niet bij haar uitvaart spelen. Dat 
zouden we anders zeker hebben gedaan. Gelukkig was het mogelijk om haar in 
stilte uitgeleide te doen op de begraafplaats zelf. Later zullen we Josephina ook in 
muzikale zin gedenken tijdens een repetitieavond. 
  
Karin Neinders neemt de functie van secretaris op. We zijn blij met deze 
opvolgster! We hebben al veel nieuwsbrieven van haar gelezen. De Stedelijke 
Harmonie heeft nog niet eerder een jaar gehad waarin zo weinig muziek gemaakt 
kon worden. Karin vormde samen met Pieter de spil van het bestuur om de leden 
bij elkaar te houden. Elkaar op de hoogte houden, vertellen hoe we met de 
nieuwe regels moeten omgaan. Bijpraten van de leden die om persoonlijke 
redenen een poosje niet op de repetities kunnen of willen komen. Het is de 
binding waardoor het korps blijft bestaan. 
Ook voor de functie van penningmeester is een nieuwe bestuurder gevonden: 
Astrid van Capelle-Nauta. Ook daar zijn we heel erg mee in onze nopjes. Astrid 
heeft de taken inmiddels van mij overgenomen. Het is fijn om dit werk na een jaar 
of 10 over te dragen. Ik heb van onze vorige penningmeester nog een kasboek 
met bonnetjes gekregen. Ook toen was al een groot deel van de boekhouding 
geautomatiseerd. Inmiddels heeft de Stedelijke Harmonie de boekhouding 
helemaal digitaal ingericht. Maar we weten allemaal, de computer kan wel 
ordenen, maar niet zelf denken. De penningmeester blijft samen met het bestuur 
een belangrijke taak houden om te zorgen voor een sluitend huishoudboekje met 
zwarte cijfers. 
 
Overlijden 
Nog een verdrietige gebeurtenis in het afgelopen jaar. 
In de afgelopen zomer is na een periode van ziekte Sjoerd Dijkstra overleden. Hij 
was altijd een inspirator en een energieke muzikant. De meesten van u kenden 
hem ook als voorzitter. In die tijd en ook nog daarna heeft hij de SHD verrijkt met 
zijn optimisme en praktische hulp. We hebben een keer wel een paar duizend 
eieren in doosjes gedaan om die vervolgens aan de deur te verkopen. Zijn schuur 
was ruim genoeg, dus kom maar op! Elders in het blad staat een in memoriam 
over Sjoerd. 
 
Hoe nu verder?  
Tja, wanneer zullen we weer optreden? Na de eerste golf in voorjaar/zomer leek 
het weer te kunnen. De SHD heeft voor en na de zomervakantie weer 
gerepeteerd. We hebben in de eerste lockdown via de computer een muziekstukje 



gespeeld. Al die stukjes zijn bij elkaar gevoegd en het klonk toch leuk. Het was 
‘We zullen doorgaan’ van Ramses Shaffy. Het is via YouTube te beluisteren. 
Tevens is uitgezonden door Omrop Fryslân! 
Nu weer stilte in de tweede golf. De gedeeltelijke lockdown. Niet samen repeteren 
en veel thuis blijven. Zodra de mogelijkheden om samen te komen weer worden 
verruimd gaan we aan de slag. Er zijn plannen om in de winterperiode een paar 
kleine optredens te organiseren. Misschien met een gedeelte van ons korps en 
natuurlijk geen volle zaal. We houden de moed erin! Onze dirigent Douwe 
Veenstra zoekt naar de stip op de horizon. Een doel om aan te werken. Een plan 
maken ‘voor later; als het weer kan’. 
De Stedelijke Harmonie is van plan om zodra het mogelijk is weer van zich te 
laten horen. We hopen dat u deze stille tijd met ons afwacht, in gezondheid en 
met de zekerheid dat er weer betere tijden zullen komen.. 
  
Met een hartelijke groet 
namens het bestuur, 
Liesbeth de Vries 
 
  



 
 
 
Een aantal maanden geleden werd ik door de voorzitter gevraagd of ik eens wilde 
nadenken om het secretariaat van Josephina over te nemen. Ik heb lang na 
moeten denken. Op dat moment zat ik middenin de medische molen. Ik heb al 
geruime tijd ernstige vermoeidheidsklachten en wilde eerst een duidelijke 
diagnose, zodat ik wist of het handig zou zijn om het secretariaat op te pakken. 
Die diagnose is er tot nu toe nog steeds niet, maar dat terzijde. 
Ik heb uiteindelijk aangegeven dat ik het secretariaat wel over wilde nemen. Ook 
om Josephina te ontlasten. Ik ben na deze beslissing een paar keer bij Josephina 
op bezoek geweest. Tijdens een van de bezoekjes heeft ze me laten zien hoe de 
e-mails verwerkt worden. Nu lijkt dat vrij simpel, want dat doe ik thuis dagelijks, 
maar voor de vereniging is het toch wel een dingetje. We hebben de beschikking 
over twee mailaccounts: eentje vanuit het boekhoudprogramma en eentje via de 
website. Vanuit het boekhoudprogramma worden de nieuwsbrieven en de mails 
die naar de (ere)leden gaan verstuurd. Dat stond op mijn naam en het e-
mailadres was mijn privé e-mailadres. Dat is ondertussen gewijzigd. Het andere e-
mailaccount is het bekende info@ mailadres. Daar komen de e-mails op binnen 
en worden eventueel doorgestuurd. Omdat er nogal wat haken en ogen zitten aan 
het versturen van een simpele e-mail, heb ik bijvoorbeeld nog geen Klankwijzers 
door kunnen sturen. Op het moment van schrijven ben ik me aan het verdiepen 
hoe ik dit moet doen. Ik hoop dat ik ondertussen de eerste weer heb kunnen 
doorsturen. 
Na de jaarvergadering in april (2019) zou ik langzamerhand steeds meer dingen 
van Josephina overnemen, zodat zij steeds meer ontlast zou worden en ik 
langzaam in het secretariaatsproces zou groeien. Helaas is dit niet meer gelukt. 
Een paar dagen na het optreden op het Federatiefestival, kregen we de vraag wie 
een spoed e-mail van de dirigent naar de leden zou kunnen sturen. Josephina 
voelde zich niet goed. Zoals jullie weten is ze een paar dagen later overleden. Ik 
ben meteen voor haar in de bres gesprongen. 
En daar stond ik. Ik kon alleen e-mails ontvangen en versturen. Op dit moment 
zitten we in de Corona crisis, alles gaat anders dan normaal. Vergaderen doen we 
met het bestuur online. Notuleren gaat meteen op de computer, iets wat ik nog 
niet gewend was. Natuurlijk kan ik mijn mond niet houden en vergader mee. En 
dan besef ik me ineens Oeps….ik moet nog typen! Het is maar goed dat de ruwe 
vorm van de notulen niet gelezen worden! Bijna elke dag ben ik bezig het wiel 
opnieuw uit te vinden. Ik heb geen archief, weet niet wat Josephina precies 
allemaal  deed. Al haar spullen staan nog bij haar thuis. Ik wil haar man nog niet 
lastig vallen met de vraag of we haar kamer leeg mogen halen.  
Dit is geen klaagzang, begrijp me goed. Ik krijg zoveel mogelijk hulp van 
medebestuursleden en anderen buiten het bestuur. Maar het enige wat ik wil 
vragen is een beetje begrip. Ik vervang Josephina niet, ik volg haar op. En dat is 
niet gemakkelijk. Een secretaris opvolgen die van alles wat afwist. Ik doe mijn 
uiterste best om volgend jaar om deze tijd te kunnen zeggen: het was niet 
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gemakkelijk, maar ik heb het gered. Ik ben Josephina opgevolgd. Want vervangen 
kan ik haar nooit! 
 
Update van de secretaris 
We zijn nu een half jaar verder, sinds ik het vorige stuk geschreven heb. Jullie 
krijgen regelmatig een e-mail van mij en hebben nu regelmatig de Klankwijzer in 
de mail. Dat is ondertussen gewoonte geworden. En ook de andere 
secretariaatszaken gaan langzamerhand wat gemakkelijker. De voorzitter en ik 
hebben het secretariaatsarchief opgehaald en daar ben ik nu mee bezig. Om alles 
wat is blijven liggen door Josephina’s ziekte, uit te zoeken en te ordenen. 
Zo langzamerhand verdwijnen de vraagtekens boven mijn hoofd. Steeds meer 
raak ik thuis in de wereld die SHD-secretariaat heet. Mijn handen zitten niet vaak 
meer in het haar, maar op de toetsen van de laptop. Als het goed is, hebben we 
binnenkort de algemene ledenvergadering en zal ik ook daar voor het eerst als 
secretaris plaats nemen en mijn taak vervullen. 
Ik hoop van harte dat binnenkort Corona klaar is met ons en dat de rest ook weer 
normaal wordt voor de vereniging. Want dat is toch wat we willen: samen een 
heerlijk stuk muziek ten gehore brengen. 
 
Karin Neinders 
 
 
 
 
 
Na maanden van voorbereiding was het in het weekeinde van zaterdag 7 en 
zondag 8 december eindelijk zover, de activiteiten rond het 145-jarig jubileum van 
de Stedelijke Harmonie. 
 
Op zaterdag 7 december maakten zo’n 65 deelnemers hun opwachting in het 
Dockinga college/Centrum voor muziek Opus 3 aan de Parklaan. Er werden drie 
verschillende workshops georganiseerd, voor klarinet o.l.v. Henk de Graaf, 
voormalig klarinettist bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest, voor saxofoon 
o.l.v. Femke IJlstra, o.a. hoofdvak docente aan het Prins Claus Conservatorium te 
Groningen en voor koperblazers o.l.v. Eric Vloeimans, momenteel de meest 
gevierde trompettist van ons land en veelgevraagd solist. 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
 

Geslaagd jubileumweekend, SHD 145 jaar 



Na een dag vol mooie stukken met elkaar gespeeld te hebben en de nodige 
muzikale tips en weetjes over ieders instrument gekregen te hebben, liet men aan 
het einde van de middag aan elkaar horen wat er geleerd was en sloot de groep 
gezamenlijk de dag af met het nummer “I feel good” van James Brown. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zondagochtend vond er een masterclass plaats voor enkele trompettisten uit 
de regio, deze stond ook onder leiding van Eric Vloeimans. 
 
Zondag 8 december ’s middags was dan het grote jubileumconcert in theater 
Sense. Het aanwezige publiek heeft onder andere kunnen genieten van prachtige 
werken zoals “A taste of Bløf”, het symfonisch werk “The Lord of the Rings” van 
componist Johan de Meij, en natuurlijk een schitterende samenwerking in een 
aantal nummers tussen de harmonie en solist Eric Vloeimans. Bij ‘zijn’ werken 
vertelde Eric in de meeste gevallen eerst een inleidend verhaal wat een extra 
toevoeging gaf aan het gespeelde. Hij wist het publiek met zijn spel ademloos te 
laten luisteren. Het orkest en solist mochten na afloop van het concert menig 
compliment in ontvangst nemen. Een zeer geslaagde middag! 
 
 

Het slotoptreden 
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Dochs noch frij ûnferwacht moasten wy ôfskie  
nimme fan ús trouwe lid en bestjoerslid 
 

Josephina Hofman  
 
Se wie altyd warber, neat wie har tefolle en se wie  
hast altyd oanwêzich by alle aktiviteiten. Oan it  
lêst ta wie se aktyf as secretaris en musikant. Op  
7 maart hat se noch meispile by it federaasje  
festival yn Holwert. No is it stil…  
Wy sille har erg misse yn ús fermidden. 
 
  
 
 
 

 

 
Op 28 juni jl. is na een ernstige ziekte overleden  
ons erelid 
 

Sjoerd Dijkstra 
 
Sjoerd is van grote betekenis geweest voor de  
Stedelijke Harmonie. In de jaren 2000 t/m 2010 
 was hij voorzitter van onze vereniging, daarvoor  
was hij al enige tijd bestuurslid. Hij stond aan de  
basis van onze grote themaconcerten, eens in de 
 vijf jaar wanneer de harmonie weer een jubileum  
viert. Zo waren daar de Weense Avond in 1999  
en het concert met Maaike Widdershoven in 2009. 
De cd’s die we in 1999 en 2004 hebben gemaakt  
waren er zonder zijn inspanning niet gekomen.  
Ook bij de realisatie van een nieuwe muziektent voor Dokkum heeft Sjoerd een 
belangrijke rol vervuld. Wij zijn Sjoerd zeer veel dank verschuldigd voor de manier 
waarop hij de Stedelijke Harmonie steeds weer op de kaart wist te zetten. In 2010, 
bij zijn afscheid als voorzitter werd hij door de vereniging tot erelid benoemd. Hij 
bleef tot het laatst toe betrokken bij het wel en wee van de SHD. 
 
We wensen de familie heel veel sterkte toe bij dit verlies.  
Wij zullen Sjoerd missen in onze en ‘zijn’ Stedelijke Harmonie Dockum.  

In memoriam  

Yn memoriam  

† 14 – 03 - 2020 

 

† 28 - 06 - 2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
Beste Stedomaan lezer, 
Momenteel zitten we tot onze oren in de 2de golf van het corona virus. Dit virus 
houdt ons allemaal in de greep al vanaf maart jl.  
De repetities van onze Stedelijke Harmonie zijn stopgezet in navolging van 
overheidsmaatregelen. Alles wijst erop, met de huidige ontwikkelingen en 
besmettingscijfers, dat het einde nog niet in zicht is en dat de maatregelen zelfs 
nog weleens strenger kunnen worden. Dit is moeilijk voor ons allemaal, want we 
willen muziek maken en een vereniging vormen die graag het Dokkumer publiek 
en iedereen die het maar wil horen verrijken met onze prachtige blaasmuziek. 
Vooral voor de jeugd is het extra triest: middelbare scholieren, jonge mensen die 
pas beginnen aan een studie, pas afgestudeerden die beginnen aan een nieuwe 
uitdagende baan waar ze hun kennis in praktijk willen brengen en noem maar op. 
Het is echt intriest, ze mogen niks, mogen geen groepen vormen, mogen niet 
samen iets drinken in een kroeg of restaurant, geen partijtjes, geen feestjes, niet 
samen een festival of popconcert bezoeken. Maar ja, je bent wel jong en de 
hormonen stromen door je lichaam, je bent jong en je wilt wat. En toch: je mag 
niks, helemaal niks! 
Dit resulteert in toenemende mate in ontkennend gedrag, ongehoorzaamheid aan 
regelgeving, opstootjes, illegale feestjes, geheime huisparty’s, maar vooral en we 
zien dat met name in de grote steden, rellen, ongeregeldheden en protesten 
tegen de overheid. 
Ik hoor vele mensen om mij heen hier schande over spreken en natuurlijk is het 
ook klip en klaar dat zoiets in deze tijd niet kan. Het risico op het overbrengen van 
het virus op je medemens is gewoon te groot. Ook ik ben een fel tegenstander 
van het molesteren van politiemensen, boa’s, openbaar vervoer personeel en 
ordebewaarders. Soms denk ik zelf weleens, ‘zijn we nu allemaal in onze 
samenleving langzaam aan het gek worden met elkaar’?   
De rellen en schandalen nemen eerder toe dan af momenteel. Dit doet me als 
muziekliefhebber altijd denken aan het grootste schandaal in de muziekhistorie 
van de vorige eeuw. 
Het was in het voorjaar van 1913 dat het uiterst verwende Parijse opera- en 
balletpubliek de aankondiging kreeg dat er een compleet nieuw ballet zou worden 
opgevoerd door het in de stad verkerende Russische ballet gezelschap, het 
zogenaamde Ballets Russes. Iedereen in Parijs, hèt centrum in die tijd in Europa 
van kunst en muziek, was nieuwsgierig wat dit zou worden. Grote namen waren 
naar het Théatre des Champs Elysées getogen die 29ste mei 1913 om dit mee te 
maken o.a. Claude Debussy, Jean Cocteau en Maurice Ravel. 
Het publiek vergaapte zich op een kleurig schouwspel in de stijl van bijvoorbeeld 
het Zwanenmeer van Tsjaikovsky met prachtig opgemaakte en uitgedoste 
dansers en danseressen. Maar……niets van dit alles, integendeel. 
Ze kregen een woest en wild uitgevoerd ballet voorgeschoteld met dansers en 
danseressen in strozakken gehuld, één en al boerse lompheid uitstralend, die met 
plompe lichaamsbewegingen en voetengestamp de in de ogen van het publiek 
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idiote ritmiek van het stuk probeerden vorm te geven. Als lezer zult u zich 
afvragen over welk stuk gaat het nu eigenlijk. 
Het gaat over niets meer en minder dan Le Sacre du Printemps van de Russische 
componist Igor Stravinsky. Stravinsky had als uitgangspunt voor het componeren 
van deze muziek beelden uit het heidense Rusland gekozen, waarin door  
rondtrekkende oervolken de inwijding van de lente werd gevierd. Tijdens die 
prehistorische viering werd het lenteoffer gebracht aan de zonnegod die dan 
tevreden werd gesteld en zou zorgen voor een goede oogst en jacht. Dit offer 
bestond uit een mensenoffer: het mooiste maagdelijke meisje uit de stam kreeg 
de (twijfelachtige) eer zich letterlijk dood te dansen in de kring van het volk met 
een woeste en rituele dans die, zoals gezegd, eindigde met de dood als offer. In 
samenwerking met regisseur en leider van het Ballets Russes Serge Diaghilev en 
choreograaf Vaslav Nijinski was de totale productie tot stand gekomen voor deze 
première op  29 mei 1913. 
De première leidde tot grote chaos en tumult door het ontevreden en opgefokte 
publiek. Al in de eerste minuut klonk er protest en gejoel en gingen voor-en 
tegenstanders met elkaar op de vuist. Schreeuwend publiek dat het schandalig 
vond dat zoiets in deze “heilige” theater-en concertzaal plaats kon vinden. De 
grote componist Maurice Ravel die zijn buurvrouw verzocht om stil te zijn, omdat 
hij wèl direct de grootsheid van de muziek begreep, kreeg naar zijn hoofd 
geslingerd: “vuile jood”. Claude Debussy stond op een stoel “dwazen” te roepen 
naar het publiek. De gendarmerie moest er aan te pas komen om de mensen te 
bedaren. De regisseur gaf opdracht om de lichten in de zaal aan-en uit te doen 
om de rust terug te laten keren en dirigent Pierre Monteux had grote moeite om 
het orkest bijeen te houden. 
Stravinsky zelf wist aan dit pandemonium te ontkomen door via een zijraam in één 
van de gangen van het theater te vluchten, zonder uiteraard te beseffen dat hij 
één van de grootste kunstwerken van de 20ste eeuw had geschapen. In de krant 
stond de dag erna: dit was geen lente offer maar een slachting van onze 
trommelvliezen.  
Een jaar later werd de Sacre echter opnieuw uitgevoerd in Parijs als concertante 
muziek, dus zonder ballet en weer onder leiding van Pierre Monteux en toen 
kreeg Stravinsky de eer die hij verdiende. Eén van de grootste triomfen in zijn 
leven. Zo werd Le Sacre du Printemps een geliefd werk over de hele wereld in 
onnoemelijk vele concertzalen ondanks zijn bijtende ritmiek en oerklanken. Maar 
liefst 50 jaar later voerde Pierre Monteux het werk op het einde van zijn leven 
(een jaar voor zijn dood) nog éénmaal uit in aanwezigheid van Igor Stravinsky zelf 
met het London Symphony Orchestra in de Royal Albert Hall. 
Het werd een ongekend succes wat door het publiek werd gehonoreerd met een 
onafgebroken staande (heel ongebruikelijk in Engeland) ovatie van meer dan een 
kwartier! Zo kwam het toch helemaal goed met Igor Stravinsky’s Sacre en was de 
mensheid verrijkt met een overweldigende compositie van een  immens genie. 
Om nu de cirkel weer rond te krijgen denk ik dat het ook met het corona virus, wat 
over de wereld uitgewaaierd is, en ons allen nu in een ijzeren greep houdt weer 
goed zal komen.  



We mogen allemaal hopen dat er een vaccin komt en dat het virus zal verdwijnen 
over niet al te lange tijd. Vele tekenen wijzen erop dat dàt gaat lukken. 
We zullen dan over onze schouders kijken en een lange neus maken naar het 
virus wat echter helaas vele levens heeft geëist. We gaan dan weer terug naar 
“normaal”. Ook in onze omgang met elkaar kunnen we weer normaal doen en alle 
opgefokte gedrag achter ons laten en met een glimlach constateren dat het 
voorbij is en we de draad van het gewone leven weer kunnen oppakken. Dat is 
wat ik hoop en verwacht voor onze Stedelijke Harmonie, straks weer lekker 
repeteren en muziek maken. 
Laat dat ons perspectief zijn!  
 
Douwe Veenstra.                                                      
 

 

  

 

  

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

Federatiefestival 7 maart 

Repetitie in coronastijl 



 
 
 
                                                                                 

 

  

Woordzoeker muziek  



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


