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Muzikaal 
voorjaar

Buitenconcert 
bij Meulenvelden

‘Pop-Up’ concert

Volg ons op Facebook om van 
ons nieuws op de hoogte te blijven.



Buitengewoon genieten bij Carpe Diem!

Langeboomsestraat 5 • 7046 AA Vethuizen (Montferland)
Telefoon (0314) 65 14 24 • www.hotelcarpediem.nl

Koffi e met gebak, lekker lunchen of ‘s avonds uitgebreid dineren!

restaurant   I   feesten   I   bijeenkomsten   I   trouwen

en meer...

Meesters in
metaalbewerking

Wij zijn gespecialiseerd in het bewerken en

produceren van hoogwaardige producten

CNC Frezen / CNC draaien

Plaatbewerking

Constructies

Gecertificeerd laswerk vlgs ASME

Montage

Marconistraat 27

6902 PC Zevenaar

0031 (0)316295444

www.ditech.eu

info@ditech.eu f
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 nikkel alloy

 aluminium

Bekijk de 4K tv's
van Panasonic

en zie het verschil

Hypotheken
Verzekeringen www.winwinadvies.nl                    
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Het is inmiddels traditie dat we zo net voor de vakantie een 

luchtig concertje geven bij Meulenvelden. Bij mooi weer 

buiten, bij slecht weer binnen. We hopen dat het weer meezit 

op woensdag 5 juli! Kom dan vooral op tijd, want het wordt 

elk jaar drukker. Wij spelen weer een leuk en afwisselend 

programma, terwijl Burgers van Diem u een lekker kopje koffie 

of iets anders serveert. Dit jaar voegt het Spelenderwijsorkest 

een extra tintje toe aan het buitenconcert, dat om 19.30 uur 

begint. De entree is gratis.

Het zou zomaar kunnen dat u binnenkort verrast wordt met 

een concert bijna in uw voortuin. Op woensdag 21 of 28 juni 

(afhankelijk van het weer) gaat Muziekvereniging De Club de 

wijk in voor een ‘Pop-Up’ concert. U kent de term misschien 

van winkels of restaurants die zich opeens tijdelijk vestigen. 

De muzikanten van De Club nemen een stoeltje, instrument 

en muziek mee. Wij stellen ons voor dat u ook een stoeltje of 

dekentje meeneemt en wat lekkers te eten en te drinken en 

dan maken we er samen een leuke avond van! Met gezellige 

muziek in een informele sfeer.

Hou onze Facebookpagina De Club Didam in de gaten. 

Misschien staan we ineens bij u voor de deur!

Een buurtfeestje met 
De Club

Concertje in de buitenlucht

Activiteiten
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Tim Ouwejan werd op 7-jarige leeftijd lid van Muziekvereniging De 
Club. Vorig jaar haalde hij met een 9,5 zijn D-diploma. Tim heeft 
talent en wil van trombone spelen zijn beroep maken. Om zijn toe-
komstdroom te kunnen realiseren, heeft Tim een goede trombone 
nodig. Samen met de internationaal vermaarde bastrombonist Jos 
Jansen ging hij op zoek naar het perfecte muziekinstrument. Met 
geleend geld kocht Tim een prachtige Thein trombone. Het bedrag 
van € 7000,- moet hij nog wel even terugbetalen. En daar kunt u 
bij helpen. Natuurlijk doet Tim daar wel wat voor terug!

Het TTT concert op 6 mei

Via www.timtrombone.nl kan iedereen die wil bijdragen aan de toe-
komst van Tim een Tientje doneren. Tim geeft samen met Muziek-
vereniging De Club op 6 mei een concert in de Ogtent in Duiven en 
iedereen die een tientje doneert, is daar van harte welkom. Op deze 
website vindt u ook meer informatie over Tim, u leest er berichtjes 
van bekende trombonisten die de actie steunen en vindt er het 
programma. Gido van Schijndel (de eerste docent van Tim) en Jos 
Jansen zijn op 6 mei speciale gasten.



De muzikanten van het spelender-

wijsorkest beginnen er al een beetje 

aan te wennen. Ze mogen 12 weken 

een muziekinstrument uitproberen 

in een echt orkest. Op een klarinet, 

cajon (spreek uit cagon), dwarsfluit 

of trompet oefenen ze onder leiding 

van dirigent Edwin Rosmulder. De 

kinderen hebben nog nooit muzie-

kles gehad, maar dat is niet erg. Ze 

spelen in het orkest samen en leren 

naar elkaar luisteren. Want dat is 

ook belangrijk als je samen muziek 

maakt. Na die 12 weken staan de 

kinderen in de spotlight 

want dan wordt het project 

afgesloten met concertjes 

op 2 juli tijdens Didam op 

Stelten en op 5 juli als De 

Club bij Meulenvelden haar 

buitenconcert geeft.

Het SpelenderwijsOrkest is een 

project waarbij Kunstwerk! Het 

Musiater, Muziekvereniging De Club 

uit Didam en Fanfare D.E.S. Nieuw 

Dijk samenwerken aan meer muziek 

voor kinderen.

13e jeugdorkestenfestival in Doetinchem

Meespelen in 
een echt orkest

Jeugd

Foto: Stem van Montferland

Op zondag 22 januari jl. werd het 13e Jeugdorkestenfestival 

gehouden in de Bizetzaal van Muziekschool Oost-Gelderland 

in Doetinchem. In totaal waren er 7 deelnemers waaronder 

ook opleidingsorkest Step-up. 

Step-up bracht onder leiding van dirigent Jacinta Molijn de 

stukken The circle of Life, Tangled medley en Let it go ten 

gehore. De jury bestond uit Tijs Huisman en Henk Lubberdink.  

Jada onze ladyspeaker kreeg voor haar presentatie van de jury 

een groot compliment. 

De dynamiek mocht wat contrastrijker, maar de ritmiek en 

samenspel was keurig verzorgd. Als tip gaf de jury mee dat we 

moeten oppassen dat een muziekstuk niet een te hoog niveau 

heeft  voor een beginnend orkest.



Het einde van het culturele seizoen nadert met rasse schreden. 

Het voorjaar hangt in de lucht, de buitenactiviteiten gaan weer 

beginnen en de vele festivals staan in de startblokken. Zo lang-

zamerhand merken wij ook dat het seizoen voor wat betreft de 

muziekschool er weer bijna opzit. De muziektheorielessen zijn in 

volle gang, de praktijkexamens worden voorbereid en de commis-

sies samengesteld. En leerlingen die dit jaar examen gaan doen 

zijn druk met hun muziekdocent om nog even goed te werken 

aan de laatste stukken, oefeningen en presentaties. Prachtig om 

dat weer te zien. En als dat straks allemaal weer achter de rug is 

en er weer ontspannen kan worden dan hebben we natuurlijk 

weer onze jaarlijkse play-inn met diploma uitreiking. Ik kijk daar 

alweer naar uit. Wat dat betreft blijft muziek maken en luisteren 

één van de mooiste bezigheden. 

Maar natuurlijk zijn ook de voorbereidingen voor het volgende 

seizoen alweer in volle gang. De teksten en afbeeldingen voor de 

brochures liggen bij de drukker. Dit jaar komen we voor het eerst 

met een uitgebreide brochure educatie. Daarin staat naast het 

muziekaanbod ook het andere educatie aanbod in. We bieden 

namelijk ook een breed aanbod van cursussen voor volwassenen. 

Op deze manier laten we iedereen kennis maken met het brede 

aanbod van Kunstwerk!. Als je kennis wilt maken met de muziek-

docenten en ons aanbod dan attendeer ik je op de aanstaande 

open dagen en evenementen waar wij aanwezig zijn. Op deze 

manier kun je je alvast oriënteren op een mooie invulling van de 

herfst en winterperiode. 

Maar eerst de zomer! 

Bert Frölich

Directeur-bestuurder

Kunstwerk! Het Musiater

De Club Spelenderwijs



SPOORSTRAAT 11 :: DIDAM :: TEL 0316 - 29 42 40 
WWW.GILSINGHERENMODE.NL

CLOTHING: BLUE INDUSTRY - GABBA - CAVALLARO - NAPOLI - LACOSTE - CAMEL ACTIVE - MEYER - VANGUARD - STATE OF ART - LEDUB SHIRTS

PROFUOMO - CULTURE - PIERRE CARDIN - JUPITER - VAN GILS - ALBERTO - STONES - OLYMP - BAILEYS - CARL GROSS - TRAFFIC - ALAN RED

NEW ZEALAND AUCKLAND - CAVELLO - SCHIESSER - MILESTONE | SHOES: BRAEND - CAMEL ACTIVE SHOES - LACOSTE - HUMBERTO - STATE OF ART

Terugblik

Geslaagd!

Muziekvereniging De Club felici-

teert saxofoniste Inge Obbink. Zij 

slaagde op vrijdag 7 april voor haar 

D-examen met maar liefst een 9,5 

gemiddeld. Dat betekent dus lof van 

de jury! Inge speelt zowel bij de Club 

als bij Muziekvereniging Sint Jan uit 

Kilder. Samen met Sint Jan speelde 

Inge Concerto for altsaxofoon van 

Carl Wittrock tijdens het openbare 

gedeelte van het examen.

Op 19 november 2016 deed Marie-José 

Kluitman B-examen. En dat is ook 

een dikke felicitatie waard, want pas 

in mei van dat jaar slaagde zij met lof 

voor haar A-examen. Na het halen 

van het B-examen mocht Marie-José 

instromen in het A-orkest. We wen-

sen haar daar veel plezier.



Jonge en wat oudere talenten, beginnend en zeer ervaren, lieten 

zich op zondagmorgen 26 maart bij Jan&Jan horen. Er waren solo-

optredens, duo’s, een trio, kwartet, kwintet en zelfs een septet. Er 

kwamen allerlei muziekstijlen voorbij. Klassieke muziek, zoals Water 

Music van George Frideric Händel en Procession of the Sardar van 

Michail Ippolitov-Ivanov. Maar ook meer recente muziek zoals Stay 

with me van Sam Smith gespeeld door twee trompettisten en een 

drummer. 

Na de pauze speelde het A-orkest onder andere Jupiter, the Bringer 

of Jollity uit de Planets van Gustav Holst. Vrolijke klanken hoorde 

het publiek ook in Theatre Music van Philip Sparke en in Serenade, 

dat Derek Bourgeois schreef om zijn bruiloftsgasten te plagen. In de 

Zarzuela La Leyenda del Beso (de legende van de kus) klonk de ro-

mantiek van een zonnige lentemorgen. Het concert werd afgesloten 

met een fraaie concertmars, Artemis van Jan van der Roost.

CAMPAGNE

TaLENTEnconcert



Hubo XL Didam 
Lichtenhorststraat 11a
6942 GS Didam
Tel. 0316-221385
www.hubo.nl

Tatelaarweg 21a, 6941 RB  Didam  •  Telefoon (0316) 294322

Email: info@tatelaar.nl  •  Internet: www.tatelaar.nl  •  Twitter: @tatelaar

De Eetkamer is geopend donderdag-, vrijdag-, 
zaterdag- en zondagavond vanaf 17.00 uur. 

Spoorstraat 31 - 6942 EB Didam - Reserveren 0316-221287

Café Uniek
altijd ge

zellig!

De Eetkamer

VERZEKERINGEN

FINANCIERINGEN

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN



Club-sponsor

We hebben het even opgezocht, 38 jaar geleden stond in jaar-

gang 5 - nr. 1 voor het eerst een advertentie van Gebr. Kok, het 

aannemersbedrijf dat al meer dan 135 jaar actief is in Didam en 

omgeving. Reem is samen met zijn broer Roy de vierde generatie 

gebroeders die aan het roer staat van het bouwbedrijf. Zij namen 

het bedrijf over van hun vader Jan en zijn broers Thijs en Henk. 

De ooms zijn helaas al overleden en de inmiddels 86-jarige Jan 

woont in Zorgcentrum Meulenvelden. 

Overgrootvader Mathijs begon het bouwbedrijf zo rond 1875 

aan de Weemstraat, die nu Hoofdstraat heet. Hij bouwde het 

eerste (rechter) gedeelte van het Albertusgebouw. Reem vertelt 

dat ook de Markthal werd gebouwd door de Gebr. Kok: “Als ik 

door Didam rijd, zie ik allerlei gebouwen die door mijn familie zijn 

gebouwd en dat maakt me wel trots. We bouwden heel divers. 

Van woningen, scholen, de bibliotheek en brandweerkazerne tot 

winkels en inmiddels werken we al jaren voor de woningbouw-

vereniging. Eerst voor Goed Wonen, later voor Laris en nu voor 

Plavei. Vorig jaar september hebben we met Plavei een 3-jarig 

contract getekend voor onderhoud aan huurwoningen. Dat 

doen we op het moment dat een woning van bewoners wisselt 

of ‘vraaggestuurd’, dat wil zeggen als bewoners om een nieuwe 

keuken of badkamer vragen.”

Kok Duurzaam.

Bjorn is de zoon van Reem en Dagmar Kok. Hij begon in februari 

zijn eigen bedrijf, “Kok Duurzaam.”.

De punt achter Duurzaam. staat voor no-nonsense. Het bedrijf 

dat zonnepanelen plaatst bij particulieren en bedrijven, kreeg heel 

bewust geen ‘trendy’, internationale naam. Bjorn is trots op de 

naam Kok, die al zo lang bekend en vertrouwd klinkt in Didam 

en omgeving. Dat schept ook verplichtingen, maar Bjorn staat 

voor een eerlijk en deskundig advies, ook als het betekent dat hij 

‘nee’ moet verkopen. Na een eerste contact met Kok Duurzaam, 

kijkt Bjorn tijdens een persoonlijk en vrijblijvend adviesgesprek op 

locatie, met de opdrachtgever naar de mogelijkheden. Vanaf het 

offertetraject tot en met de installatie en het terugvorderen van 

de BTW (Europese regelgeving maakt het mogelijk dat ook par-

ticulieren 21% BTW kunnen terugvorderen) ontzorgt Bjorn zijn 

klanten. Hij adviseert desgewenst ook over financiering. Gemeen-

ten verstrekken een zogenaamde ‘duurzaamheidslening’, tegen 

een lage rente. De lening kan boetevrij worden afgelost.

14-15 panelen zijn voldoende om een tussenwoning of 2-onder-

1-kap van energie te voorzien met een gemiddeld verbruik van 

ca. 3.500 á 4.000 kWh per jaar. Meer energie opwekken dan 

je eigen verbruik is zinloos, omdat overcapaciteit maar wordt 

verkocht tegen een ‘kale’ stroomprijs. De investering is na 7-9 

jaar terugverdiend, terwijl de zonnepanelen minimaal 25 jaar 

meegaan. Toen Bjorn 6 jaar geleden begon te werken in de sec-

tor, was 80% van de afnemers gepensioneerd. Omdat nu steeds 

meer jonge gezinnen kiezen voor duurzaamheid is dat percentage 

gedaald tot 50%.

Bjorn verwacht dat veel agrarische bedrijven in de nabije toekomst 

gebruikmaken van zonne-energie als een subsidieregeling als ‘as-

best eraf, zonnepanelen erop’ weer beschikbaar komt. Op dit mo-

ment is er € 4,50 subsidie per gesaneerde m2. De overheid wil dat 

in 2024 alle asbest gesaneerd is. De vraag naar duurzame energie 

stijgt en Bjorn ziet de toekomst daarom letterlijk zonnig tegemoet.

Het gezicht achter een Clubsponsor

5e generatie Kok specialiseert in duurzaamheid



Debby’s Diervoeders
Alles voor uw dieren

Dierenspeciaalzaak - Hondentrimsalon

Spoorstraat 33 • 6942 EB Didam
Tel.: 0316-220890 • Fax: 0316-220817

E-mail: info@debbysdiervoeders.nl
Website: www.debbysdiervoeders.nl

Debby’s Diervoeders
Alles voor uw dieren

Dierenspeciaalzaak - Hondentrimsalon

Spoorstraat 33 • 6942 EB Didam
Tel.: 0316-220890 • Fax: 0316-220817

E-mail: info@debbysdiervoeders.nl
Website: www.debbysdiervoeders.nl

Debby’s Diervoeders
Alles voor uw dieren

Dierenspeciaalzaak - Hondentrimsalon

Spoorstraat 33 • 6942 EB Didam
Tel.: 0316-220890 • Fax: 0316-220817

E-mail: info@debbysdiervoeders.nl
Website: www.debbysdiervoeders.nl

Debby’s Diervoeders
Alles voor uw dieren

Dierenspeciaalzaak - Hondentrimsalon

Spoorstraat 33 • 6942 EB Didam
Tel.: 0316-220890 • Fax: 0316-220817

E-mail: info@debbysdiervoeders.nl
Website: www.debbysdiervoeders.nl

Spoorstraat 33 • 6942 EB Didam
Tel.: 0316-220890 • Fax: 0316-220817

E-mail: info@debbysdiervoeders.nl
Website: www.debbysdiervoeders.nl

PU
UR

 VA
KMANSCHAP

WWW.BROOD-SHOP.NL
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SLAGERIJ 
      STARING

www . s l a g e r i j s t a r i n g . n l

De ambachtelijke slager

Onder de toren 2 - Didam | Tel. 0316 - 22 12 94

De lek kerste  verseworst  u i t  de regio!

Voorheen

Wij maken speciale muziekbrillen!

Wilhelminastraat 27a, Didam    www.optiektimmer.nl

Gespecialiseerd in: smaakvolle vormgeving (huisstijl, magazine, 
e.d.) • adembenemende campagnes • concept en productie van 

vernieuwende (culturele en zakelijke) evenementen 
• guerrilla marketing • verhuur Barco projectoren en diverse 

(interactieve) lichtobjecten.

ww.torovormgeving.nl
Tel. 0314 - 64 38 77      06 - 42 99 46 32   

Wilhelminastraat 40
6942 BM Didam

Tel 0316 – 221161

www.horstingbloemsierkunst.nl



Bert Aalders bestuurslid bij De Club

Jubilarissen bij De Club

Colofon

Na een jaar te hebben ‘meegedraaid’ in het bestuur van Mu-

ziekvereniging De Club werd Bert Aalders tijdens de Algemene 

Ledenvergadering van 15 februari benoemd tot vakbestuurslid 

PR&Werving.  

Bert was al jaren aan de zijlijn betrokken bij De Club. Regelmatig 

kwam hij de prestaties van De Club beoordelen in aanloop naar 

een concours en in 1999 deed hij de klankregie voor onze CD 

Première (compleet uitverkocht!). Bert brengt veel bestuurlijke 

ervaring en muzikale kennis mee. Hij is Senior Advisor bij Rijnbrink 

en werkt voor Kunstwerk! Het Musiater. Daarnaast is hij voorzitter 

van WASBE-World Association for Symphonic Bands and Ensem-

bles. De WASBE Conferentie vindt dit jaar plaats in Utrecht. Kijk 

voor meer info daarover maar eens op wasbe2017.com, want dit 

evenement is zeker uw bezoek waard.

Als dirigent stond Bert onder andere voor OBK Westervoort,  

Amicitia Klarenbeek en de Koninklijke Harmonie Oosterbeek.  

Hij wordt nu nog met regelmaat gevraagd masterclasses te geven 

en heeft daardoor al heel wat van de wereld gezien!

Wij zijn erg blij met Bert als nieuw bestuurslid en wensen hem 

veel succes!

En verder...
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De Club repeteert elke woensdag bij 
Jan&Jan, Lieve Vrouweplein 4, Didam. 
Leerlingenorkest Step Up van 18.30 tot 
19.15 uur. Harmonieorkest van 19.30 
tot 21.45 uur.  
Loop gerust binnen!

In onze decembereditie 

plaatsten we een muziek-

puzzel. Mevrouw Elly 

Moskie uit Didam stuurde 

de goede oplossing in en 

zij won een overheerlijke 

kerststol van Kampioens-

bakker Paul Berntsen.

Tijdens de algemene ledenvergadering op 15 

februari werden Gerard Philipsen en Dennis Bos 

gehuldigd omdat ze 25 jaar lid zijn van Muziekver-

eniging De Club. Voorzitter Gert-Jan Dijkstra be-

dankte beide heren voor hun inzet met een speldje, 

een oorkonde en een flesje met wat lekkers. Voor 

hun echtgenotes was er een bos bloemen.

Dennis Bos was 

penningmeester 

en later voorzitter 

van De Club. Als 

we ons slagwerk 

of ander materiaal 

moeten vervoe-

ren, regelt Dennis 

dat we gratis een bus kunnen gebruiken. Dennis 

werkt bij onze hoofdsponsor. Het is zelfs zo dat toen 

Dennis van baan veranderde, de hoofdsponsor van 

De Club mee veranderde. Het hele gezin van Dennis 

is lid van De Club. Zelf speelt hij bastrombone, zijn 

vrouw Marit speelt hoorn en hun kinderen Thijs en 

Yara zijn in opleiding voor slagwerk en klarinet.

Gerard Philipsen zat jarenlang in de commissie 

Jeugd & Opleiding. Samen met zijn vrouw Adella 

maakte hij leuke lesboekjes, die op school tijdens de 

muzieklessen gebruikt konden worden. Nu mogen 

we gebruik maken van opslagruimte bij zijn huis, 

onder andere voor ons podium. Bijna het hele gezin 

van Gerard was ooit lid van De Club. Gerard speelt 

zelf besbas, Adella heeft een tijd fagot gespeeld en 

Jesse en Sarah speelden trompet en dwarsfluit.

V.l.n.r. Voorzitter Gert-Jan Dijkstra, bestuurslid Jeugd & Opleiding 

Anja van den Berg, secretaris Renate Bos-Linnenbank, bestuurslid 

PR&Werving Bert Aalders en penningmeester Karen Wever



Een bezoek waard

hoe weet ik of ik 
de juiste man of vrouw op ‘t 

oog heb voor 
die uitdagende functie?

hoe zorg ik dat mijn 
medewerkers doelgerichte 

verandering durven 
omarmen?

wat kan ik doen om bij te 
dragen aan meer 

gezondheid, veiligheid en 
plezier op ‘t werk?

wat moet ik doen en 
laten als ik te maken 

heb met een uitdagend 
verzuimdossier?

op welke besparing 
mag ik rekenen als ik ga 
werken met een online 
salaris- en HR systeem?

hoe benut ik 
alle kansen rondom 

mijn beloningsbeleid en 
vermijd ik risico’s?

Als werkgever hebt u te maken 

met praktische en strategische 

vraagstukken rondom het hr-beleid 

in uw organisatie. Vitacon Luteijn 

heeft betrokken specialisten in 

huis op het gebied van mens & 

organisatie, preventie & verzuim 

en salaris & advies. Meedenkende 

vakmensen die op iedere vraag 

het juiste antwoord weten. Oók op 

vragen die u niet gesteld hebt.

 

instroom > doorstroom >

 uitstroom > 

www.vitaconlutei jn.nl

Doetinchem | Zevenaar | Nijmegen | Afspraak maken? Bel: 0316 740 115  of mail naar info@vitaconluteijn.nl


