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Koninklijke Harmonie Oosterbeek o.l.v. Jurgen Nab

Harmonie de Club Didam o.l.v. Römanö Mediati

Arnhem • Musis • zondag 5 november 2017 • 15.00 uur
Kaartverkoop via KHO: paul@harmonie-oosterbeek.nl ofvia De Club: www.declub.org
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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!

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



Op zondag 5 november spelen wij ‘s middags om 15.00 uur in 

de prachtige nieuwe Parkzaal van Musis Sacrum. Samen met de 

Koninklijke Harmonie Oosterbeek KHO geven we een concert 

in het kader van HRFSTWND. 

We hebben hiervoor indrukwekkende muziek uitgekozen. Bij-

voorbeeld het Clarinet Concerto no 1 van Oscar Navarro, waarin 

Clublid Joris Lumeij zal soleren. Of Danza Sinfonica van James 

Barnes, zoals de titel zegt een Symfonische Dans, waarin u zeker 

het Spaanse temperament zult terughoren. 

Wij spelen samen met de Koninklijke Harmonie Oosterbeek. Zij 

spelen een nieuw stuk van de Nederlandse componist Harrie 

Janssen. Hierin heeft het Symfonisch Blaasorkest van de Konink-

lijke Harmonie Oosterbeek een wereldpremière. Het stuk heet: 

“A Time Journey for Wind Band” en 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 ver-

schillende instrumenten uit het Symfonische Blaasorkest kennis 

te laten maken. De verschillende deeltjes zijn in diverse muziek-

stijlen geschreven, waarmee het stuk ook een wandeling door de 

muziekgeschiedenis is. Nadat het hele orkest op deze manier is 

voorgesteld, is het gehele Symfonisch Blaasorkest vervolgens als 

geheel te horen in “The Lost Labyrinth”, een compositie van de 

Limburgse componist Kevin Houben, waarbij  een bijzondere rol 

is weggelegd voor de sopraan Tenar van Kooten Niekerk. 

Wilt u er op 5 november bij zijn als De Club in Musis Sacrum 

speelt? Bestel dan meteen kaartjes via declub.org. Een kaartje 

kost E 15,-. Donateurs van De Club (vanaf E 10,- per jaar) kun-

nen kaarten bestellen voor maar € 10,- per persoon (max 2 per 

persoon). Word dus snel donateur en profiteer meteen van deze 

korting!!! Als je nog geen 18 bent, kun je dit fantastische concert 

bijwonen voor E 5,-.

De Club speelt in Musis Sacrum

Activiteiten

Koninklijke Harmonie Oosterbeek onder leiding van Jurgen Nab.

Joris Lumeij speelt het 
Clarinet Concerto Nr. 1 
van Oscar Navarro



Tijdens de netwerkavond van MKB Montferland op 3 oktober, gingen drie leden 

van de ondernemersvereniging de strijd met elkaar aan om de titel Maestro MKB 

Montferland 2017. De avond werd verzorgd door Muziekvereniging De Club. 

Aan de wedstrijd ging een presentatie vooraf die werd gegeven door Pascal Bos, 

waarbij hij hulp kreeg van dirigent Römanö Mediati en De Club.

Maestro bij  MKB Montferland

Maestro

John Engelen 

van Engelen 

Bouwadvies. 

Aletta Laarberg 

van Laarberg 

Notarissen.

Titus Aaldering 

van Huifkarcen-

trum Bergh.

Pascal Bos legde de 

overeenkomsten uit 

tussen een dirigent 

en de directeur van 

een bedrijf. 

Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen een 

bedrijf en een orkest? Het is duidelijk dat er diverse 

afdelingen zijn. Waar een bedrijf een afdeling verkoop en 

productie kent, vind je in een orkest melodie, tegenmelodie 

en begeleiding. Pascal Bos legde ook uit dat in een orkest 

soms op dezelfde manier tegen een dirigent aangekeken 

wordt als in een bedrijf tegen de directeur. Door uit te 

leggen dat Römanö Mediati ook niet alle instrumenten kan 

bespelen, maakte hij duidelijk dat het heel normaal is dat 

een directeur niet overal verstand van heeft.

“In een bedrijf heb je dus afdelingen als verkoop, productie 

en inkoop. Je kunt verkopen, produceren en inkopen. Dat 

zijn werkwoorden. Maar dat is het woord directie dan weer 

niet,” zo vertelde Pascal. Hij liet zien hoe activiteiten die we 

in een bedrijf normaal vinden, in een orkest direct tot chaos 

leiden. Het orkest raakte behoorlijk in de war van orkestle-

den die wegliepen om een sigaretje te gaan roken, tussen-

door even moesten telefoneren of een spoedklus kregen. 

De herkenbaarheid zorgde voor hilariteit bij de leden van 

MKB Montferland. Voorzitter Edwin Sap raadde De Club 

enthousiast aan om dit concept te vermarkten!



Maestro bij  MKB Montferland

En de winnaar is...

Titus Aaldering.

De jury: Club-

dirigent Römanö 

Mediati, orkestlid en 

ondernemer Vincent 

van Vuuren en MKB 

Montferland be-

stuurslid Bas Loeters.

Na de pauze kwamen de drie kandidaat-maestro’s aan bod. 

Eerst John Engelen van Engelen Bouwadvies. Hij dirigeerde 

met helm op de Radetzky-mars van Johann Strauss, nadat 

hij eerst vertelde over de heldendaden van de veldmaar-

schalk. Vervolgens kwam Titus Aaldering van Huifkarcen-

trum Bergh als koetsier binnen om Hongaarse Dans Nr. 5 

van Brahms te dirigeren. Paarden en Hongarije, de keus 

voor deze muziek was onvermijdelijk. Aletta Laarberg van 

Laarberg Notarissen genoot duidelijk zichtbaar van de mu-

ziek toen ze de Second Waltz van Shostakovich dirigeerde. 

Omdat er een camera op de dirigenten gericht was, kon 

men in de zaal alles op een groot scherm goed volgen.

Na beraad van de jury, die bestond uit Club-dirigent 

Römanö Mediati, orkestlid en ondernemer Vincent van 

Vuuren en MKB Montferland bestuurslid Bas Loeters, werd 

Titus Aaldering tot winnaar uitgeroepen. Hij ontving een 

‘gouden’ dirigeerstok, eeuwige roem en een paginagroot 

interview in het huis-aan-huisblad Club Accoorden.

De foto’s zijn gemaakt door Dies Goorman

Heeft u zelf een bedrijf in de regio en zou u het leuk vinden als 

wij bij u een avond ‘Maestro’ komen verzorgen? Neem dan via 

secretariaat@harmonie-declub.nl contact met ons op. Een avond 

als deze is erg leuk voor uw medewerkers en/of relaties.



Terugblik

Pop-Up Concert in De Eik
Het zonnetje scheen lekker, toen de muzikanten van De Club op 21 juni hun stoeltjes op het grasveld in de Eik 

neerzetten. Een verrassing voor de buurt, die we een paar dagen ervoor hadden uitgenodigd om met stoeltje of 

kleedje naar een lekker muziekje te komen luisteren. Een koelbox en wat hapjes erbij en je hebt spontaan een 

buurtfeestje.

Wilt u dat nou volgend jaar ook bij u voor de deur? Stuur ons dan een mailtje: secretariaat@harmonie-declub.nl.

NEEM ZELF UW STOEL OF KLEEDJE MEE NAAR HET

WOENSDAG 21 JUNI   AANVAN
G 19:15   TOEGANG GRATIS

LOCATIE:  GRASVELD DE EIK 
TE DIDAM

• •

www.declub.org

Pop Up Concert



Buitenconcert 
Meulenvelden 
Het was een vol programma dat we op 5 juli buiten op het terras bij 

Meulenvelden presenteerden. Eerst het Spelenderwijsorkest, toen 

Step-Up, de slagwerkgroep van Fanfare DES liet van zich horen en 

het concert werd afgesloten met muziek van het A-orkest van De 

Club.

Het was (voorlopig) het laatste concert voor Jacinta Molijn als 

dirigente van Step Up. Een aantal leerlingen stroomde door naar 

het A-orkest. In het voorjaar van 2018 beginnen we weer met het 

Spelenderwijsorkest, waar we kinderen kennis laten maken met het 

spelen van een muziekinstrument

Schuttersfeest
2017 
Natuurlijk heeft Muziekvereniging De Club 

tijdens het traditionele schuttersfeest Schut-

terij De Eendracht begeleidt. We zijn gewend 

dat de nieuwe Koningsparen van Schutte-

rij De Eendracht worden opgehaald in een 

bijzonder vervoermiddel. Een legertruck, een 

koets getrokken door schutters, een karretje 

van de gemeente... Maar als een Koning dan 

een van de vrijwillige helden van onze Brand-

weer is, blijkt niets te gek! Na de buien van 

zondag 30 juli, kon dit er ook nog wel bij... 



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



Kunstwerk!
Muziek verbindt en inspireert! 
De ambitie om alle scholen te enthousiasmeren voor muziek kent geen grenzen 

meer. Ruim negen jaar geleden begonnen we met het experiment. Op twee basis-

scholen in zes groepen gingen negen muziekdocenten van Het Musiater uit de 

Liemers de uitdaging aan om kinderen onder schooltijd een instrument te leren 

bespelen. Het was wennen, twee culturen die bij elkaar kwamen. 

Deze ontwikkeling heeft ook een sterkere band met muziekverenigingen opgele-

verd. Samen met enkele muziekverenigingen zijn we gestart met de spelenderwijs-

orkesten. De komende jaren willen we dit verder ontwikkelen. Hiermee verbinden 

we de binnenschoolse activiteiten naar buitenschools aanbod en kunnen we elkaar 

nog beter versterken. We werken tenslotte allemaal aan hetzelfde 

doel en kunnen elkaar inspireren. En door al deze ontwikkelingen 

zijn er veel instrumenten nodig. Door de projecten zijn er al veel 

instrumenten aangeschaft en verenigingen hebben wellicht nog instrumenten 

op zolder liggen. We kunnen elkaar helpen zonder steeds opnieuw aan te schaffen. 

Zodoende hebben we samen met Musidesk de instrumentenbank.nl ontwikkelt. 

Een online databank waar vraag en aanbod op het gebied van muziekinstrumenten 

samenkomen. Op deze manier is het gemakkelijker om net dat ene instrument wat 

ontbreekt te lenen of te huren bij een collega. Iedereen kan hierop muziekinstru-

menten zetten. Zo helpen we elkaar om samen de ambitie van nog meer muziek in 

de klas waar te maken. Want muziek leeft meer dan ooit in school en daarbuiten. 

Music is my first love and it will be my last (John Miles)

Kunstwerk! is continue in beweging en speelt voortdurend in op de maatschappe-

lijke ontwikkelingen. Voor meer informatie en het volledige aanbod: 

www.liemerskunstwerk.nl

Bert Frölich

Kunstwerk!



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
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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



Didam op Stelten

Montferland Muzikaal!

Om alvast te noteren!

Colofon

Leden van De Club stonden net als vorig jaar met een kraampje op de 

sfeermarkt tijdens Didam op Stelten. We verdienden wat inkomsten voor 

onze Clubkas, door bezoekers met enveloppentrekken leuke prijsjes te 

laten winnen en we lieten jeugd kennismaken met het spelen op een 

blaasinstrument. De mooie oranje P-bone (Plastic Trombone) was razend 

populair! In het voorjaar van 2018 beginnen we weer met het Spelender-

wijsorkest. Daarvoor gaan we een paar P-bones aanschaffen. 

We zijn druk bezig om hiervoor financiële middelen binnen te halen. Dat 

deden we bijvoorbeeld door mee te doen aan de Rabo Clubkas Actie. 

Wilt u ons ook helpen? Kijk dan eens op onze website bij Vrienden van 

De Club, hoe u donateur kunt worden.

We gaan samen met Joop Boxstart en John te Dorsthorst twee 

avonden met humor en muziek vullen. Op 12 en 13 januari in de 

Mariakerk in Didam gaat het over Didam en Didammers. Weet u 

nog hoe leuk het vorig jaar was, bij Kroamschudd’n in de Mari-

akerk? We zijn toen op elkaar ingespeeld geraakt en zitten vol 

ideeën voor ons nieuwe project!

En verder...

44e Jaargang nr. 1 - april 2017
Oplage: 6300

Uitgave: 
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fb.me/declubdidam
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Opmaak: 
Toro Vormgeving, Doetinchem

Secretariaat :
Renate Bos-Linnebank
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. 
Leerlingenorkest Step Up van 18.30 tot 
19.15 uur. Harmonieorkest van 19.30 
tot 21.45 uur.  
Loop gerust binnen!

Het aantal kinderen dat actief muziek 

maakt, neemt af. En dat terwijl kinderen 

van muziek maken slim worden en compe-

tenties krijgen die ze hun hele leven kunnen 

gebruiken, zoals inzet, discipline, doorzet-

tingsvermogen, elkaar helpen, luisteren 

naar elkaar, respect voor elkaar, elkaar com-

plimenten geven en nuance aanbrengen. 

Mensen die muziek maken zijn gelukkig en 

gezond. Waar muziek is, is geen geweld. 

Muziek verbindt! Op 21 oktober spraken 

basisscholen, muziekscholen, muziek-

verenigingen, Welcom en de gemeente 

Montferland over de vraag “Hoe wordt heel 

Montferland Muzikaal?” Wilt u weten hoe 

dat ging? Kijk dan op de Facebookpagina 

Montferland Muzikaal.

Even blazen 

op een echte 

P-bone.

Veel belang-

stelling van 

de jeugd.

Joop Boxstart en 

John te Dorsthorst. 



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


