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Wat zal er gebeuren als een muziekvereniging en een koor, die 

allebei volle zalen trekken, samen optreden? Op 1 juli 2015 gaat 

het gebeuren! Muziekvereniging De Club en Mengelmoes zullen 

op woensdag 1 juli zowel afzonderlijk van elkaar als gezamenlijk 

optreden. Het buitenconcert begint om 19.30 uur bij Meulenvel-

den. Bij slecht weer is het binnen.

Mengelmoes bestaat dit jaar tien 

jaar. Om dat te vieren heeft het 

mannenkoor uit Didam het hele 

jaar activiteiten gepland. 

Om hun tien jarig bestaan te vieren 

is het koor samen met partners  in 

mei naar Duitsland geweest. “Daar 

hebben we zelf een feest gevierd, 

nu willen we graag een feest geven 

aan de mensen van Didam en 

omstreken.” De jaarlijkse Mengel-

moesdag, dit jaar op 25 oktober, 

staat uiteraard ook in het teken van 

het jubileum. Kijk op de websites 

mengelmoesdidam.nl en declub.org 

voor meer informatie.

Het is de eerste keer dat de twee muzikale verenigingen uit 

Didam de handen ineen slaan. “Muziekvereniging de Club heeft 

jaarlijks een buitenconcert en wij zochten nog een gelegenheid 

voor ons jubileum. Dit viel zo mooi samen”, legt Bennie Lenting 

van Mengelmoes uit.

Het Diemse Koor Mengelmoes, uit Didam, bestaat sinds 10 

november 2004 en telt vanaf de oprichting een kleine 30 leden, 

allen mannen. Met het optreden bij Didam op Stelten, trad het 

koor in juni 2005 voor het eerst naar buiten met een compleet 

repertoire. Sindsdien is het een veel gevraagd koor in de Liemers 

en wijde omgeving. Elke week wordt op woensdagavond onder 

leiding van dirigent Cindy Gregoor in de Tabaksdeus geoefend. 

Tijdens optredens worden ze begeleid door Annèt Lammers op 

piano, Willy Gieling op drums, Theo Vonk op basgitaar en zanger 

Ton Seegers op accordeon.

Het repertoire van Mengelmoes bestaat uit feest-, volks- en le-

vensliederen, musicalsongs, meezingers en ballades. Gezongen 

wordt in het Nederlands, Duits, Engels, Frans en Iers en zelfs in 

het alom bekende Diems. Mengelmoes treedt op voor verenigin-

gen, bedrijven of instellingen en andere belangstellenden, die wat 

te vieren hebben of simpelweg onze muziek waarderen. Mengel-

moes verzorgt concerten van een half uur tot zelfs een avondvul-

lend programma.

Een van de hoogtepunten in het jaar is de geheel zelf verzorgde 

Mengelmoesdag op de vierde zondag in oktober. Dan brengt 

het koor een middagvullend programma bij Jan & Jan te Didam 

waar iedereen welkom is die van gezellige muziek houdt. In 2013 

presenteerde Mengelmoes een eigen CD.

Mengelmoes en Muziekvereniging 
de Club treden samen op

Jubileum Mengelmoes
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Römanö wist al gauw dat hij van zijn hobby 

zijn beroep wilde maken. Aan Hogeschool 

voor de Kunsten in Utrecht studeerde hij in 

juni 2001 af als klarinettist bij Bas de Jong. 

Tijdens het derde jaar van zijn opleiding be-

gon hij met een tweede hoofdvak: HaFaBra- 

directie bij Danny Oosterman. In juni 2002 

sloot hij hiervan de eerste fase af. Aanslui-

tend volgde hij een jaar lang een opleiding 

aan het Europese Instituut voor Blaasorkes-

ten in Trento, Italië. Docenten daar waren 

o.a. Jan Cober en Franco Cesarini. 

Römanö is ook dirigent bij Harmonie Eu-

phonia Teteringen en Koninklijke Harmonie 

St. Joseph Oldenzaal. Verder is hij een graag 

geziene gastdirigent bij muziekscholen en 

muziekverenigingen in binnen- en buiten-

land. Met maximale inzet wil Römanö de 

blaasmuziek op professioneel en amateur-

niveau op informele wijze dichter bij het 

publiek brengen.

De functie van het inspeelwerk 

is dat de muzikanten kunnen 

wennen aan de akoestiek en 

geeft de mogelijkheid om nog 

verbeteringen in de zuiverheid 

aan te brengen. De werken die 

De Club zal gaan uitvoeren zijn 

Metalla - Jan Van der Roost (in-

speelwerk), Elements of Nature 

- Herman Pallhuber (verplicht 

werk), Impressions of Japan 

- James Barnes (keuzewerk). 

Daarover kunt u in de volgende 

        Club Accoorden meer 

      lezen.

Het orkest wordt door een 

vakkundige jury beoordeeld op 

items als: intonatie, klankvor-

ming, techniek, articulatie, dy-

namiek en muzikale uitvoering.

Het concours is een mooi mid-

del om als orkest te meten wat 

je niveau is. Vaak komen er zeer 

nuttige opmerkingen van de 

jury die vervolgens weer kunnen 

worden gebruikt om het niveau 

te handhaven of verschillende 

onderdelen binnen het orkest te 

verbeteren.

Los van het concours zelf is het 

juist de voorbereiding die van 

grote waarde is. Er wordt zeer 

intensief op een aantal stuk-

ken gerepeteerd, waardoor alle 

puntjes op de i kunnen worden 

gezet. Ook is er veel aandacht 

voor de individuele muzikant. 

Tijdens groepsrepetities of 

individuele lessen wordt veel 

aandacht besteed aan tech-

niek, instrumentbeheersing en 

intonatie. 

Lees verder op pagina 4.

Eén keer per vijf jaar neemt een orkest deel aan een concertconcours in de sectie en de divisie waarin 

het is geplaatst volgens de concoursregistratie. Voor Muziekvereniging de Club betekent dit dat 

zij zullen uitkomen in de tweede divisie. Het concertprogramma bestaat uit een inspeelwerk, een 

verplicht werk uit het Klein Repertorium (lijst van 10 werken waaruit gekozen moet worden) en een 

keuzewerk uit het Groot Repertorium (geheel vrij te kiezen werk).

              Römanö Mediati werd op 15 januari 1978 geboren in Apeldoorn. Muziek  

          maakte van jongs af aan deel uit van zijn leven. Römanö was vier toen hij de eerste 

       lessen trekharmonica- en accordeon van zijn vader kreeg. Vier jaar later werd hij lid 

   van Muziekvereniging Harmonie Orkest Brummen. Van zijn keus voor de klarinet heeft 

hij nooit spijt gehad. 
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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.

Römanö Mediati 

Wat is een concours en waarom doen we hieraan mee?
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Vervolg van pagina3.

Een ander item, dat net zo belangrijk 

of misschien nog wel belangrijker 

is, is dat er studieweekenden en 

-dagen worden gepland, wat de 

saamhorigheid binnen het orkest ten 

goede komt. Zo zal bijvoorbeeld op 

6 september een studiedag worden 

georganiseerd waarbij alle instrument-

groepen individueel van professionele 

musici les gaan krijgen. Uiteindelijk 

zorgt deze intensieve voorbereiding 

ervoor dat het orkest nog meer een 

team wordt, zich maximaal zal inzet-

ten voor een prachtige hobby en dit 

alles onder motiverende omstandig-

heden. 

Los van de ambitie om een mooi 

resultaat neer te zetten, is het juist de 

teambuilding en het onder motiveren-

de en stimulerende omstandigheden 

genieten van de hobby waarom het 

draait!

Komt u maar eens luisteren op 29 

november 2015 in de Hanzehof 

Zutphen!

Römanö Mediati

Zondag 6 september - Studiedag

Leden van De Club gaan de concourswerken instuderen met professionele 

musici. 

Zaterdag 24 oktober 2015 - Uitwisselingsconcert in Vaassen

In de voorbereiding naar het concours gaan we op 24 oktober voor een uit-

wisselingsconcert naar Vaassen. Fanfarekorps Vaassen gaat op 28 november 

in Zutphen op concours. Het concert in “Dorpscentrum De Wieken” begint 

om 19.30 uur.

Zondag 15 november - Uitwisselingsconcert met QHarmony

QHarmony, het grootste studentenharmonieorkest van Nijmegen brengt 

Didam een bezoek. Om 14.00 uur verzorgen ze samen met De Club bij 

Jan&Jan een concert. 

Zondag 29 november - 

Concertconcours in Zutphen

De Club gaat op 29 november 

naar de Hanzehof in Zutphen 

om daar in de 2e divisie mee 

toe doen aan het Concertcon-

cours, dat door de Muziekbond 

Gelderland-Flevoland wordt 

georganiseerd.

Ik wil me graag voorstellen. Mijn naam is Anja van 

den Berg. Ik woon in Doetinchem, ben getrouwd 

met Dick en heb een volwassen zoon en dochter. 

Vanaf 1 augustus 2015 volg ik Petra Wiendels op 

als voorzitter van de commissie Jeugd & Opleiding. 

Ook ga ik vanuit de jeugdcommissie zitting nemen 

in het bestuur van de Club. 

Ik ben al twee jaar lid van de jeugdcommissie. Het 

benefietkerstconcert  2014 voor Serious Request 

heb ik georganiseerd. Samen met Richard Ouwejan 

en Marit Bergers vorm ik de jeugdcommissie. Samen 

verzorgen we  alle activiteiten  rondom de jeugd en 

Step-up.

Ik werk één dag op de Ziep (Marsweg 49, 

Didam). De andere twee dagen werk ik voor de 

stichting De Onderwijsspecialisten als leerlijnen co-

ordinator. De Onderwijsspecialisten is een  stichting 

van cluster 3 en cluster 4 scholen.  Op deze scholen 

zitten leerlingen met gedragsmoeilijkheden, een 

lichamelijke en/of verstandelijke beperking. 

Hoe ben ik tot muziek maken gekomen? Mijn 

dochter speelde blokfluit tijdens een voorspeel-

avond op  de muziekschool in Doetinchem. Ook 

andere leerlingen lieten hun muzikaal talent zien. 

Tijdens het voorspelen dacht ik, ik wil ook op een 

instrument spelen. Ik heb gekozen voor klarinet. Ik 

heb eerst 12 lessen gevolgd op een huurklarinet. 

Ik vond het zo leuk dat ik zelf een klarinet gekocht 

heb en muziekles ben gaan volgen. Ik heb diploma 

A en B gehaald. Van 1998 tot 2009 heb ik gespeeld 

bij de Stedelijke Muziekvereniging Doetinchem. 

Vanaf 2009 speel ik derde klarinet bij de Club.  

Mijn hobby’s zijn onze labrador Luna uitlaten, twee 

keer per week sporten op de sportschool en meu-

bels opknappen.

Ik heb er zin in.

Anja van den Berg

Nieuwe voorzitter 

commissie J&O

Agenda voorbereiding concours
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Kirsten Ouwejan speelt al sinds december 
2008 dwarsfluit bij onze muziekvereniging en is 
een fanatiek jeugdlid. Super gemotiveerd is Kirsten 
zeven jaar geleden de uitdaging aangegaan om 
van viool over te stappen naar dwarsfluit om zo te 
kunnen musiceren in een harmonieorkest. Na één 
jaar muziekles kwam Kirsten bij het opleidingsor-
kest  “Step Up” van De Club. Naast een opleiding 
bij de muziekschool is musiceren in een orkest erg 
leerzaam en bovendien super gezellig. Dit alles 
resulteerde al snel in een A diploma en daarmee 
ging Kirsten op weg naar het B papiertje. Ook dat 
liet niet lang op zich wachten en met het behalen 
van haar B diploma was spelen in het A-orkest 
een feit. Maar Kirsten wilde meer en sinds 27 mei 
2015 heeft ze ook haar C-diploma op zak.

Sterre Kraus speelt trompet bij De Club 
sinds augustus 2012. Ook zij speelt al twee 
jaar in het opleidingsorkest Step Up. Samen 
met Gijs zorgt zij voor het benodigde trom-
petgeluid in een muziekstuk, dat onmisbaar 
is. Ook Sterre heeft het afgelopen jaar ernaar 
toe gewerkt om in mei A-examen te kunnen 
doen. Toonladders, etudes en samenspel 
komen allemaal aan bod tijdens zo’n exa-
men. Met een dosis gezonde spanning heeft 
Sterre een prachtig examen afgelegd met een 
diploma als resultaat. Nu op weg naar een B 
diploma.

Gijs Nijenhuis is sinds oktober 2013 trompettist bij “Step Up”.  Gijs 

had al langer muziekles bij “Het Musiater”, samen met collega leerling 

Sterre Kraus. Gijs speelde nog niet eerder in een orkest. Via Sterre kwam 

Gijs eens kijken op de repetitie van Step Up. Kort daarna had De Club er 

weer een leerlingtrompettist bij. Afgelopen jaar is Gijs samen met zijn 

docent druk bezig geweest met de 

voorbereidingen voor het A-diploma 

en dat was niet voor niks. Op 28 mei 

2015 deed Gijs examen en hij is nu 

de trotse bezitter van een A-diploma. 

Inge Obbink is sinds juli 2014 saxofoniste 

bij De Club en speelt al langer bij St. Jan in 

Kilder. Als je bij meerdere muziekverenigingen 

speelt, ben je al wat fanatieker dan gemid-

deld. Dus toen Inge op 21 maart examen deed, 

twijfelde niemand eraan dat ze zou slagen. 

Maar dat ze dat met een 9,5 gemiddeld deed, 

was wel een verrassing. Geslaagd met lof voor 

haar C-diploma! Ondertussen begon Inge ook 

met dwarsfluitlessen en daar is ze ook op weg 

naar haar C-diploma. Inge komt samen met 

haar moeder Birgitte (tenorsax) elke woensdag 

van Doetinchem naar Didam om met De Club te 

repeteren. Maar liefst 25 leden van het A-orkest 

wonen buiten Didam. Dat is ruim eenderde. De 

gezelligheid, leuke activiteiten en het goede 

niveau trekken leden uit de hele regio aan.

Geslaagd!Geslaagd!
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 Afsluitingen!

In Memoriam
Geert Verheij

Na een lang ziekbed overleed op 6 januari Geert Verheij. 

Toen De Club in 1986 met spoed onderdak zocht, opende 

hij de deuren van ‘t Zwijnshoofd voor ons. En wat werden 

we door hem verwend. Elke woensdag stonden onze 

stoelen klaar. Als het koud was, had Geert ervoor gezorgd 

dat op tijd de verwarming aanstond. Als het warm was, 

liet hij de hele middag de airco draaien. Voor sommige 

leden stond er zelfs al een drankje op de bar als we het 

café binnen kwamen voor de derde helft. 

Na een concours of ander optreden buiten de deur, 

stonden er op z’n minst soep en broodjes voor ons klaar. 

Als verenigingsman in hart en nieren was Geert altijd erg 

trots op zijn Club! Tijdens de avondwake speelde De Club 

koralen. Het was fijn om dat nog voor hem en voor zijn 

gezin te kunnen doen. 

René Wijnands

Een dierbare Club-vriend is ons op 22 mei ontvallen. Wij 

zijn heel verdrietig dat René Wijnands op 58-jarige leeftijd 

plotseling is overleden. René maakte bijna 20 jaar deel uit 

van de Raad van 11 van Organisatie Club Carnaval. In 

2009 presenteerde hij ons concert “De Club ziet Ster-

ren”. De laatste jaren steunde René De Club financieel als 

eigenaar van Havezathe Carpe Diem. Wij wensen Marja, 

Lotte, Pim, Bart en de rest van de familie heel veel sterkte 

met het verwerken van dit grote verlies.

Het seizoen zit er al weer bijna op! Een gezellige periode waarin wordt 

gewerkt aan afrondingen, eindpresentaties, slotconcerten en voorspeel-

avonden. Ook de muziekexamens horen daarbij. Afgelopen tijd hebben 

bijna 40 leerlingen examen gedaan. Altijd weer spannende tijden voor de 

leerling, maar het is ook mooi om te zien hoe het examen verloopt. 

Enigszins gespannen lopen ze binnen, het is ook niet niks. Zitten er 

twee commissieleden en je eigen docent en dan moet je al die stukken 

spelen, toonladders laten horen, improviseren, voor- en naspelen. Als het 

programma is doorlopen moet de leerling wachten en gaat de commis-

sie de cijfers geven. Als de leerling dan binnenkomt en hoort dat hij of zij 

geslaagd is, zie je de vreugde in het gezicht. Prachtig om te zien. 

Dit jaar hadden we zelfs leerlingen er tussen zitten die ‘met lof’ zijn 

geslaagd. Zij hebben het maximaal aantal punten weten te behalen en 

dat is echt knap werk! Daar zijn we als Het Musiater natuurlijk bijzonder 

trots op. Binnenkort krijgt iedereen het diploma uitgereikt tijdens het 

slotconcert. Traditioneel wordt er ’s middags gerepeteerd door het Play-

inn orkest om dan ’s avonds gelijk op te treden. Ik kijk er al weer naar uit.

Natuurlijk is het niet verplicht om muziekexamens te doen, plezier in het 

muziek maken staat voorop. Maar de behoefte om jezelf te toetsen en 

muzikale vaardigheden te verbeteren is er nog steeds. En daar bieden wij 

de mogelijkheden voor. Mocht je nu ook een instrument willen leren be-

spelen of een cursus volgen of aan één van de projecten willen meedoen 

kijk dan eens op onze website www.hetmusiater.nl . Want na de zomer 

gaan we natuurlijk gewoon weer door….

Ik wens iedereen een hele fijne zomer toe!

Het Musiater, Bert Frölich

Net nu de film Jurassic World in première gaat, spelen 

leerlingenorkest Step-Up en het A-orkest van De Club 

de muziek uit Jurassic Park. 

Kom op 1 juli om 

19.30 uur luisteren bij 

De Marktmeester 

in Didam. 
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Tijdens de ledenvergadering van muziekvereniging De Club 

op 4 februari werden 2 jubilarissen gehuldigd. Ruud Lanters 

is maar liefst 50 jaar lid. Ruud begon als tamboer, schakelde 

over naar trompet en speelt nu al jarenlang hoorn. Rilly 

Luycks kwam bij De Club toen zijn dochter klarinetles ging 

nemen. Rilly speelt bariton en is onze strenge, doch rechtvaar-

dige penningmeester.

Nieuwe kleding 

Al in april 2014 werd nieuwe kleding voor 

de leden van De Club aangeschaft. De 

Club groeide letterlijk uit het jasje. Met 

de uniforme confectiekleding zijn we veel 

goedkoper uit dan met op maat gemaakte 

uniformen. We kozen ook voor deze kle-

ding omdat onze jeugd niet graag in een 

klassiek muziekuniform op straat loopt.

Wie had kunnen denken dat we pas na 

een jaar voor het eerst in compleet uniform 

op straat zouden lopen? Met Palmpasen 

op 29 maart was het zover. Gelukkig ble-

ken de jasjes waterproof te zijn….

Nieuw slagwerk

Na lang sparen heeft De Club onlangs nieuw slagwerk gekocht. 

Voor al minstens 3 Club-dirigenten was een nieuw klokkenspel 

een hele grote wens. De nieuwe grote trom voor op straat weegt 

veel minder en dat is wel zo fijn als je een paar km moet lopen… 

Verder werden er timbales, conga’s, een drumpedaal en stan-

daards aangeschaft.

Albert Straten en Leon Hoeben van de firma Adams adviseerden 

bij de aanschaf. Albert bracht het slagwerk hoogstpersoonlijk 

naar Didam. Als slagwerkdocent aan de Liemerse Muziekschool 

gaf Albert ooit les aan diverse slagwerkers van De Club. Het 

Prins Bernhard Cultuurfonds heeft 

1.769,- euro bijgedragen aan de kosten voor het slagwerk! 

Waarvoor natuurlijk onze hartelijke dank.

Een moderne vlotte uit-

straling met de nieuwe - 

waterproof - kleding.

Ruud Lanters (l) en Rilly Luycks (r) in jonger jaren..
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Didam | Tolweg 9 - 0316 22 13 12 | www.juffrouwtok.nl

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
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In de zeventiger en tachtiger jaren ging Harmonie De Club bijna elk jaar op concours. Niet alleen “Om de donateurs, die geen kennis van 

muziek hebben, te laten constateren dat het met de prestaties crescendo gaat”, maar ook omdat de hoogte van de gemeentelijke subsidie 

afhankelijk was van het niveau van de muziekvereniging. De basissubsidie bedroeg in 1976 ƒ 700,- maar een vereniging die in de 

Ere-afdeling speelde kreeg maar liefst ƒ 2.500,-. In 1985 promoveerde De Club naar de ere-afdeling met zo’n mooi resultaat dat de ver-

eniging in 1987 aan het topconcours mocht deelnemen. De Club was trots om er 2e van Nederland te worden. 

In 1989 volgde onder leiding van Lute 

Hoekstra promotie naar de superieure 

afdeling en weer volgde er een uitnodi-

ging voor het topconcours in Etten-Leur in 

1991. De Club werd opnieuw 2e, maar dit 

keer kostte het moeite om de teleurstelling 

te verwerken. Dirigent én leden hadden 

namelijk het gevoel met kop en schouders 

boven de rest uit te steken. De compli-

menten die we van het (deskundige) 

publiek kregen bevestigden ons gevoel. 

Uiteindelijk ging een ander orkest met de 

eerste prijs naar huis, met een verschil van 

slechts 1½ punt. Zelfs in de krant stond 

te lezen: “Verrassend was dat de wimpel 

in Velsen terecht kwam en niet in Didam, 

zoals nog al wat insiders na de optredens 

verwachtten.”

Veranderende tijdsgeest

De ideeën over op concours gaan, ver-

anderden. Het was niet meer nodig voor 

de subsidie. Waarschijnlijk ook door de 

teleurstelling van 1991 hadden we het 

gevoel dat korpsen uit Brabant en Limburg 

altijd bevoordeeld werden. Bovendien 

werd het gewoonte voor muziekvereni-

gingen om met heel veel (professionele) 

inleenkrachten op concours te gaan, 

waardoor je als amateurorkest met alleen 

eigen leden altijd in het nadeel was. Daar-

bij kwam dat de te spelen muziek leden 

en publiek, niet aansprak. Te modern, te 

technisch, moeilijk in het gehoor liggend 

zijn uitspraken die over de concoursmu-

ziek gedaan werden.

Schommelen

Onder leiding van Joop Boerstoel promo-

veerde De Club toch weer naar de hoog-

ste afdeling. Maar eigenlijk lijken we een 

beetje op De Graafschap. We schommelen 

al decennia lang tussen de twee hoogste 

divisies, met soms een promotie en soms 

automatische degradatie omdat we niet 

altijd binnen vijf jaar op concours gingen.

Geen inleenkrachten

Na 2008 en 2011 is De Club nu voor de 

derde keer met Römanö Mediati aan de 

voorbereiding op een concours begonnen. 

Tweemaal haalden we een mooie eerste 

prijs in de 2e afdeling. Er zijn nog steeds 

orkesten die zich op het hoogste niveau 

handhaven met inleenkrachten en door 

maandenlang intensief dezelfde stukken te 

repeteren. Dat doen we bij De Club niet. 

Maar onze leden halen met groepsrepeti-

ties en een studiedag zeker wat extra’s uit 

de kast om op 29 november in de  

Hanzehof in Zutphen een mooie prestatie 

neer te zetten. De concourswerken zijn 

leuk om te spelen en om naar te luisteren. 

Ze zouden goed onder filmbeelden pas-

sen. Lees op blz. 4 meer over de voorbe-

reiding.

c    q   w        e  e  i      h   x  

Concoursgeschiedenis 
van De Club 

9

Door Karin van der Velden



108

Huisstijl 
Magazine 
Brochure 
Campagne 
Evenement 
Website
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



11

c    q   w        e  e  i      h   x  

70 jaar amateurmuziek 

in Kilder
Het dorpje Kilder, vlak na de oorlog. Schutterij St. Jan orga-

niseert een schuttersfeest, maar ziet zich genoodzaakt uit het 

naburige dorp Braamt muzikanten aan te trekken om verze-

kerd te zijn van een orkest. Amper een maand later, op 

3 juli 1945, wordt Muziekvereniging St. Jan opgericht door de 

heren Hollander, Mennings en Linnenbank (de grootvader van 

Renate, klarinettiste bij De Club).

Vrijdag 3 juli 2015 is het exact 70 jaar geleden dat Muziekver-

eniging St. Jan Kilder wordt opgericht. St. Jan gaat dit vieren 

met heel veel muziek. Op vrijdagavond 3 juli zullen de mallet-

band (o.l.v. Wilfred Elshof) en het harmonieorkest onder leiding 

van dirigent Jan Nellestijn, samen met de populaire feestband 

HIKE en zangeres Marieke Visser het muzikale weekend om 

19:45 uur openen met een heus promsconcert. Met nummers 

als Within Temptation’s Mother Earth, Queen’s Somebody To 

Love  worden het publiek herkenbare nummers voorgescho-

teld. Ook mijdt St. Jan het klassieke genre niet door werken 

van onder andere Verdi en Khachaturian te spelen. Vanaf 22:00 

uur zullen de muzikanten van St. Jan zich tussen het feestende 

publiek mengen en maakt HIKE de rest van de avond af.

De volgende dag is een dag van grote contrasten op het 

gebied van muziek. We beginnen om 12:00 uur met een 

jeugdorkestenfestival dat duurt tot ongeveer 15:00 uur. Hierna 

wordt het podium vrijgemaakt voor de bekende band Plork en 

de Aannemers. Zij brengen een show die zijn weerga niet kent 

met een repertoire van Schlager tot Slayer. Tussen de sets door 

zal DJ Angelo het publiek vermaken met de beste feestmuziek. 

Het is maar goed dat het feest in de buitenlucht wordt gege-

ven, anders zou het dak er letterlijk afgaan!

Om van dit alles even rustig bij te komen, beginnen we zondag 

5 juli om 11:00 uur rustig met bekende Egerländerklanken van 

de Vesters Walder Muzikanten uit Zevenaar. Het blijft echter 

niet rustig, want om 16:00 uur zullen diverse bands het grote 

podium betreden. In willekeurige volgorde spelen S.H.U.R.T., 

Lost Forever, Arrow Revival en Not2BigBand, allen ongeveer 

een uur. In de volksmond wordt deze dag al het Worst en 

Dorst Festival genoemd, refererend aan de verschillende stijlen 

muziek die deze dag zullen passeren.

Wanneer Wie Entree

Vrijdag 3 juli – 19:45 uur Muziekvereniging St. Jan +  E 7,50

 HIKE + Marieke Visser 

Zaterdag 4 juli – 12:00 uur RABO jeugdorkestenfestival Gratis

Zaterdag 4 juli – 20:00 uur Plork en de Aannemers +  E 7,50

 DJ Angelo

Zondag 5 juli – 11:00 uur Vesters Walder Muzikanten E 5,00*

Zondag 5 juli – 16:00 uur S.H.U.R.T. + Lost Forever +  E 5,00*

 Arrow Revival + Not2BigBand 

* op zondag 5 juli blijft het terrein de gehele dag open, entree geldt voor de hele dag

Plork en de Aannemers speelt van Schlager tot Slayer.

De populaire feestband HIKE.
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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


