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Het begin: 
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Jubileumconcerten: 

ϯϭ�ŽŬƚŽďĞƌ�ϮϬϬϵ—DĂĂŝŬĞ�tŝĚĚĞƌƐŚŽǀĞŶ�ŝŶ�dŚĞĂƚĞƌ�
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100 jaar Finland: 
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Compilatie Concoursen: 

:ƵŶŝ�ϮϬϭϮ�-
^ĐŚŝĞƌŵŽŶŶŝŬŽŽŐ 

ϵ�ŶŽǀĞŵďĞƌ�ϮϬϭϯ�-��ŽŶĐŽƵƌƐ�KD&��ƌĂĐŚƚĞŶ 

ϭĞ�KE,<��ƌĂĐŚƚĞŶ�-�ŶŽǀĞŵďĞƌ�ϮϬϭϲ 



Enkele Highlights uit  

14 jaar SHD: 
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7 juli 2022 – Slotconcert op de camping in Dokkum 



Bijdrages van de leden: 



Beste Douwe, 
 
Ik heb jouw periode als dirigent bij de SHD niet vanaf het begin meegemaakt. Ik ben wat 
later lid geworden dan Reinette en Roel en wij gingen dus als familie naar de repetities, 
zoals ik vroeger ook deed met mijn moeder, iets wat voor mij altijd heel speciaal was en is. 
 
Als ik terugkijk op deze periode dan herinner ik mij vooral de geweldige concerten die we 
onder jouw leiding hebben meegemaakt. Het jubileumconcert met Eric Vloeimans, Finland 
100 jaar, de concerten met het Wachtkamerorkest en Rani Elias en ga zo maar door. Op de 
een of andere manier was jij altijd de drijvende kracht achter deze concerten en kreeg jij het 
voor elkaar! 
 
Als muzikant heb ik veel van jou opgestoken, je hebt een heel eigen kijk op muziek. Wat ik 
vooral waardeerde was het vertrouwen wat je tijdens concerten aan ons muzikanten gaf. 
 
Later toen ik voorzitter werd kreeg ik ook op een andere manier met jou te maken. Ik kijk 
hier ook heel prettig op terug, we hebben erg fijn samengewerkt en je zat altijd vol ideeën 
en stond ook open voor ideeën van anderen. 
 
Nu breekt er een nieuwe periode voor je aan en wij gaan verder met een nieuwe dirigent. Ik 
wil je ontzettend bedanken voor de samenwerking en je alle geluk en gezondheid wensen in 
de toekomst! We zullen elkaar vast nog vaak tegenkomen! 
 
Pieter Stenekes 



De eerste repetitie 
Op 10 juni 2021 speelde ik voor het eerst mee op een repetitie van het SHD. 
Het was binnen een tikje benauwd omdat het al een paar dagen warm was geweest. Ik zat tussen 
de trombones. Sommige secties waren nog niet compleet omdat niet alle leden het vertrouwd 
vonden om samen te spelen. 
Douwe was oprecht blij om iedereen weer te zien en met elkaar te spelen. Douwe was gretig om 
zoveel mogelijk stukken door te spelen om het orkestgevoel weer terug te krijgen. Waarbij ik al 
snel de tip kreeg om niet op concertsterkte te spelen. In de pauze nam Douwe even de tijd om uit 
te leggen dat het beter voor de balans van het was om vaker wat gas terug te nemen. 
Later trad Douwe diplomatiek om ook de balans tussen muzikanten onderling goed te houden.

Helaas ging in het najaar de muziek weer op slot met inmiddels de derde Coronagolf en konden 
we pas weer in voorjaar 2022 repeteren. Meedoen aan de ONHK in Barneveld bleek helaas geen 
haalbare kaart dus de ambities werden aangepast. Omdat Douwe inmiddels zijn vertrek als 
dirigent had aangekondigd werd de focus verlegd naar optredens in de stad met als mijlpaal het 
benefietconcert voor Stichting Ik ben Wil. 
Tijdens de repetities werkten we naar de optredens toe met vlotte en ook mooie nummers. Douwe 
had hierbij veel aandacht voor toonvorming.  Hij vond de toon van mijn trombone te scherp. 
Ondanks mijn pogingen om beter te mengen met het orkest bleef dit een punt van aandacht 
zodat ik besloot over te stappen op een King 3B trombone die net wat ronder klinkt. Bevalt prima! 
Gelukkig konden we dit jaar een aantal keren spelen: bij de herdenking van Josephina, de 
verjaardag van Douwe, koningsdag, de open dag van 3B en binnenkort het campingconcert.


Douwe, ik vind jou een echt mensen-mens. Je bent voortdurend op zoek naar balans in het 
orkest. Daarbij ben je aardig maar niet snel tevreden. Mede daarom vind ik het leuk om bij SHD te 
spelen. Ik ben ook blij dat je goed rekening houdt met de mogelijkheden en beperkingen van de 
muzikanten, zoals mijn wat minder ontwikkelde gevoel voor ritme. Ik heb in het afgelopen jaar veel 
van je geleerd en wens jou en je vrouw het allerbeste!

 
Het ga je goed en hopelijk tot ziens!

Hubert Bakker



Lieve Douwe, 
 
Het is donderdagavond rond de klok van 8 uur. Ik ben 12 jaar en mag deze donderdag weer 
meespelen in het “grote orkest”. Dat mag één keer in de maand. We hebben net een paar koralen uit 
het blauwe boekje gespeeld en nu is het tijd om te stemmen. Ojee, stemmen… Wat vind ik dat 
spannend. Het voelt alsof ik een complete solo moet spelen voor een vol concertgebouw. Ik ben aan 
de beurt en speel de A. Douwe kijkt me aan en zegt: “Ik kijk in die mooie bruine ogen en ze speelt 
een perfecte A”. Meteen kleurt mijn gezicht zo rood als een tomaat. Maar gelukkig kleurt niet alleen 
mijn gezicht rood, ook Douwe krijgt een kleur! Iedereen in het orkest ligt natuurlijk dubbel van het 
lachen. 
 
Vanaf dat moment heeft Douwe een speciale plek in mijn hart. Niet alleen Douwe, maar de hele 
Harmonie betekent veel voor me. Natuurlijk ben ik met de jaren ouder geworden, maar ik ben, mede 
door bij de Stedelijke Harmonie Dockum te spelen, persoonlijk ook erg gegroeid. Van alleen 
meespelen in het orkest, naar me aansluiten bij commissies, meehelpen met acties tot het 
organiseren van het studieweekend. Heel leuk vind ik ook het presenteren van de ensembleavonden. 
Hoe leuk is het dat we met zo’n gevarieerde groep mensen zulke leuke dingen kunnen doen en zulke 
mooie muziek kunnen maken. En dat allemaal onder de baton van de, in mijn ogen beste dirigent die 
bestaat, Douwe Veenstra! 
 
Als iemand me vraagt hoe lang ik al bij de Stedelijke Harmonie Dockum speel, is mijn antwoord altijd 
“net zo lang als Douwe” geweest. Vanaf nu zal dat antwoord helaas niet meer opgaan. Ik denk dat ik 
er iets van “langer dan Douwe” van zal moeten maken… 
 
Als laatste wil ik nog een hele bijzondere herinnering delen. Iets wat ik nooit had kunnen dromen: De 
Stedelijke Harmonie Dockum, onder leiding van Douwe Veenstra op mijn bruiloft. Hoe geweldig was 
dat! Na een vreselijke periode van afgelaste concoursen, concerten, optredens en repetities toch een 
feestje bouwen op onze bruiloft. Ik voelde mij zeer vereerd en ik ben heel blij dat ik zo lang mocht 
spelen onder leiding van Douwe. 
 
Lieve Douwe, heel erg bedankt voor de geweldige tijd en voor alles wat ik van u heb mogen leren 
tijdens uw tijd als dirigent van de Stedelijke Harmonie Dockum! 
 
Veel liefs, Jacoba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn reactie toen ik Douwe zag aankomen           Douwe dirigeert op onze bruiloft. 
op onze bruiloft. 



Cent Mille Chansons  

 
 

 

 
Beste Douwe, 

 

Wat hebben we dankzij jou met ontzettend veel 

nieuwe muziek kennis gemaakt! 

 

Het Finland concert heeft op mij de meeste indruk 

gemaakt. In het begin dacht ik echt hoe gaan wij 

ooit Finlandia goed spelen!  

Maar wat hebben we het mooi uitgevoerd. 

Sinds die tijd is Finlandia (met koor) een van mijn 

favoriete composities. 

 

Merci beaucoup et à bientôt! 

Gwen Noordstrand - Kors 

 



Dag Douwe, 

Na bijna 15 jaar is het voor jou tijd om de Stedelijke Harmonie te verlaten. Dat is 
super jammer natuurlijk, maar een mooi moment om eens terug te kijken naar 
alle prachtige herinneringen die we allemaal onder jou leiding hebben mogen 
meemaken.  

Voor ieder is er vast een ander hoogtepunt en er zullen in dit boek al veel 
beschreven zijn. Het concert met Maaike Widdershoven, Eric Vloeimans, Davine, 
Iris Kroes en ga maar door! Voor mij is Katarsis met Gerrit Breteler met een 
machtig groot koor een favoriete herinnering die ik nog met enige regelmaat op 
Youtube opzoek om terug te luisteren.  

Mijn allergrootste hoogtepunt was natuurlijk wel mijn 
D-examen, begeleid door de harmonie gedragen een 
prachtige vertolking van Victor’s Tale mogen spelen. 
Met name de muzikaliteit in de begeleiding naar mij als 
solist heb ik als bijzonder prettig ervaren. 

 

 

Maar… De concerten waar wij als harmonie mochten 
stralen en relaxed de sterren van de hemel konden 
blazen staan mij het meest bij. Lekker muziek maken 
bij de ouderen of in de stad of in de muziektent op 
Schier, heerlijk! Het is fijn om dan een dirigent te 
hebben die daar ook van kan genieten en lekker kan 
meedoen in de muzikale gekheid die de Stedelijke Harmonie 
soms is. En muzikale gekkigheid mocht er bij jou altijd zijn! Als het serieus moet dan is 

dat duidelijk, maar anders… willen we in de 
klarinetsectie eens lekker uitwisselen van partijen? Geen 
probleem. Een extra nootje er tussen door? Volgens mij 
kun je daar stiekem wel een beetje van genieten. En zo 
moet het voor mij zijn. De aanloop naar het Finland 
concert waarin je serieus overweegt om een nummer 
van Nightwish met de harmonie ten gehore te brengen, 
ik houd ervan. Jammer dat dat dan net niet gelukt is. 
Maar het mocht altijd een beetje anders en creatief en 
daarmee pas je bij de harmonie en de harmonie bij jou. 

Ik zal nog vaak met plezier terugdenken aan hoe je ‘gewoon’ mee deed aan acties en de anekdotes 
over je avonturen (na de fiets11stedentochten of toen je Doutzen tegen kwam).   

Het is dan ook niet makkelijk om afscheid te moeten nemen… dus laten we zeggen tot ziens! 

Lieve groeten, Femke  



      emotie             Muziek:  zonder een woord te wisselen de ander 
laten voelen wat je wilt zeggen, een verhaal vertellen zonder woorden                 

    uniek                             een verrijking                                              
 

SHD 

passie     
een stem 
geven aan 
je hart 

kippenvel 

                                                                     

                                                                 je hart laten spreken 

Beste Douwe, jieren dirigent fan ûs SHD. Ha mei in soad nocht en wille spile ûnder dyn 
leiding. Tige dank foar de moaie muzikale jûnen en optredens die we mei inoar makke ha. 
Mei namme de koralen ût it (reade) mar foar ûs it blauwe boekje, ha mij faak rekke. 
Winskje dy ,mei dyn frou en jim gesin noch in soad sûne en moaie jieren ta. No meer tiid 
foar ûntspanning ,al wie de tongersdei jûn ek ontspanning, no meer rûmte foar oare 
dingen. In muzikale groet, Greet Bilker 

gevoel 
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Douwe Veenstra stopt als 
dirigent bij de Stedelijke 
Harmonie Dockum 
 

Sinds 2008 is Douwe Veenstra het vaste gezicht voor 
de Stedelijke Harmonie Dockum, maar helaas gaat 
hij dit orkest na 14 jaar trouwe dienst verlaten om te 
gaan genieten van zijn welverdiende pensioen. 

Douwe Veenstra begon zijn muzikale carrière op 12-
jarige leeftijd als cornettist bij muziekvereniging “De 
Lofstem” in zijn toenmalige woonplaats Suameer, 
waar hij les kreeg van de bekende dirigent en 
pedagoog Sierd de Boer. Deze nam Douwe al snel 
mee als solo-cornettist naar zijn top-brassband 
“Excelsior” te Surhuizum. Op 17-jarige leeftijd ging 
Douwe Veenstra naar het conservatorium te 
Leeuwarden waar hij het directie-diploma HaFaBra 
behaalde. Tevens slaagde hij voor de onderwijsakte’s 
A en B , met als hoofdvak trompet en bijvak piano 
en bezit hij de verklaring van de inspectie 
muziekonderwijs als B-bevoegd docent heterogene 
ensembles. 
In het dagelijkse leven was Douwe Veenstra 
werkzaam als docent aan muziekschool “ De 
Waldsang “ te Buitenpost. In de afgelopen jaren is 
Douwe Veenstra ook als dirigent werkzaam geweest 
bij een 12-tal orkesten, w.o. ruim 22 jaar bij 
muziekvereniging “Crescendo” te Holwerd en 15 
jaar bij “Ons Genoegen” te Marsum 

De Stedelijke Harmonie zwaait Douwe toe en wenst hem 
alle goeds voor de toekomst! 
 

 

 

 

  
 
 
 
          Op de foto’s: Douwe Veenstra in actie en als echte verenigingsman 
 

  
 

Veertien jaar dirigent bij de 
Stedelijke Harmonie Dockum 
Een paar momenten om je geheugen op te frissen  

In 2008 begon Douwe Veenstra als frisse nieuwe 
dirigent bij de Stedelijke Harmonie Dockum. Voor 
iedereen was het eerst even aftasten maar al snel 
kwam de Stedelijke Harmonie er achter dat Douwe 
een echte verenigingsman is en dat de repetities ook 
vooral gezellig moeten zijn, naast dat er natuurlijk 
muzikaal gewerkt moet worden. 

Vrij snel nadat Douwe was begonnen als dirigent 
stond er in 2009 al een jubileumconcert op de 
planning samen met Maaike Widdershoven. Wat was 
het een prachtig groots concert! Dit was het eerste 
grote concert samen en om de 5 jaar zullen er mooie 
concerten volgen. In 2014 staat het volgende grote 
concert al op de planning en dit keer is dit samen met 
Davine, Gerrit Breteler en Release. In 2019 zal het 
een hele bijzonder jubileum worden, een concert met 
Eric Vloeimans, een trompettist die Douwe fantastisch 
vindt en waardoor het concert nog bijzonderder 
wordt. Wat zijn het vooraf aan dit concert ook 
prachtige voorbereidings dagen geweest. Met het 
gehele orkest hebben we een zeer gezellig 
studieweekend in Appelscha gehad, en niet zonder 
fantastisch resultaat. 

Wat ook een bijzonder concert was was het Finland 
concert in 2017. Samen met Douwe heeft de 
Stedelijke Harmonie zeer hard gewerkt om er een 
prachtig concert van te maken in de Grote kerk te 
Dokkum. Bloed zweet en tranen, mar at we der weze 
mutte dan binne we der! 

 

Natuurlijk zijn er tussendoor ook minder grote 
concerten geweest, hier hebben we zeker niet 
minder hard op gestudeerd en waren ook zeker niet 
minder leuk! 

De dagen weg naar Schiermonnikoog voor het 
concours aldaar, in 2012 wisten we zelfs met de 
winst het eiland te verlaten. In 2013 het OMF 
concours in Drachten, wat hebben we hard gewerkt 
en wat was het gezellig! In 2016 een bijzonder 
concert op de centrale as die net klaar was, wie kan 
nou zeggen dat ze in een oplegger van een 
vrachtwagen muziek hebben gemaakt midden op de 
autoweg? 

En dan hebben we nog niet eens gesproken over alle
december concerten en de vele concerten tijdens de 
admiraliteitsdagen, de laatste in coronaperiode zelfs 
op de praam en op een zeer wankele kar achter de 
trekker aan. Het federatiefestival wat ieder jaar terug 
komt, een soort van moeten maar toch wel heel 
gezellig zo met zijn allen. De concertjes tijdens 
koningsdag bij de Waadwente en Dongeraheem, de 
concertjes tijdens de binnenkomst van de 
avondvierdaagse, de kerstnachtdiensten. En na de 
repetities of concerten geregeld met een drankje 
gezellig afsluiten, ook daar was Douwe van de partij. 
In de afgelopen jaren zijn er zoveel mooie 
herinneringen te verzinnen, dat past niet op 1 pagina 
in deze krant! 

 

 

Lieve Douwe 

Geniet van je welverdiende pensioen samen 
met allen die je dierbaar zijn. 

Ik wens je alle goeds toe voor in de toekomst en 
wie weet zien we elkaar ooit weer tijdens een 
concert van de Stedelijke Harmonie Dockum! 

Liefs van Astrid Schoonbeek 

 

 

 



 
     Alida Smit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groetjes 

Alida Smit (hobo) 



Mijn herinneringen aan Douwe: 

Het verwonderde mij vaak hoe we naar een concert toe 
werkten. Het gepuzzel van Douwe, wat wel en wat niet, en in 
welke volgorde. Magisch vind ik de eindfase, waarin we tot 
iets moois komen. Het lijkt wel of dan de puzzelstukjes op 
hun plek vallen. Er ontstaat iets moois wat er tevoren niet 
was. De verdienste van de dirigent, maar meer nog, denk ik, 
de chemie met het korps. We konden dan vaak meer dan we 
voor mogelijk hielden. Wat ik fijn vind is zijn optimisme, dat 
iedere muzikant iets meer kan dan je dacht. Daardoor heb ik 
ook een paar keer mee gedaan aan een poging tot duet. 
Daarvan zijn nog foto's op mijn mobiel te vinden. Met Karin bij het solistenconcours en 
met Marinus bij de corona-ensemble avond. 
De grote concerten, zoals met Maaike Widdershoven, Eric Vloeimans, Finlandconcert, 
waren echt hoogtepunten. Bijzonder ook hoe Douwe kon genieten van andere musici. Of 
van de vrouwelijke charme;) 
Maar het meest dierbaar zijn voor mij de keren dat we bij een begrafenis van een van 
onze leden konden spelen. Zo mooi als dan de koralen tot hun recht komen.. 
 

Verder was de samenwerking met 
Douwe in mijn rol als 
penningmeester prima. De 
bonnetjes kwamen uit de koffer 
als uit de hoge hoed. Soms als 
onverwachte uitgave, maar steeds 
vaker ook met een aankondiging 
vooraf. Maar altijd met een 
toelichting waarom dit geld de 
investering in de SHD dubbel en 
dwars waard was.  

Als persoon is Douwe voor mij een dirigent met een gouden randje. Zo gedreven om met 
ons samen mooie muziek en mooie momenten te maken. Plannen te over. Ook voor de tijd 
hierna als 'musicus in ruste'. Ik denk dat er van rusten nog niet veel terecht zal komen..  
 

Liesbeth de Vries 



 

Voor mijn Dirigent 

 

Van een dirigent mag je verwachten dat hij blij is 
met zijn muzikanten toch? Nou, ik heb wel eens 
getwijfeld… 

Het was mijn eerste buiten optreden met de SHD 
in Dokkum in het centrum. Het advies was om vanwege de drukte en 
daarmee mogelijk moeite vinden met het vinden van een parkeerplek, 
met iemand mee te rijden. Ik dacht meteen.. ik kan vast wel met Douwe 
mee. 

Nou het vragen was geen probleem. Ja, hoor ik kom je ophalen. Tja.. en 
dan sta je te wachten. Te wachten. De klok tikt lekker door… Hij zal me 
toch niet vergeten? Dorpsgenoot??? 

Helaas..toch maar zelf de auto gepakt. Ik was nog net op tijd. Ja, hij is 
wel eens wat verstrooid werd later gezegd. Hahaha!! Maar goed dat het 
hele korps niet gehaald hoefde te worden.. Maar om positief af te sluiten .. 
het is later toch vaak helemaal goed gekomen! 

Douwe, hartelijk dank voor deze muzikale reis die ik samen met je heb 
mogen maken! Ik wens je veel plezier, geluk en gezondheid (en nog veel 
muziek) samen met je vrouw, kinderen en kleinkinderen. Geniet van je 
Pensioen. 

Oant Sjen! 

 

Groeten, 

Susan Postma  

 

 

 



Beste Douwe, 
 
Er werd ons gevraagd om een verhaaltje over jou te 
schrijven voor het herinneringsboekje. Oei, dacht ik 
toen, want wij zitten (terwijl ik dit schrijf) met onze 
camper in Frankrijk op een camping met slechte Wifi, 
geen Word en geen printer. 
Maar goed Douwe, jij neemt afscheid na meer dan 10 
jaar als dirigent van de SHD. 
Ik vond je een erg muzikale man met humor en ook 
mooie verhalen over muziekstukken en dirigenten. Ik 
moest ook vaak lachen om de manier zoals je weer 
muziek hoort door bijvoorbeeld het gakken van ganzen. 
Beste Douwe ik wens je heel veel geluk toe met je 
vrouw en familie en geniet van je pensioen. 
Ik zie je in december weer terug! 
 
Met muzikale groet, 
 
Froukje Russchen 
 



Beste Douwe, 

14 jaar onze dirigent, dat is een hele periode. Dan bouw je een band op met elkaar. Het zal straks 
wennen zijn, als er een andere persoon op de bok staat om ons orkest te leiden. 

We hebben in die jaren heel wat meegemaakt, veel leuke spannende dingen, zoals bijvoorbeeld de 
grote optredens bij de jubileumjaren, samen naar het concours, het ONHK en het harmoniefestival. 
Het gezellige studieweekend in Appelscha…  

Maar ook droevige dingen, zoals het overlijden van een aantal leden en onze oud-dirigent Cor 
Hoekstra waarbij speelden op de uitvaarten. Ook bij die gelegenheden stond je er samen met ons en 
werden het zeer bijzondere en muzikale bijdragen. 

Een enkele keer ging er iets mis, en moest ik 
voor je inspringen. Een dichte deur bij de 
Grote Kerk tijdens de kerstnachtdienst, of 
een ’vergeten’ concert bij Dongeraheem. 
Maar het kwam altijd weer op zijn pootjes 
terecht en werd na de tijd ruimschoots goed 
gemaakt! 

We zijn verschillende keren op concours 
geweest, naar Drachten, Schiermonnikoog en 
een paar keer een harmoniefestival, onder 

andere in Sneek en Dokkum. Op een aantal van die concoursen bereikten we een prachtig resultaat, 
zoals in 2012 op Schier een 1e prijs met 88 punten, en op het ONHK de tweede plaats in onze divisie. 
Dit gaf de vereniging dan ook weer een boost. 

Je was ook altijd bereid om mee te helpen met de verenigingsactiviteiten. Zo 
liep je mee met de eieren-actie, heb je geholpen in het oud papier en was je 
ook niet te gek om met een kar vol slagwerk achter de auto naar Sneek te 
rijden, en daar vervolgens ook tot het einde van de dag te blijven om de boel 
weer in te laden en mee naar huis te nemen.  

Ik wil je heel erg bedanken voor al die mooie jaren met mooie muzikale 
momenten en een hele fijne (persoonlijke) samenwerking. Hopelijk blijf je de 
SHD op een afstandje wel volgen, en zien we je nog vaak terug bij onze 
optredens. En sowieso nog een mooi afscheid in december, van ons en jouw 
publiek! 

Douwe, ik wens jou en je vrouw nog veel gelukkige jaren toe en hoop dat jullie nog lang kunnen 
genieten van al het moois in het leven.  

Groetnis en tot ziens, 

Dieuwke Visscher 

 



In 2010 ging ik verhuizen naar Bartlehiem en was nog steeds lid van muziekvereniging Phiësta in Stadskanaal. Ik 
was daar leerlingbegeleidster en fanatiek op de basklarinet. Ik was overgestapt van de bes-klarinet naar de bas. 
Vanwege een hersenoperatie was mijn fijne motoriek rechts aangetast. De bas ging vaak niet zo snel en mijn 
vingers staan op de bas wat verder uit elkaar. Dat was vooral in de beginperiode na de revalidatie heel fijn.  
We kregen op een bepaald moment een nieuwe dirigent. De klik met de vereniging was er helaas niet. Dat ging 
zover dat de een na de ander zijn lidmaatschap opzegde, er kwam een scheuring binnen het bestuur. Er zijn 
mensen in die periode beschadigd door uitingen en handelen van anderen. Omdat ook de voorzitter opstapte, 
toen we besloten hadden dat er geen toekomst meer in de vereniging zat, werd ik gebombardeerd tot 
voorzitter. Een vrij inhoudsloze functie. Ik mocht met een paar mensen de vereniging naar zijn einde brengen. 
Het zo goed mogelijk af zien te handelen. Dat was in 2011. Er was net door de vereniging een gloednieuwe 
basklarinet voor mij aangeschaft, bij elkaar gespaard door fondsen. Ik heb er maar een paar maanden op kunnen 
spelen in Stadskanaal. Ik heb hem van de stervende vereniging over kunnen nemen, met het idee dat verkoop 
toch nog wat op zou kunnen leveren. Spelen wilde ik niet meer.  
 
Maar als je met een muziekdocent samenwoont, kun je niet zomaar besluiten de bas te verkopen en te stoppen 
met spelen. Ik moest hem eerst maar eens opbergen en wie weet, zou ik toch nog eens weer willen spelen. Ik ben 
blij dat ik geluisterd heb! 
Zo begon ik toch te twijfelen. We kwamen Cor Hoekstra ergens tegen en Harm begon met hem over de SHD. Cor 
was daar net gestopt, maar er stond nu een leuke dirigent voor. Douwe Veenstra. Harm kende hem natuurlijk 
wel en spoorde mij aan op de repetitie te gaan kijken. Cor zou zijn vrouw inlichten en zo kwam ik in het Omnium 
aan. Met mijn “rugzakje” uit Stadskanaal. Geen vertrouwen in de dirigent. Geen vertrouwen in de 
medemuzikanten, geen vertrouwen in het bestuur. Maar wat ik daar zag, sprak me toch aan. Wat een relaxte 
sfeer! Een dirigent die niet schreeuwt, die niet zegt dat het allemaal niet zo moeilijk is. Muzikanten die niet 
angstig opkijken naar de dirigent. Er was zelfs ruimte voor een grapje tussendoor!  
Ik had mijn bas in de auto liggen en toen je dat hoorde Douwe, moest ik na de pauze maar meteen meespelen. 
En dat is heel goed geweest. In de loop van de tijd kwam het vertrouwen terug. Een groot deel van dat 
vertrouwen is door jou weer gaan groeien, ik kreeg weer plezier in het spelen. Begon zelfs weer in het 
leerlingorkest voor de begeleiding in de baslijn.  
 
Een paar jaar later begon de voorzitter 
aan me te trekken, “wil je niet in het 
bestuur?” Dat heb ik heel lang 
afgehouden. Ik wilde spelen, zonder de 
frustraties als bestuurslid. En zie 
hier….ik heb zelfs weer een 
bestuursfunctie!  
Douwe, ik wil je ontzettend bedanken 
voor de manier waarop jij het vak als 
dirigent uitgevoerd hebt. Ik kan rustig 
zeggen dat jij degene bent die ervoor 
gezorgd heeft dat mijn bas niet in de 
wilgen is beland en dat ik mijn 
speelplezier weer terug heb. Een 
dingetje is toch jammer: dat je pas op 
de op een na laatste repetitie erachter 
kwam hoe mooi een basklarinet klinkt! 
En dat nadat ik al (bijna) tien jaar bij de 
SHD speel…. 
 
Karin Neinders 



Donderdag 12 april 2018 - Een (onverwachte) serenade 

Het 45-jarig bestaan van Spinder Dairy Housing Concepts in Harkema en het 25-jarig jubileum van 
haar DGA (directeur groot aandeelhouder) Hubèr Timmermans, beide precies op 1 april 2018. 1ste 
paasdag, niet zo’n handige dag. Dus werd besloten om de festiviteiten ter gelegenheid hiervan in de 
Piramide te Surhuisterveen door te schuiven naar donderdagavond 12 april. 

Zoals gebruikelijk werd de jubilaris ‘op hoofdlijnen’ geïnformeerd over de inhoud van het feest en 
verzocht tijdig aanwezig te zijn met de naaste familie op de bestemde locatie. Heerlijk om een 
keertje niet de regie te hoeven voeren, zoals normaal gebruikelijk bij de organisatie van dealerdagen, 
excursies of personeelsuitjes. Collega directeur Jehannes Bottema stond deze avond aan het roer en 
koos ervoor slechts kort terug te blikken op de voorbije 45 jaren en vervolgens personeel en aanhang 
vooral te informeren over de ambitieuze nieuwbouwplannen van Spinder Dairy Housing Concepts in 
Drachten. Een topsporter uit de zeilwereld werd uitgenodigd om een presentatie te verzorgen over 
teambuilding en voor de muzikale omlijsting en afronding van de avond werden twee 
zangers/gitaristen uit het naburige Rottevalle bereid gevonden. Verder werd eigenaar Freddy van 
Dekken van de Piramide uitgedaagd om flink uit te pakken in de keuken. 

Maar dat de Stedelijke 
Harmonie uit Dockum ook 
op de lijst van genodigden 
stond, was voor mij een 
volslagen verrassing. Uit het 
niets zo maar een 
onverwachte serenade door 
een bijna voltallige 
Stedelijke Harmonie bij 
gelegenheid van mijn 25-
jarig jubileum, daar had ik 
niet op gerekend. Een 
bijzonder initiatief van 
collega Jehannes Bottema 
waar de Stedelijke Harmonie 

onder leiding van haar dirigent Douwe Veenstra op 
een geweldige wijze invulling aan heeft gegeven. Ik 
heb zeer genoten van deze bijzondere muzikale 
geste. Later heb ik van vele collega muzikanten bij 
de Harmonie, waaronder ook Douwe, vernomen 
dat ook zij het een fantastische alternatieve 
invulling vonden van de wekelijkse repetitie avond. 
Douwe (Veenstra) en Jehannes (Bottema); 
nogmaals hartelijk dank voor deze geweldige 
surprise .  

Hubèr Timmermans 

 

 



 

Op it federaasje 
konkoers yn 2020 spile 
Theresa Morricones 
Melody op de althobo. 
Se spile it hiele stik út 
de holle. Se fûn wol dat 
se lûd blaze moast om 
harsels boppe de 
harmony út hearre te 
kinnen. Theresa hat 
ferskate kearen solo’s spile ûnder lieding fan Douwe, sa ûnder oaren 
ek in kear yn de Grutte Tsjerke by it stik Moment foar Morricone, 
dat wie foar eltsenien in pikefel moment.  
 



Beste Douwe, 
  
Een aantal jaren terug heb ik als trombonist met jou als 
dirigent kennis gemaakt. Na mijn eerste repetitie gaf je aan 
dat het meespelen in het korps nog even een maatje te 
groot was. Ik kon dit waarderen dat je dit eerlijk aangaf. 
Sinds twee jaar speel ik mee in het korps en voel mij op 
mijn gemak. Dit komt mede door jou manier van dirigeren 
en de wijze waarop je mij wijst op “missers”. Je doet dit 
met een lach of een oogopslag. Deze wijze past goed bij mij.  
  
Nu je stopt met dirigeren wens ik je een goed tijd toe met 
echtgenote, kinderen en kleinkinderen.  
  
Ik hoop dat je nog lang kunt blijven wandelen en de 
Elfstedentocht op de fiets kunt meedoen. Dit alles bij een 
goede gezondheid. 
  
Groet Douwe Ferwerda 
 



Beste Douwe, 

 

Na een leven lang actief in de muziek. Het besluit is 
genomen, de kogel is door de kerk. 

Daar ga je dan, als docent, als dirigent, als organisator van 
mooie concerten, optredens, als versteller van mooie van 
anekdotes.  

Als een uiterst gedreven liefhebber van muziek, aimabel, 
goed gemutst, ook al waren er veel afwezig op de 
repetitie, altijd enthousiast.  

Veel verstand van muziek. Veel ervaring met orkesten. 
Met de behendigheid om met ons, de amateur musici om 
te gaan. 

Enig tijd terug ben je reeds met afbouw van verschillende 
dingen begonnen, maar dan toch het afscheid van de SHD 
als laatste. 

Na zo`n lange periode afscheid nemen van werk en 
mensen en dingen doen, is niet eenvoudig. 

Maar je kunt in ieder geval met een gerust hart terug kijken, zeker wat betreft de periode bij mijn 
clubje. 

Ik zal  zeker met groot plezier aan deze tijd terug denken. 

Nu vol gas vooruit in de nieuwe fase met Maaike. 

 

 

Marten 



Beste Douwe, 

Ik ken je als een buitengewoon vriendelijke en optimistische man. Bij de SHD hebben we allemaal 
vaak mogen genieten van het enthousiasme wat je meebrengt. Als er iets is wat ik ga missen bij de 
repetities is het de volstrekt willekeurige anekdotes die je op de bok vertelt, typisch Douwe! 

Ook heb ik je als trompetleraar mogen kennen, in die jaren heb ik heel erg veel van je geleerd. Het 
viel mij op dat je blij verast was dat ik graag muziek wilde spelen van Eric Vloeimans, ik vond het 
daarom ook heel leuk om deze stukken samen te spelen! In de periode dat ik vanwege mijn beugel 
niet veel kon spelen was jij voor mij een reden om door te blijven oefenen, dan maar even een tandje 
terug! 

Ook heb je me samen met de SHD begeleid bij mijn D-examen. Het was heel prettig om een dirigent 
te hebben die het muziekstuk tijdens de les met je kan oefenen, daar heb ik veel voordeel van gehad. 
Ik heb hier nog een foto van het optreden voor mijn D-examen. 

 
 
Maar aan alles komt een eind, als één van de laatste muzikale bezigheden stop je nu ook als dirigent 
van de Stedelijke Harmonie Dockum. De vrije tijd wordt je van harte gegund! 

Ik wens je een lang en gezond pensioen toe, je bent een topkerel! 

Groeten, 

Roel 



Laatste grote concert met Douwe - 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Hanneke Postma 





 

 

 

Beste Douwe, Maestro, 
 
Bedankt voor de muzikale begeleiding, 
betrokkenheid en inzet voor ons mooie 
korps! 

Wat hebben we in de afgelopen 14 jaar toch 
veel meegemaakt met ons allen: 
lustrumconcerten met bijzondere solisten, 
concoursen op Schiermonnikoog, serenades 
en een heus studieweekend in Appelscha!  

En nu dan echt met pensioen. Geniet ervan, 
samen met Maaike! 
 
Hartelijke groeten, 

Astrid van Capelle-Nauta 
Altsaxofoon 

 

 

 



Doordesemd met muziek, in ieren en synen, 

Soms ongeduldig, maar altijd proberen het beste er uit te halen 

Graag de puntjes op de i maar ook gewoon genieten van het 
resultaat en dat ook zeggen 

'Vaderlijke'  leidsman en inspirator, een dirigent om van te 
houden! 

Het was voor de SHD een rijke tijd met jou. 

Nog een lang gezond, voorspoedig en muzikaal leven gewenst! 

                                         Albert 

 

 

 



Beste Douwe, 

In 1995 ben ik voor mijn baan, 
van Groningen naar Friesland gegaan. 
Gelijk met het uitpakken van de verhuisdozen, 
toen ook voor de Stedelijke Harmonie gekozen. 

Jarenlang speelde ik hier, 
met ontzettend veel plezier. 
En net als bij zovelen, 
had ik moeite bij het moederschap mijn tijd te verdelen. 

Maar Roel deed inmiddels zeer zijn best, 
en ging met zijn trompet naar het A-orkest. 
Toen ben ik ook spontaan, 
weer naar de repetities gegaan. 

Al snel ging ook Pieter door de knieën, 
en gingen we naar de repetities met z’n drieën. 
Met jou als dirigent, zo bevlogen, 
zijn deze tien jaren omgevlogen. 

Je liefde voor koralen en harmonie,  
Je enthousiasme en energie, 
Je statige marsen en oude dansen, 
en publiek waarmee je kan sjansen. 

Je vele anekdotes en belevenissen, 
Je door het verminderde zicht in de 
cijfertjes vergissen, 
Dit en tal van andere dingen, 
neem ik mee in mijn herinneringen. 

Douwe,  
bedankt! 

Reinette Stenekes 





 

Douwe, oant sjen! 

De Leden: 

Albert, Alida, Astrid S., Astrid van C.-N., Boris, Bowine, Dieuwke, Douwe F., 
Femke, Froukje, Gesine, Greet, Gwen, Hanneke, Hans, Henk, Hubèr, Hubert, 

Jacoba, Jeltsje, Jochum, Karin, Kees, Liesbeth, Marinus, Marten, Pieter, 
Reinette, Renate, Roel, Roelien, Saakje, Sibe, Susan, Theresa 
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