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Samen met Jolien Schilderman en Peter Loeters hebben we op 15 oktober 

de Markthal Didam op z’n kop gezet. Fantastisch om op het podium te 

zitten en te horen hoe het publiek uit volle borst meezong met alle bekende 

liedjes die we deze avond speelden. Van Abba tot Stevie Wonder. Van inge-

togen tot uitbundig. Van Nederlandstalige smartlap tot Amerikaanse soul. 

Muzikanten en publiek genoten van dit (A)Meezingfeest.  En na het concert 

bleef het ook nog lang gezellig tijdens de afterparty met DJ Hans.

Meer foto’s zien? Kijk dan op declub.org of op Facebook De Club Didam.

Samen met Joop Boxstart en John te Dorst-

horst zorgt Muziekvereniging De Club op 

10 december voor een avond vol humor en 

muziek!

Joop Boxstart vangt het leven in een lied. 

Gebeurtenissen van alledag en levensvragen 

bezingt hij in het Liemers dialect. Tijdens het 

‘Kroamschudd’n in de Mariakerk praat en 

zingt Joop op zijn bekende humoristische 

wijze een bijzonder kerstconcert aan elkaar.

John te Dorsthorst is een oude bekende 

van De Club. We traden al eerder met hem 

op en zijn groot fan van zijn kenmerkende, 

wat hese stemgeluid. En wat zijn we blij dat 

hij o.a. Driving Home for Christmas gaat 

zingen! 

De Club speelt die avond kerstmuziek. 

Stemmige muziek en overbekende kerstlied-

jes, waardoor u vast in kerstsfeer komt.

Onze gasten

Joop Boxstart groeide samen met twee 

broers op in een normaal gezin in het 

buitengebied in Babberich. Samen met zijn 

vader speelde hij in een blaasorkest, dus 

muziek zit wel een beetje in zijn familie. 

Joop Boxstart treedt alleen op, maar ook 

graag samen met anderen. Les Nomades, 

Opus’70, Amerongen & Boxstart, De Keerls 

en Ut Volk zijn zo maar wat namen. 

John te Dorsthorst is toetsenman, zanger en 

geluidstechnicus. Samen met Peter Loeters 

deed hij bij de band “Take it easy” 6 jaar 

ervaring op in het begeleiden van artiesten, 

spelen tijdens feesten en optredens in een 

groot aantal discotheken in binnen en bui-

tenland. In 1991 begonnen zij samen “Bon-

aparte”. John heeft een eigen professionele 

opnamestudio, genaamd A60 en daarnaast 

is hij freelance geluidsman. 

John te Dorsthorst moedigde Joop Boxstart 

een paar jaar geleden aan om zijn CD ‘Disse 

Kant’ op te nemen. Dat was het begin van 

een mooie vriendschap en De Joop Boxstart 

Bend. In november 2015 bracht de JBB de 

CD ‘De Andere kant uit’

Wilt u erbij zijn? Bestel dan snel kaarten op 

www.declub.org. Voor € 10,- bent u erbij!

De avond begint op 10 december om 20.00 

uur in de Mariakerk. De kerk gaat om 19.15 

uur open.

 DE CLUB GING LOS MET (A)MEEZINGCONCERT

Activiteiten

Peter Loeters en 

Jolien Schilderman.

Kroamschudd’n in de Mariakerk

Kerststol te koop!
De lekkerste kerststol koopt u op 10 december voor maar € 5,-. Kwaliteit gegarandeerd, want onze eigen Kampioensbakker Paul Berntsen heeft ze weer bruin gebakken voor u! Vers mee naar huis, maar zeker tot en met de kerstdagen te bewaren! Vergeet dus niet om een briefje van € 5,- mee te nemen als u 

komt Kroamschudd’n in de Mariakerk!
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Zondag 26 september was het jaarlijkse jeugduitje 

van Step Up. We hebben eerst een rondleiding met 

een gids gehad bij de grafelijke korenmolen in 

Zeddam. De molen van Zeddam is een nog wer-

kende, middeleeuwse torenmolen en behoort tot 

de oudste gemetselde molens van West-Europa. 

De toren telt vier verdiepingen. De trappen naar 

boven werden steeds smaller. Op de hoogste ver-

dieping had je een prachtig uitzicht.

Daarna gingen we naar het bowlingcentrum in 

’s Heerenberg. Heerlijk een uur gebowld. Op 

verschillende manieren werd geprobeerd de bal zo 

effectief mogelijk te gooien. Helaas met wisselend 

resultaat. Het bowlen werd afgesloten met een 

puntzak friet met niet te vergeten….. mayonaise. 

Om 17.00 uur waren we weer terug in Didam.

Op zondagochtend 6 november heeft Step Up een koffiecon-

cert gegeven in de Meulenvelden voor de bewoners van de 

Liemerije. Het repertoire 

bestond o.a. uit beroemde 

volksliedjes zoals Au clair 

de la lune, Le coq est mort, 

Sur le pont d’Avignon en 

Michael row the boat 

ashore.

Koffieconcert in 
Meulenvelden

Jeugduitje Step Up

Jeugd

Door Anja van den Berg



Kom eens luisteren 

naar een repetitie 

van Step Up. Het 

leerlingenorkest van 

Muziekvereniging 

De Club repeteert 

op woensdagavond 

van 18.30 tot 19.15 

uur bij Jan & Jan 

(Lieve Vrouweplein 4, 

Didam).

Samen met DES (Door Eendracht Sterk) uit Nieuw-Dijk en muziekschool Musiater start de Club met een 

Spelenderwijsorkest voor leerlingen uit groep 5 t/m 8. De 12 lessen o.l.v. een dirigent worden aangebo-

den van 15.30 tot 16.15 uur op het Kompas in Didam Zuid. De eerste les start op dinsdag 21 maart en 

de laatste les is op dinsdag 12 juni. Op woensdagavond 5 juli 2017 wordt het project afgesloten met een 

gezamenlijk concert van het Spelenderwijsorkest en Step Up. Het concert vindt plaats  in Meulenvelden, bij 

goed weer buiten en bij slecht weer binnen. De kosten voor de 12 lessen bedragen € 7,50. 

Vind je het leuk om samen met andere kinderen muziek te maken? Meld je aan via Sjors Sportief Creatief.

Spelenderwijsorkest

Step-up verzorgt de 

muzikale begeleiding 

bij de kinderkerstmis 

in de Mariakerk.
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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

PROJECTEN

Al eerder schreef ik over de mooie muziek-

projecten die we al vele jaren op scholen 

houden. Duizenden kinderen hebben we 

enthousiast mogen maken voor muziek en 

het bespelen van een instrument. Dit heeft 

al geresulteerd in prachtige concertjes en 

presentaties. Daar zijn we heel trots op. 

Maar we staan niet stil. Sterker nog het lijkt 

erop dat muziek steeds meer leeft, op allerlei 

manieren. De waarde van muziek wordt vaak 

besproken in televisieprogramma’s in kranten 

en tijdschriften. Ook wetenschappelijk is 

er veel aandacht voor muziek, met profes-

sor Erik Scherder als enthousiast boegbeeld. 

Kortom, muziek krijgt veel aandacht. 

Dat we via de scholen de kinderen hebben 

weten te vinden is super, maar hoe kunnen 

we dit voortzetten buitenschools? Er zijn 

zoveel meer mogelijkheden om muzieklessen 

te volgen of lid te worden van een muziek-

vereniging om samen muziek te maken in 

het orkest. Dit is de vervolgstap waar we de 

komende jaren aan gaan werken. Dat gaan 

we doen door samen met de muziekvereni-

ging ‘spelenderwijsorkesten’ op te zetten. De 

laagdrempeligheid waarmee we de kinderen 

op scholen in aanraking brengen met muziek 

wordt buitenschools in een spelenderwijsor-

kest voortgezet. Van daaruit kan de kleine 

muzikant door middel van muzieklessen zich 

verder ontwikkelen. Methodes hiervoor zijn 

er al en worden ook verder doorontwikkeld. 

Op deze wijze vliegen we het van verschil-

lende richtingen aan. Namelijk, de muziek-

school zorgt voor vakdocenten in de klas en 

helpen ook leerkrachten om weer muziekles 

te geven, via samenwerking met de muziek-

vereniging kan er een spelenderwijsorkest 

opgestart worden. En als kinderen zich verder 

willen bekwamen op een instrument kunnen 

ze lessen nemen. 

Bijzonder trots ben ik dan ook op Muziekver-

eniging De Club. De Club gaat als één van de 

eerste muziekverenigingen starten met een 

spelenderwijsorkest. Het is prachtig om deze 

ontwikkeling gezamenlijk op te pakken. We 

hebben vertrouwen in de muzikale ontwikke-

ling van scholen, leerlingen en muziekvereni-

gingen. Ik wens De Club heel veel plezier en 

succes bij de start en opbouw van het spelen-

derwijsorkest. We houden je op de hoogte!

Bert Frölich

Directeur-bestuurder

Kunstwerk! Het Musiater

De Club spelenderwijs



Kent u de instrumenten die we in een harmonieorkest bespelen? Vul ze in in de puzzel en kijk welk woord in de roze vakjes verschijnt.

Doe mee en WIN

Mail de oplossing voor 10 december 

naar redactie@harmonie-declub.nl en 

maak kans op een heerlijke kerststol.

Muziekpuzzel

Oplossing
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Papegaai Coco heeft het allemaal 

vanaf het begin meegemaakt. Hij is 

zo’n boegbeeld voor de winkel dat 

Debby op straat wel eens kinderen 

hoort roepen: “Kijk mam, dat is de 

mevrouw van Coco!” De dierenspeci-

aalzaak heeft een breed assortiment. 

Etenswaren (ook in grootverpakking) 

en speelgoed voor allerlei soorten 

dieren, ruitersportartikelen en hengel-

sportartikelen. Ook levende dieren zijn 

er te koop. Vogels, tropische vissen en knuffeldieren. Hoewel Debby 

wel meteen een kanttekening plaatst bij de term ‘knuffeldieren’. “Ko-

nijnen houden er bijvoorbeeld helemaal niet van om opgepakt te wor-

den,” zo vertelt Debby. “Als mensen een dier willen kopen, zorgen 

we voor goede voorlichting, zodat ze weten waar ze aan beginnen. 

Een dier heeft er niets aan als de aankoop in een impuls gedaan wordt 

en het vervolgens eenzaam in een hokje belandt. Weet je trouwens 

dat konijnen het wel leuk vinden om behendigheid te doen?”

Het is altijd gezellig in de dierenwinkel. Debby: “Hier komen allemaal 

mensen die van dieren houden en dat schept een band. Het is fijn dat 

we nu meer ruimte hebben, de klanten kunnen nu veel beter door 

het gangpad lopen en het overzicht in de winkel geeft meer rust.” 

Debby vertelt nog over het nieuwste project: “Klanten kunnen in de 

trimsalon hun hond komen wassen voor € 7,50. In deze ‘wasstraat’ sta 

je op de goede hoogte zelf je hond te wassen en je hebt geen rommel 

thuis.”

Als geboren en getogen Nieuw-Dijker weet Debby het verenigingsle-

ven te waarderen en daarom steunen ze Muziekvereniging De Club 

al jarenlang. “Nee, bij een concert ben ik nog nooit geweest,” zegt 

Debby. “Maar mijn vader is wel een liefhebber van Joop Boxstart, dus 

misschien komt hij wel naar het kerstconcert luisteren.”

Er zijn maar weinig muziekverenigingen die voor PR-doeleinden 

zulke mooie foto’s kunnen gebruiken als De Club. Heeft u de 

foto’s van onze concerten wel eens op onze website declub.org 

of de Facebookpagina De Club Didam bekeken? Onze leden zijn 

ook altijd erg blij met de prachtige close ups en na een concert 

zie je hun profielfoto’s op Facebook altijd weer veranderen.

Het was op 1 november alweer 19 jaar geleden dat Debby van 

Wessel en Geert-Jan Schlief een winkeltje in diervoederproducten 

begonnen aan het eind van de Spoorstraat. Debby was toen nog 

maar 19 jaar. Vol vertrouwen en met de gedachte dat ze weinig 

te verliezen hadden als het niet zou lukken, begonnen ze op een 

paar vierkante meter. Het kleine winkeltje werd al snel uitge-

bouwd en onlangs werd de meest recente verbouwing voltooid 

en groeide de winkel van 250 naar 400  m2.

De mooiste foto’s 
dankzij Marco Nijland

Debby’s Diervoeders

Club-sponsor

Marco Nijland maakt deze 

mooie foto’s voor ons. Foto-

graferen is voor Marco een 

behoorlijk uit de hand gelopen 

hobby. Hij maakt niet alleen 

foto’s voor De Club, maar ook 

voor Carnavalsvereniging de 

Geinsköp, Scouting Didam en 

Scouting Nederland. In het dagelijks leven heeft Marco een baan 

bij een technisch projectbureau. In zijn vrije tijd is hij in te huren als 

portretfotograaf bij bruiloften, voor loveshoots en babyshoots.

Als een van de vaste fotografen van Scouting Nederland maakte 

Marco al twee keer mee dat hij Koningin Máxima mocht fotografe-

ren. Op zijn website Marcosplaten.nl zijn hier foto’s van te bewon-

deren. Daarover zegt Marco: “Het is natuurlijk fantastisch om dat 

als fotograaf mee te mogen maken. Koningin Máxima is bescherm-

vrouwe van Scouting Nederland en daarom komt ze wel eens bij 

evenementen.” (Noot van de redactie: Koningin Máxima maakt zich 

er sterk voor dat er meer muziek in de klas komt en de muziekver-

enigingen in Nederland zijn daar erg blij mee!).

Fotograferen leerde Marco vooral in de praktijk. “Veel uitprobe-

ren en technieken opzoeken op internet. Kijken met welke lenzen 

en technieken anderen foto’s maken die me aanspreken. En leren 

door met andere fotografen te overleggen,” vertelt Marco. “Het is 

interessant om te horen waarom een andere fotograaf een bepaalde 

foto kiest.” 

Op de vraag wat het geheim van zijn mooie foto’s is, legt Marco uit: 

“Goed kijken, veel geduld hebben en wachten op het juiste moment. 

De muzikanten in het orkest kijken regelmatig naar de dirigent (zal 

Römanö fijn vinden om te horen…) en dat is vaak het moment 

waarop ik afdruk.”

Wilt u Marco Nijland als fotograaf inhuren? Dan kunt u via marco.

nijland@gmail.com contact opnemen.
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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
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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!

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

Muziek maken is de mooiste hobby die er is. Daarom moet elk kind daarmee op z’n minst kennis 

maken. Weet u dat muziek kinderen slim en sociaal maakt? Zelf muziek maken bevordert de intel-

ligentie en schoolprestaties en vermindert concentratieproblemen. Dat is door wetenschappelijke 

onderzoeken bewezen. Speel je ook nog een blaasinstrument, dan maakt muziek ook nog eens 

gezond, door het aanleren van een goede ademhalingstechniek. Dat gun je toch elk kind?

Maar al te vaak horen we ouders zeggen: “Had ik vroeger maar de kans gehad om een instrument 

te leren bespelen.” Kinderen hebben nu allemaal die kans! U moet eens weten hoeveel plezier het 

geeft om tijdens een repetitie te merken dat alle instrumenten samen steeds mooier gaan klinken. 

En hoe het voelt als je dan op het podium zit en applaus krijgt. Elk kind verdient dat applaus!

Muziekvereniging De Club is een actieve vereniging, met 

meer dan 100 leden. Ongeveer 20 leden spelen in het leerlin-

genorkest, als onderdeel van hun muziekopleiding en circa 70 

leden spelen in het A-orkest. Ons A-orkest komt uit in de 1e 

divisie, dat is de hoogste amateurafdeling. We geven vijf tot 

zes concerten per jaar. Variërend van een gratis toegankelijk 

buitenconcert tot een groot concert met gasten, of een Kerst-

concert. Betrokkenheid bij de gemeenschap en gevoel voor 

traditie zijn drijfveren voor onze leden om zich in te zetten bij 

traditionele evenementen, zoals Sint Nicolaas, Schuttersfeest 

en de Avond4Daagse.

Als u € 5,- of meer bij-

draagt, maakt u kans om 

een overheerlijke kerststol 

van Kampioensbakker 

Paul Berntsen te winnen. 

Onder elke 5 nieuwe 

donateurs verloten wij een 

kerststol, ter waarde van € 

7,50. U kunt deze kerststol trouwens voor € 5,- kopen tijdens ‘Kroam-

schudd’n in de Mariakerk’, een avond vol humor en muziek die op 10 

december in de Mariakerk plaatsvindt (zie pagina 3).

Samen met de muziekschool Kunstwerk! Het Musiater ontwikkelt 

Muziekvereniging De Club allerlei initiatieven om kinderen kennis 

te laten maken met muziek. Wij willen daarvoor heel graag kinder-

klarinetten kopen, die we bij workshops kunnen gebruiken. 

U moet daarbij denken aan een soort blokfluit, die al het mond-

stuk heeft van een klarinet. Het instrument kan bovendien tegen 

een stootje! ;-).

Om de instrumenten voor muziekworkshops te kopen, zijn wij 

op zoek naar extra financiële middelen. En wij hopen dat u ons 

daarbij wilt helpen. U kunt op onze website declub.org/index.

php/vrienden-van-de-club/donateur-worden een machtigingsfor-

mulier invullen. Dat kan een doorlopende of eenmalige machtiging 

zijn. Wij zijn blij met elke bijdrage. Als u uw e-mailadres aan ons 

doorgeeft, krijgt u bericht voordat het bedrag wordt afgeschreven 

en kunt u uw bijdrage eenvoudig stopzetten.

Ieder kind moet muziek maken!

Steun De Club en win een kerststol Over Muziekvereniging De Club

Om kinderklarinetten te kunnen kopen, zoeken we naar financiële middelen
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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.
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