
Zondagmiddag speelde De Club uit 

Didam tijdens het concertconcours in de 

Hanzehof in Zutphen. Met maar liefst 

90.33 punten won de muziekvereniging 

een eerste prijs, met promotie naar de 

1e divisie en met lof van de jury. De 

Club bleek ook nog eens het hoogste 

aantal punten behaald te hebben tijdens 

dit twee dagen durende concours. Er 

deden 19 orkesten mee. Drie professio-

nele juryleden beoordeelden de orkes-

ten op onder andere samenspel, klank 

en dynamiek.

De Club speelde onder leiding van 

dirigent Römanö Mediati het ver-

plichte werk Elements of Nature van 

Hermann Pallhuber en Impressions of 

Japan van James Barnes. In Elements 

of Nature worden aarde, vuur, water en 

lucht muzikaal vertolkt. Impressions of 

Japan geeft het ontwaken van de dag 

in Joetsu, de grote Boeddha in Nara en 

een Feest in Asakusa weer. 

Lees verder op pagina 3.

We kunnen dan wel net op con-

cours geweest zijn, maar we gaan 

ons publiek toch verwennen met 

een sprankelend Nieuwjaarscon-

cert. Al jaren hebben we dezelfde 

ingrediënten: gezellige muziek, een 

lekker kopje koffie (of wat anders) 

en volop gelegenheid om bekenden 

een gelukkig 2016 te wensen. 

Met het samenstellen van het pro-

gramma houden we met iedereen 

rekening. We spelen Weense mu-

ziek met bekende polka’s, walsen en 

marsen en met Dichter und Bauer 

van Suppé ook een prachtige ouver-

ture. Tim Ouwejan, onze 15-jarige, 

talentvolle trombonist speelt als 

solowerk Morceau Symphonique 

van Alexandre Guilmant.

Ook leerlingenorkest Step Up en 

onze slagwerkgroep zullen van 

zich laten horen. Samen spelen 

we muziek uit de overbekende 

film Pirates of the Caribbean.

Het Nieuwjaarsconcert begint 

op 3 januari om 11.00 uur bij 

Jan & Jan, Lieve Vrouweplein 4 

in Didam. De entree bedraagt 

€ 3,50. Kinderen tot 12 jaar 

mogen gratis naar binnen.

Volg ons op Facebook - De Club 
Didam - om van ons nieuws op de 
hoogte te blijven.
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Muziekvereniging 
De Club Concourswinnaar

Nieuwjaarsconcert op 
3 januari bij Jan & Jan Agenda 2016

zondag 3 januari  Nieuwjaarsconcert

zondag 20 maart  Palmpaasoptocht

zondag 17 april  Kringdag 
 (De Eendracht)

weekend 23/24 april  Concertreis naar 
 Limburg

woensdag 27 april  Vlaghijsen Koningsdag

woensdag 4 mei  Dodenherdenking   
 (Concert)

donderdag 2 juni  Intocht avondvier-
 daagse

woensdag 29 juni  Popup concert
of 6 juli  (weersafhankelijk)

woensdag 13 juli  Buitenconcert 
 Meulenvelden

zondag 7 augustus  Schuttersfeest

maandag 8 augustus  Schuttersfeest

dinsdag 14 augustus  Kevelaar

zaterdag 15 oktober  Meezingconcert

talentvolle trombonist speelt als 

solowerk Morceau Symphonique 

van Alexandre Guilmant.

Ook leerlingenorkest Step Up en 

onze slagwerkgroep zullen van 

zich laten horen. Samen spelen 
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Allerlei factoren bepalen of je kunt pieken 

op het juiste moment. Maar zo kan er ook 

iets gebeuren waardoor het juist de andere 

kant opgaat. Terwijl je weet dat je het kunt, 

kun je als het ware blokkeren als het span-

nend wordt. En dat kan een domino-effect 

op de rest van de orkestleden hebben.

Niets aan toeval overgelaten

In de voorbereiding werd weinig aan het 

toeval overgelaten. Het eerste werk werd 

begin 2015 in de grondverf gezet en op 28 

maart in Teteringen uitgevoerd. Elements 

of Nature ging daarna weer even de map 

in. Na de vakantie werd het echt serieus. Al 

op 6 september hadden we een studiedag, 

waar professionele docenten ons hielpen 

met het instuderen van de stukken. Sommi-

ge secties hielden zelf nog groepsrepetities. 

We gingen op 24 oktober naar Vaassen, 

waar we in een sporthal een concert gaven. 

Op 15 november kwam de QHarmony naar 

Didam en weer konden we de concours-

werken tijdens een concert spelen.

D-day

Tussendoor kwamen nog een paar collega-

dirigenten van Römanö ‘jureren’, waarna 

er nog weer wat meer puntjes op de ‘i’ 

gingen. En toen brak D-day aan. Voor de 

ruim 70 leden van De Club betekende dat 

vroeg opstaan, goed eten en op naar Jan & 

Jan, waar we nog een laatste keer repe-

teerden. Dan allemaal in de auto’s, op naar 

Zutphen. Even inspelen en rond half vier 

het podium op. 

Heb jij lekker gespeeld?

Eerst het inspeelwerk, daarvoor krijg je nog 

geen punten, maar je geeft de jury al wel 

de eerste indruk van het orkest. Daarna 

speelden we het verplichte werk Elements 

of Nature en het keuzewerk Impressions 

of Japan. Als muzikant let je op het gezicht 

van dirigent Römanö Mediati, straalt daar 

tevredenheid of teleurstelling vanaf? Je 

vraagt om je heen…. Wat denk je? Heb 

jij lekker gespeeld? Ja, bij mij ging het wel 

goed. Een ander zegt: “Ik heb geen rare 

dingen gehoord.” of heel voorzichtig “Ik 

geloof niet dat we het al eens beter heb-

ben gespeeld.”Maar hoe is het in de zaal 

en, in dit geval nog belangrijker, bij de jury 

overgekomen?

Lof van de jury

Na lang wachten, krijgen we de uitslag. Jee-

tje, wat kletst dat bestuurslid lang. Eindelijk 

is de Club aan de beurt. Voor het verplichte 

werk hebben 89 punten. Met gemiddeld 85 

punten voor de 2 werken promoveren we. 

De speaker houdt ons met zijn gepraat nog 

wat in spanning. Dan volgt de ontlading: 

91,67 punten voor het keuzewerk. We zijn 

gepromoveerd naar de 1e divisie!!! Nee, 

90,33 punten betekent ook nog lof van 

de jury!!! En dan ook nog met het hoog-

ste aantal punten van het hele weekend 

concourskampioen! Wat een blijdschap, 

wat een feest. Bij onze thuisbasis Jan & Jan 

vieren we het succes met een schnitzelbuf-

fet, een paar speeches van voorzitter en 

dirigent en veel gezelligheid.

We durven het u nu te vertellen. Ons streven was 

om dit jaar te promoveren naar de eerste divisie. 

Het is nogal gevaarlijk om zoiets te zeggen, 

want kun je dat wel waarmaken? Hoe goed 

de voorbereiding namelijk ook is, een 

concertconcours is een 

momentopname. 
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Als u meer wilt weten over De Club en over onze 

activiteiten, neem dan vooral een kijkje op onze 

website www.declub.org of volg ons op onze 

facebookpagina De Club Didam.

De lange weg naar het concertconcours
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Kijk en luister
Benieuwd naar een impressie van onze 

dag? Bezoek dan de Facebookpagina De 

Club Didam (meteen even liken!). Bij ons 

nieuws van 4 december staat een leuk film-

pje dat werd gemaakt door Sjoerd van der 

Pol en Robert Jan Moltmaker, met muziek 

die door Gerard van Bindsbergen en Sandra 

Kobesen werd opgenomen.
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Ons leerlingenorkest heeft een nieuwe dirigente. Ja-

cinta Molijn heeft sinds 4 november de muzikale leiding 

over Step Up en ze kijkt er erg naar uit om aan jonge 

mensen (en een paar iets minder jonge mensen) haar 

liefde voor muziek over te dragen.

Die liefde voor muziek heeft Jacinta van huis uit mee-

gekregen. Na haar studie muziekwetenschappen en 

contrabas in Utrecht speelde ze in verschillende symfo-

nieorkesten en inmiddels is ze al vele jaren contrabas-

siste bij Het Gelders Orkest. Harmonie- en fanfare-

orkesten zijn haar zeker niet vreemd, want Jacinta is 

getrouwd met Dick Bolt, bastrombonist bij Het Gelders 

Orkest én dirigent van Fanfare Sint Cecilia uit Millingen 

aan de Rijn en OBK Bennekom. 

Voorlopig zet Jacinta de lijn van de vorige dirigent, Joris 

Lumeij, voort. Ze hebben samen een paar gesprekken 

gehad en ze zijn het eens over de manier waarop je als 

dirigent een leerlingenorkest leidt. “Speelplezier is heel 

belangrijk en ondertussen zorg je ervoor dat het orkest 

beter muziek gaat maken, maar ook van de individuele 

muzikant mag je best wat vragen”, zegt Jacinta. Beter 

muziek maken geeft vervolgens weer meer speelplezier.

Muziekschool Oost-Gelderland organiseert op 24 januari 2016 

voor de 12e keer het Jeugdorkestenfestival. Het festival vindt 

plaats in de Bizetzaal van de Muziekschool in Doetinchem, (Bizet-

laan 1) en begint om 10.00 uur. De toegang is gratis. Tijdens dit 

festival presenteren jeugdorkesten zich aan het publiek en aan een 

deskundige jury. 

Elk orkest verzorgt een optreden van zo’n 20 minuten. Voor het 

orkest met de meest verrassende en meest muzikale presentatie 

stelt de muziekschool een wisseltrofee beschikbaar. Step Up heeft 

de wisseltrofee al eens gewonnen. Zou het dit jaar weer lukken? 

Eigenlijk maakt dat niet uit. Het is al leuk om mee te doen. Step 

Up is een opleidingsorkest, waar je ervaring opdoet om uiteinde-

lijk in het A-orkest mee te kunnen spelen. En ook daar is speelple-

zier het allerbelangrijkste!

24 januari  
Jeugdorkestenfestival

 
nieuwe dirigente van 

Agenda Step Up
Donderdag 24 december  Kinderviering in de Mariakerk

om 17.00 uur  

Zondag 3 januari 2016  Nieuwjaarsconcert bij Jan & Jan

om 11.00 

Zondag 24 januari 2016  Jeugdorkestenfestival Muziekschool,

(in de ochtend)  Bizetlaan, Doetinchem

Woensdag 27 april 2016  In de buurt van jan en Jan

(koningsdag) om 11.00 uur 
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Elk jaar maakt de jeugd van het oplei-

dingsorkest Step Up een uitje. Zo leren 

onze leerlingen elkaar beter en op een 

andere manier kennen. Tenslotte wordt er 

tijdens de repetitie vooral hard geoefend. 

De oprichters van De Club vonden al dat 

het een Club van vrienden moest zijn. Die 

vriendschappen ontstaan zodra je lid wordt 

van De Club en duren vaak de rest van je 

leven!

Op zondag 1 november verzamelden 

de leden van Step Up bij Jan & Jan. Op 

het terras werd onder het genot van een 

drankje een muziekquiz ingevuld. Daarna 

vertrokken we met vier auto’s naar de 

Panoven in Zevenaar. Daar begon op 

het grasveld een rondleiding met uitleg 

over de historie van de steenfabriek. Een 

professionele gids gaf een rondleiding door 

de steenfabriek. Hij vertelde hoe van klei 

bakstenen gemaakt werden.

Na de rondleiding maakte iedereen zelf 

een baksteen. De klei komt uit de eigen 

kleiputten en is meer dan 10.000 jaar oud.. 

De zelfgemaakte baksteen mocht in een 

schoendoos mee naar huis. De steen wordt 

niet gebakken, maar thuis gedroogd.

Na een korte treinrit gingen we naar de 

Burgerking in Zevenaar. Nadat de ‘burgers, 

chicken and more’ opgepeuzeld waren, 

werd de winnaar van de muziekquiz 

bekend gemaakt. Met maar 2 foutjes was 

Tim de winnaar. Iedereen heeft een prijs 

kunnen uitzoeken. Om vijf uur waren we 

weer terug in Didam.

Jeugduitje 
Panoven 
Zevenaar 
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In een onrustige wereld waarin we nu leven, zal je het geluk en liefde 

binnen je eigen omgeving moeten vinden. Een betere wereld begint nog 

steeds bij jezelf. In de decembermaand realiseren we ons eens te meer 

hoe belangrijk het is om bij elkaar te zijn. Samen eten, samen wandelen, 

samen uitgaan, maar ook samen muziek maken. 

In ieders leven speelt muziek een rol, als luisteraar of beoefenaar. Dege-

nen die zelf spelen, kunnen andere mensen weer verblijden, ontroeren 

of inspireren met mooie klanken. Muziek verbroedert en is grenzeloos. 

Een mooi initiatief was er van het Nederlands Blazers Ensemble waarbij 

ze met asielzoekers muziek maken. Want ook onder asielzoekers zijn 

musici en het resultaat was een mooie mix van verschillende muziek-

tradities en instrumenten. Wellicht ook iets om als muziekschool / 

vereniging op te pakken? Zo kunnen we met muziek ook een steentje 

bijdragen aan een mooiere wereld. 

Wat dat betreft is muziekvereniging De Club een mooi voorbeeld! Er 

worden concerten gegeven voor goede doelen, bijzondere doelgroepen 

en natuurlijk is De Club actief tijdens vele bijeenkomsten om publiek te 

verrassen met prachtige muziek. De Club timmert wat dat betreft goed 

aan de weg. 

En dat het een muziekvereniging van hoge klasse is, is bewezen door bij 

het concours in Zutphen de 1e prijs in de wacht te slepen met promotie 

naar de 1e divisie en dat ook nog met lof van de jury.

En daar zijn we met z’n allen ook best trots op! Van harte gefeliciteerd! 

En het mag gezegd worden,  de energie, het enthousiasme en doorzet-

tingsvermogen van Römanö Mediati spelen hier zeker een belangrijke 

rol! Het is altijd een genot om hem aan het werk te zien. 

Wat dat betreft, ga zo door, want de muziekvereniging is belangrijk 

voor persoonlijke ontwikkeling, gezelligheid, maatschappelijke en 

verbindende rol en draagt op haar manier bij aan een klein beetje geluk 

van vele mensen!

Ik wens iedereen fijne, gezonde en inspirerende Feestdagen!

Het Musiater

Bert Frölich

Muziek verbroedert!

Muziekvereniging De Club 

wenst u hele fijne Kerstdagen 

en een gelukkig en 

natuurlijk muzikaal 2016.
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Eind mei kregen we het schokkende bericht 

dat Club-vriend René Wijnands op 58-jarige 

leeftijd was overleden. Hoe blij en trots zou 

hij zijn te zien dat zijn ‘jongens’ zijn droom, 

Havezathe Carpe Diem, samen voortzetten. 

Zijn zonen Pim en Bart werken samen met 

schoonzoon Rick. Met René’s vrouw Marja 

en dochter Lotte op de achtergrond, zetten 

zij de Havezathe voort in dezelfde lijn. Met 

beoordelingen via de bekende boekingssites 

die allemaal boven de 9 liggen, kun je wel 

spreken van een succesvolle formule. Rick en 

Lotte wonen nu bij het bedrijf in Vethuizen.

Het restaurant staat bekend om de goede 

keuken en de leuke evenementen die een di-

ner soms omlijsten. De zingende obers zullen 

nog regelmatig te horen en te zien zijn. De 

contacten die Pim in de muziekwereld heeft, 

zorgen daarnaast voor afwisselend enter-

tainment. De kwaliteit van de keuken wordt 

continu verbeterd. Nog meer kwaliteit voor 

dezelfde prijs, is het streven van Bart. Samen 

met Chef Kok Remco Fenneman zoekt hij 

steeds meer naar garnituren die passen bij 

het gerecht en die smaakvol op het bord hun 

plaats krijgen.

Havezathe Carpe Diem is een gewaardeerde 

Club-sponsor en wij zeggen het graag: Hier 

moet u beslist eens gaan eten. En van de-

genen die er al eens geweest zijn weten we, 

het smaakt naar meer!

Havezathe Carpe Diem

Langeboomsestraat 5, Vethuizen 

0314 - 65 14 24 

www.hotelcarpediem.nl

Kinderen van 
René Wijnands 
zetten Carpe 
Diem voort
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HOOFDGERECHT 
Kip Piri Piri  € 9,95

FIXET DIDAM B.V.
Moorman
Lichtenhorststraat 11a
9642 GS Didam
Telefoon (0316) 22 13 85

Iedere werkdag geopend

van 08.30 tot 20.00 uur

Zaterdags

van 08.30 tot 17.00 uur

BEELD & GELUID
WITGOED

EIGEN SERVICE DIENST

SPOORSTRAAT 17 B
6942 EA DIDAM

TEL: 0316-221494
WWW.EURONICSWIENDELS.NL
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Toen Jan Lamers en Gerda Woltering op 1 januari 1995 het bedrijf van Tonnie Wiendels overnamen, stond Club-penningmeester Frans 

Hertog meteen op de stoep met de vraag: “Jullie gaan toch wel Harmonie De Club financieel steunen met een advertentie in Club 

Accoorden?”  En dat gebeurde. “Omdat”, zo zegt Gerda, “een vereniging als De Club, met alle dure instrumenten, repetitieruimte en 

muziek zonder sponsoring niet zou kunnen bestaan. En als alle ondernemers een ‘klein steentje’ bijdragen, houden we de voor Didam zo 

belangrijke muziekvereniging in stand.”

In 1994 stond Tonnie Wiendels voor een moeilijke beslissing. Nadat 

hij bijna 30 jaar zijn eigen bedrijf had gehad, kwam de leeftijd 

waarop hij moest stoppen. Wiendels begon de zaak als installatie-

bedrijf in Nieuw-Dijk. Later verhuisde hij naar het adres waar nu 

Blokker is gevestigd. Witgoed, kleine huishoudelijke apparatuur en 

andere huishoudelijke artikelen werden er verkocht. Toen Blokker 

het pand wilde kopen, verhuisde Tonnie Wiendels naar de huidige 

locatie in de Spoorstraat. 

En daar kwam het moment dat Tonnie Wiendels zelf moest stop-

pen. Jan en Gerda werkten toen allebei bij Peters St. Janshof. “Ik 

zat in het technische gedeelte en Gerda was goed in de winkel”, 

zo vertelt Jan. “We hebben er verder weinig woorden aan vuil 

gemaakt. We wilden allebei graag een eigen bedrijf en deze kans 

kwam echt op het goede moment.” “We hebben in de loop van de 

jaren wel het een en ander veranderd,” zegt Gerda “Installatiewerk 

doen we niet meer, serviesgoed, potten en pannen verdwenen 

en wij zijn ‘bruingoed’ en inbouwapparatuur voor keukens gaan 

verkopen.” 

De grote kracht van Euronics Wiendels is de service. Met een team 

van monteurs verrichten zij nog reparaties aan wit- en bruingoed in 

de hele regio. “Verschillende soortgelijke bedrijven in de omgeving 

zijn helaas omgevallen en wij hebben het servicegedeelte overge-

nomen. Wij repareren ook apparaten die niet bij ons zijn gekocht 

en zelfs merken die we zelf niet voeren,” alsdus Jan. “Eventueel 

helpen we klanten bij de garantie-aanvraag bij de verschillende 

leveranciers. En omdat wij leenapparatuur hebben, zitten onze 

klanten niet zonder als reparatie niet ter plekke kan gebeuren.” 

Daarnaast staat het bedrijf bekend om de snelle levering en het in 

de regio bezorgen, plaatsen en aansluiten, dat bijna altijd gratis is.

Wie goed heeft meegerekend, ziet dat Euronics Wiendels volgend 

jaar 50 jaar bestaat. “De precieze datum is niet bekend,” lacht 

Gerda. “Maar we gaan dat in 2016 met onze klanten zeker vieren 

met allerlei leuke acties.”

Euronics Wiendels 
meer dan 20 jaar sponsor

Het gezicht 
achter een 

Club-sponsor

Door Karin van der Velden

Gerda Woltering en Jan Lamers.
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CONCERTEN IN DE REGIO
20 december 2015 

Kerstshow Walking in the Air 

Muziekvereniging AMDG Wehl

Misschien komt Club Accoorden bij u net te laat… 

Maar anders kunt u op  20 december gaan luisteren 

naar een spetterende kerstshow van Muziekvereniging 

AMDG uit Wehl, samen met andere verenigingen, 

‘Walking in the Air’. Er zal die avond letterlijk in de 

lucht worden gelopen, zo laten de Ruurlose Gymnas-

tiek Vereniging en de Wehlse Budo Vereniging hun 

kunsten zien. Een prachtig kerstverhaal, gespeeld door 

Annelies Reuling en Toneelvereniging Jop en Top, 

vormt het spektakel. 

Het kerstspektakel begint om 19.30 uur in het Konin-

gin Beatrix Centrum in Wehl. De entree bedraagt e 

7,50 en kinderen onder de 12 jaar betalen e 2,50. Het 

pauzedrankje is gratis.

27 december 

Oliebollenconcert 

Stedelijke Muziekvereniging Zevenaar

Traditioneel sluit de Stedelijke Muziekvereniging 

Zevenaar het jaar af met een Oudejaarsconcert. Het 

concert ‘Vive la France’ staat, zoals u begrijpt, in het 

teken van Frankrijk. Bekende stukken zoals Symphonie 

de Paris en Paris Montmartre  staan op het program-

ma. U kunt naar liederen van Jacques Brel en Edith 

Piaf  luisteren, gezongen door de bekende Frans-

Nederlandse zangeres Katell Chevalier. Een lichtvoetig 

programma met veel ‘joi de vivre’. De muzikale leiding 

is in handen van Jos Jansen. 

Het concert begint om 14.30 uur in Het Musiater in 

Zevenaar. De entree bedraagt e 12,50.

16 januari 

Nieuwjaarsconcert 

Muziekvereniging St. Jan Kilder

Muziekvereniging St. Jan Kilder kreeg dit jaar een 

nieuwe dirigent. Club-vriend Jan Nellestijn leidt het 

orkest officieel sinds de grote vakantie. Voor het 

Nieuwjaarsconcert op 16 januari heeft Jan samen 

met de muziekcommissie een gevarieerd programma 

samengesteld, dat natuurlijk bij het feestgevoel van 

een nieuw jaar past. Een van de hoogtepunten is 

ongetwijfeld het muzikale sprookje, dat rasverteller 

Guido Meijer u zal voorlezen, omlijst door verrassende 

klanken van St Jan.

Kom voor het Nieuwjaarsconcert vooral op tijd naar 

het Kelrehuus in Kilder. Het concert begint om 19.30 

uur en de entree is gratis.
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Nieuwsbrief
Guerrilla marketing 

Tel. 0314 - 64 38 77   

www.hethelearsenaal.nl

Wilhelminastraat 29a, Didam
tel: 0316-223889

Kerkstraat 36

Didam

Tel. (0316) 22 14 52

Fax. (0316) 29 42 12

Wilhelminastraat 38-40 • 6942 BM Didam
Telefoon (0316) 22 11 61 • Fax (0316) 22 68 50
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Op ons vertrouwde adres:
Ludgerusstraat 1, Didam

Of digitaal:
www.lanters.nl

ZZeekkeerr VVeerrzzeekkeerrdd!!

Nu ook te volgen op twitter

@Lanters_bv / #Lanters_bv

Een bezoek waard


