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DIEMDeur de joare hen!

12 & 13 januari 2018 • Mariakerk • 19.30 uur
Kaarten: 12,50 euro, Lanters Assurantien • De Grimpeur Wielersport • Geluidsstudio A60 • www.declub.org



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!

Dijksestraat 52  //  Didam  //   Knooppunt A12/A18   //     0316 - 226058
      info@plok.nl  //  www.plok.nl  //        /plokevents

           arrangementen
              al vanaf  € 6,-

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

 staal

 roestvaststaal

 nikkel alloy

 aluminium

Bekijk de 4K tv's
van Panasonic

en zie het verschil
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Laarberg
notarissen en scheidingsbemiddelaars

Marsweg 2  |  6941 BJ  Didam

T 0316 - 22 12 43  |  E info@notariskantoordidam.nl

www.notariskantoordidam.nl



We gaan samen met Joop Boxstart en John te Dorsthorst 

weer twee avonden met humor en muziek vullen. Dit keer 

doet ook Peter Loeters mee. Die kent u misschien nog wel 

van (A)Meezingconcert. Weet u nog hoe leuk het vorig jaar 

was, met Joop en John bij Kroamschudd’n in de Mariakerk? 

We zijn toen op elkaar ingespeeld geraakt en zitten vol 

ideeën voor ons nieuwe project!

Op 12 en 13 januari in de Mariakerk in Didam gaat het over 

Didam en Didammers. In Diem deur de Joare hen nemen we 

u mee door de geschiedenis van Didam. Met mooie muziek, 

met wijze en grappige woorden en met beelden van vroeger 

en nu. Ingrijpende gebeurtenissen, grappige voorvallen en 

tradities van toen en nu komen tijdens onze muzikale show 

voorbij

Diem deur de Joare hen

Activiteiten

Wilt u erbij zijn? Bestel dan snel 

kaarten op www.declub.org.

Agenda 2018 
12 & 13 januari Diem deur de joare hen

4 mei  Dodenherdenking

26 mei  Concert met het Liemers 

 Mannenkoor

3 juni  Didam op Stelten 

 (Spelenderwijsorkest)

24 juni  Openluchtfestival in Natuurtheater 

 Zeddam

27 juni  Buitenconcert bij Meulenvelden



Spelenderwijs-
orkest Diem

Speciaal voor ouders: 
Waarom is muziek zo leuk voor jouw kind?

Jeugd

Is muziek maken je passie? Dan hebben we goed 

nieuws! Er wordt in samenwerking met Kunstwerk! 

Het Musiater, Muziekvereniging De Club en Fan-

fare DES uit Nieuw-Dijk een Spelenderwijsorkest 

opgericht voor leerlingen uit groepen 5 t/m 8. 

Samen met een echte dirigent werk je toe naar een 

spetterende muzikale eindpresentatie. Je kunt kiezen 

uit de volgende instrumenten: slagwerk, trompet, 

klarinet en dwarsfluit. Iedereen kan meedoen, het 

is niet nodig dat je al wat van muziek maken weet. 

Voor een muziekinstrument zorgen wij. Grijp je kans 

en geef je op bij Anja van den Berg van muziekver-

eniging De Club. Dat kan door een mail te sturen 

naar secretariaat@harmonie-declub.nl.

Even wat gegevens op een rijtje:

Dirigent:  Edwin Rosmulder

Locatie:  Basisschool de Ontdekking

Tijd: Van 30 januari t/m 24 april op dinsdag 

 en van 18 mei t/m 15 juni op vrijdag 

 van 14.45 - 15.30 uur

Drie eindpresentaties

De eerste keer treedt je op tijdens Didam op Stelten, 

op zondag 3 juni. De tweede keer is op 13 juni, dan 

mag je meedoen met het grote orkest van Muziek-

vereniging De Club en op maandag 18 juni speel je 

bij DES Nieuw Dijk.

Misschien zijn we niet helemaal objec-

tief, maar muziek maken is gewoon 

zo ontzettend leuk! Dat je samen 

met zoveel verschillende mensen een 

prachtig concert neerzet. Hoe je merkt 

dat de muziek elke repetitie mooier 

gaat klinken. En dat je uiteindelijk op 

dat podium het applaus in ontvangst 

neemt.

Als je muziek maakt, krijg je vrienden 

voor het leven. Hele verschillende 

mensen, want als je muziek maakt, is 

er geen verschil tussen een bankdirec-

teur en een putjesschepper. Je leert er 

naar elkaar luisteren en hoe je elkaar 

kunt helpen.

Muziek maakt slim

Wetenschappelijk onderzoek heeft 

aangetoond dat kinderen die muziek 

maken gemakkelijker leren. Ze kunnen 

zich beter concentreren, hebben meer 

doorzettingsvermogen en snappen de 

lesstof sneller. Maar het allerbelangrijk-

ste is eigenlijk toch dat muziek maken 

gewoon heel leuk is!



De toekomst van muziek-
onderwijs in Montferland
Montferland Muzikaal, een initiatief van Marcel Berendsen en 

Karin van der Velden, organiseerde op zaterdag 21 oktober een 

bijeenkomst waar basisscholen, muziekscholen, muziekvereni-

ging en de gemeente spraken over de toekomst van muziekon-

derwijs in de gemeente Montferland. 

Na het openingswoord door wethouder Ingrid Wolsing liet Suzan 

Lutke de deelnemers vragen beantwoorden over de visie op 

muziek in Montferland en over de rol van muziek in de maatschap-

pij. Daarna vertelde inspirator Ivo Kouwenhoven hoe je kinderen 

enthousiast maakt voor muziek, zowel op school als bij de muziek-

verenigingen.

De gemeente Montferland gebruikt deze dag als startpunt voor 

het beleidsplan Muziekeducatie 2020. Suzan Lutke gaat het plan 

schrijven. Het is de bedoeling dat muziekonderwijs weer normaal 

wordt in alle klassen en op alle basisscholen. Het aantal kinderen 

dat muziek maakt, neemt gelukkig langzaam weer toe. Steeds 

meer is er het besef dat kinderen van muziek maken slim worden 

en competenties krijgen die ze hun hele leven kunnen gebruiken, 

zoals inzet, discipline, doorzettingsvermogen, elkaar helpen, luis-

teren naar elkaar, respect voor elkaar, elkaar complimenten geven 

en nuance aanbrengen. Mensen die muziek maken zijn gelukkig en 

gezond. Waar muziek is, is geen geweld. Muziek verbindt! 



Terugblik

HRFSTWND 
in Musis Sacrum

Je kijkt er lang naar uit en dan is het zo snel weer voorbij. We gaven op 5 november in een bijna uitverkocht Musis in Arn-

hem een concert, samen met de Koninklijke Harmonie Oosterbeek. Een prachtige locatie, waar we een pittig programma 

hebben gespeeld. In 2015 zijn we naar de eerste divisie gepromoveerd en dan is het belangrijk dat je uitdaging houdt. En 

een uitdaging was het zeker. Volgens onze dirigent Römanö Mediati hebben we goed gespeeld. En dat werd bevestigd 

door het publiek. Wat hebben we een lange staande ovatie gekregen! 

Absolute hoogtepunt was natuurlijk het Concerto for Clarinet van Oscar Navarro, waarin Joris Lumeij schitterde. In Danza 

Symfonica van James Barnes was het Spaanse temperament goed te horen en wat speelden de klarinetten virtuoos in 

Molly on the Shore van Percy Grainger! We eindigden met een vrolijke afsluiter, Joropo van Johan de Meij.

Voor de pauze speelden de muzikanten van het Symfonisch Blaasorkest van de KHO, onder leiding van Jurgen Nab, een 

nieuw stuk van de Nederlandse componist Harrie Janssen. A Time Journey for Wind Band is geïnspireerd op A Young 

Person’s Guide to the Orchestra van Benjamin Britten. Het is geschreven om mensen, vooral ook jonge mensen, met de 

verschillende instrumenten uit het Symfonische Blaasorkest kennis te laten maken. De verschillende deeltjes zijn in diverse 

muziekstijlen geschreven, waarmee het stuk ook een wandeling door de muziekgeschiedenis werd, toegelicht door de 

bekende verteller Frans Limburg.





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



Interview

Zo is hij het ook gewend bij zijn huifkarcentrum: Titus hield als 

kandidaat Maestro bij De Club de touwtjes strak in handen en 

beteugelde het orkest waar het wat al te enthousiast werd. Zijn 

keus om Hongaarse Dans Nr. 5 van Brahms te dirigeren past ook 

in dat plaatje. 

Denkend aan de uitgestrekte poesta’s, denk je aan galopperende 

paarden, denk je aan…. Daar kwam nog bij dat het muziekwerk 

niet eenvoudig is en Titus houdt wel van een uitdaging. Muziek 

is zijn grote hobby, Titus kan namelijk prachtig zingen. Toen we 

Titus vroegen of hij wilde meedoen aan MKB Montferland  

Maestro, hoefde hij daarover niet lang te denken. Als zanger 

kijkt hij meestal zelf naar de dirigent en hij vroeg zich al wel eens 

af hoe hij het er als dirigent vanaf zou brengen. Na slechts twee 

repetities met het orkest won Titus op 3 oktober jl. de dirigen-

tenwedstrijd van MKB Montferland. Daarover zegt hij: “Ik heb 

die avond alles gegeven! Als ik aan zoiets begin, dan wil ik ook 

winnen!” Titus werd tijdens het traject begeleid door Joris Lumeij 

en daarover is hij erg tevreden: “Joris weet niet alleen heel veel 

van muziek, maar hij kan het ook heel goed overbrengen.” 

Ondanks zijn muzikale ervaring was Titus er van te voren niet 

van overtuigd dat hij zou winnen: “Er spelen veel factoren mee 

en het orkest moet ook meewerken. De muzikanten moeten over 

de bladmuziek naar de dirigent kijken, dus je moet wel duidelijk 

slaan. Ik vind het zelf bijvoor-

beeld moeilijk om bij kleine 

bewegingen tempo te blijven 

houden. Ik had tijdens het diri-

geren gelukkig goed contact met 

slagwerker Dyon.”

Bij Huifkarcentrum Bergh bent u aan het juiste adres voor een 

geheel verzorgde familiedag, kinderfeestje, bedrijfsuitje en 

groepsuitjes of gewoon een heerlijk dagje uit. Huifkarcentrum 

Bergh organiseert vele soorten huifkartochten voor groepen met 

kleine en grote wagens, met luxe en zeer luxe wagens bestuurd 

door beroepskoetsiers. Inmiddels kun je beter spreken van een 

recreatieboerderij dan van een huifkarcentrum. De theatertocht is 

inmiddels vermaard. Daarnaast zijn er diverse spelactiviteiten, er 

is een binnenspeelplaats voor kinderen, u kunt er scooters huren 

en er zijn uitgebreide horecafaciliteiten. Huifkarcentrum Bergh in 

Loerbeek is ook een zorgboerderij gecombineerd met een paar-

denbedrijf waar mensen en dieren in harmonie met elkaar om-

gaan, met respect voor elkaars mogelijkheden. Een zorgboerderij 

vrij gelegen aan de bosrand in Loerbeek. Waar rust en ruimte veel 

mogelijkheden biedt aan mensen om in harmonie met de natuur 

te werken en te leven.

Van huifkarbok 
naar dirigentenbok

Titus Aaldering winnaar van MKB Montferland Maestro 



Debby’s Diervoeders
Alles voor uw dieren

Dierenspeciaalzaak - Hondentrimsalon
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WWW.BROOD-SHOP.NL

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
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



Verbinden en ontwikkelen!

Wie adopteert onze buizen?

Colofon

De nieuwe culturele organisatie Kunst-

werk! is al weer twee jaar onderweg. 

Op deze plek heb ik het veelvuldig over 

mooie ontwikkelingen op het gebied van 

muziek, maar we doen nog zoveel meer. 

Want we houden ons naast muziek en 

theater ook bezig met alle facetten van 

het bibliotheekwerk, volwasseneducatie, 

cultureel erfgoed en behouden en beheren 

van een aantal kunstcollecties. We zien 

steeds meer verbindingen tussen al deze 

onderdelen. 

De keuze om samen verder te gaan is 

een hele goede geweest, want we maken 

elkaar veel sterker. We maken gebruik van 

elkaars kennis, ervaring en netwerk. 

En vanuit deze facetten wordt onze be-

trokkenheid bij verenigingen, onderwijs, 

gezondheidszorg, welzijn en bedrijfsleven 

vergroot. We hebben vanuit de verschil-

lende bedrijfsculturen, achtergronden en 

historie onze gemene deler gevonden, 

we zijn op zoek gegaan naar hetgeen ons 

bindt en samenbrengt. Dat is ons hart 

voor cultuur, kunst en het ontwikkelen van 

mensen. 

Afgelopen jaar hebben we al mooie 

resultaten geboekt met onder andere een 

tentoonstelling samen met de schutte-

rijen in het gemeentehuis in Didam. Onze 

bijdrage aan het landjuweel en heel veel 

kinderen die vanuit dit project het Liemers 

museum hebben bezocht. Maar ook de 

samenwerking met Welcom als het gaat 

om de verbindingen met het onderwijs en 

de ondersteuning aan het stadsmuseum in 

Bergh. Trots zijn we op de tentoonstelling 

die gehouden is naar aanleiding van de ar-

cheologische vondsten bij de opgravingen 

aan de zuidrand van Didam. Twintig jaar is 

hieraan gewerkt en zijn sporen van boeren 

uit de Steentijd, een nederzetting uit de 

IJzertijd, een dorp van Germanen en een 

middeleeuws kasteel waaronder de resten 

van rijke graven uit de Vroege Middeleeu-

wen tevoorschijn gekomen. Een bijzonder 

stukje geschiedenis uit de eigen omgeving. 

Kortom, we zijn een dynamische culturele 

organisatie geworden waar samenwerking 

en ontwikkeling centraal staat want dan 

komen we verder. 

Voor meer informatie en het volledige 

aanbod: www.liemerskunstwerk.nl

Bert Frölich

Kunstwerk!

De Club heeft een grote wens! We willen graag buisklokken aanschaf-

fen. Zo’n setje kost ongeveer € 4000,-. Dat is nogal wat, maar er 

zitten dan ook 20 buizen in. Eén buis kost dus € 200,-. Daarom zoeken 

we bedrijven (of particulieren) die één buis willen adopteren. Er zijn in-

middels al vier buizen geadopteerd. MKB Montferland, de 3 Maestro’s 

(Titus Aaldering van Huifkarcentrum Bergh, John Engelen van Engelen 

Bouwadvies en Aletta Laarberg van Laarberg Notarissen), Koenders 

Totaalbouw en Hurenkamp Architecten adopteerden al een buis. Bent 

u of kent u iemand die ook een buis wil adopteren? Laat het ons weten 

via secretariaat@harmonie-declub.nl.

En verder...

Oplage: 6300
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Toro Vormgeving, Doetinchem

Secretariaat :
Renate Bos-Linnenbank
De Beuk 107, 6941 ZC  Didam
0316 - 22 69 97
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De Club repeteert elke woensdag bij 
Jan&Jan, Lieve Vrouweplein 4, Didam. 
  
Loop gerust binnen!



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


