
QHarmony is een harmonie-orkest met 

ruim 60 leden, merendeels studenten 

van de Radboud Universiteit (RU) en de 

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

(HAN). Met een uitdagend en gevarieerd 

repertoire geven ze per jaar ongeveer 

vier concerten in en buiten Nijmegen. 

Clubvriend Jan Nellestijn is de dirigent 

van QHarmony. 

QHarmony laat met haar muzikale pro-

gramma het harmonie-orkest in de volle 

breedte horen. Echt harmoniewerk, maar 

ook arrangementen van nummers die bij 

het grote publiek bekend zijn, zullen ten 

gehore worden gebracht.

Muziekvereniging De Club zal het 

programma spelen dat op 29 novem-

ber tijdens het concertconcours in de 

Hanzehof wordt gespeeld. Het zijn geen 

werken die moeilijk in het gehoor liggen, 

de muziek vertelt een verhaal waarbij u 

zelf gemakkelijk beelden kunt bedenken.

Programma

Het inspeelwerk is Metalla van Jan van 

der Roost. Dit werk werd in opdracht 

gegeven door ‘Kreisverband Altenkir-

chen’, een regio met veel ijzermijnen. In 

het werk is de somberheid en eentonig-

heid van het werk in de mijnen te horen. 

Alle instrumenten hebben in dit werk 

de gelegenheid om even lekker los te 

komen.

Als verplicht werk speelt De Club Ele-

ments of Nature van Hermann Pallhuber. 

Zonder aarde, vuur, water en lucht zou 

er geen leven mogelijk zijn. Elk element 

uit de natuur heeft een eigen kenmerk. 

De vier delen uit dit werk symboliseren 

de elementen als volgt:

1. Dances of Fire (Vuurdansen): Wild,  

magisch, gevaarlijk - het vuur staat 

voor de wil van de mens. 

2. The Circle of Water (De watercyclus): 

Stromend, oneindig, machtig - het 

water belichaamt de gevoelens van 

de mens. 

3. Planet Earth (Planeet Aarde): Gestruc-

tureerd, tastbaar, vruchtbaar - aarde 

symboliseert het bewustzijn van de 

eigen ik. 

4. Air - The Spirit of Life (Lucht - de 

geest des levens): In beweging, ver-

anderlijk, rationeel - de lucht stelt het 

intellect van de mens voor. 

De titel van het keuzewerk maakt 

meteen duidelijk waar het over gaat: 

Impressions of Japan van James Barnes. 

Het werk opent heel bijzonder, in ‘Dawn 

in Joetsu’ hoort u vallende dauwdruppels 

en ziet u de eerste zonnestralen de dag 

aankondigen. In deel 2, The Great Bud-

dha at Nara maakt de grootsheid van 

het Boeddhisme indruk. Het donderende 

slagwerk in het laatste deel (Festival in 

Asakusa) verbeeldt de opwinding en 

vreugde van een feest bij de beroemdste 

tempel in Tokyo.

Volg ons op Facebook - 
De Club Didam - om van 
ons nieuws op de hoogte 
te blijven.
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QHarmony, het grootste studentenharmonieorkest van Nijmegen brengt Didam een bezoek. 

Om 14.00 uur verzorgen ze op 15 november samen met De Club bij Jan&Jan een concert. 

De toegang tot dit concert is gratis.

Uitwisselingsconcert met 
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Zo af en toe wil je als vereniging even alles uit 

de kast halen. Groepsrepetities, een studiedag 

en try-outconcerten horen bij de voorbereiding 

van een Concertconcours. De Club gaat op 

29 november naar de Hanzehof in Zutphen 

om daar in de 2e divisie mee toe doen aan het 

Concertconcours, dat door de Muziekbond 

Gelderland-Flevoland wordt georganiseerd.

Studiedag

Als voorbereiding werd op 6 september een 

studiedag georganiseerd. Muziekvereniging 

De Club bezette diverse locaties in Kilder waar 

onze 70 orkestleden met professionele docenten 

oefenden. De vakdocenten kennen de specifieke 

aandachtspunten van de muziekinstrumenten. 

Het was voor onze leden een hele leerzame, 

maar ook gezellige dag!

Op 24 oktober zijn we voor een uitwisselingsconcert naar  

Vaassen gegaan. Fanfarekorps Vaassen gaat op 28 november in 

Zutphen op concours. Een dag eerder dan De Club. In de aanloop 

naar het concours is het goed om in andere zalen te spelen. Hoe 

je jezelf, je naaste buurman of -vrouw hoort of de instrumenten 

aan de andere kant van het orkest is namelijk steeds verschillend. 

Een andere reden om de concourswerken tijdens concerten te 

spelen, is het tegengaan van zenuwen. Als het tijdens een con-

cert goed gaat, is de spanning bij het concours vast minder!

Wilt u komen luisteren? Op zondag 29 november speelt de Club 

in de Hanzehof in Zutphen. Like onze facebookpagina De Club 

Didam en u blijft op de hoogte van ons nieuws.
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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.

Voorbereiding Concertconcours

Zaterdag 24 oktober 2015  

Uitwisselingsconcert in Vaassen

 Trompetten met Jan Nellestijn

 Saxen met Linda Arnoldus

 Hoorns met Petra Botma

 Slagwerk met Ria Kornet

 Fluiten en hobo’s met Sandra Heijnen
 Klarinetten met Joris Lumeij

 Fagotten en basklarinetten met Römanö Mediati

 Trombones, euphoniums en bassen 
 met Cristian Ansink
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Wij zijn op zoek naar een nieuwe dirigent voor ons opleidingsorkest Step-

Up.  Joris Lumeij, de huidige dirigent, heeft aangegeven te willen stoppen. 

Nu hij de trotse vader is geworden van zoon Joep, vind hij het ook fijn om 

af en toe thuis te zijn. 

De Club wil kinderen graag leren musiceren. Onze muziekvereniging werd in 

1894 opgericht als een Club van vrienden. Ook nu nog worden vriendschap-

pen voor het leven gesloten.

 

Opleiding

Als kinderen (of volwassenen) lid worden van onze vereniging, stellen wij 

een instrument ter beschikking. We geven advies over een goede muziekop-

leiding en al na een jaar les mogen leerlingen meespelen in ons leerlingenor-

kest Step Up. In het leerlingenorkest worden de leerlingen voorbereid op het 

meespelen in het A-orkest van de muziekvereniging. Enthousiasme staat bij 

Step Up voorop. Lekker durven spelen en jezelf laten horen. Fouten maken is 

niet erg, daar leer je van!

 

Optreden

Het leerlingenorkest treedt vier tot vijf keer per jaar op. Step Up doet mee 

met het Nieuwjaarsconcert, Voorjaarsconcert en Buitenconcert van De Club. 

Daarnaast speelt Step Up tijdens de Kinderkerstviering met Palmpassen in 

de kerk. Step Up doet ook elk jaar mee aan het Jeugdorkestenfestival in Doe-

tinchem.

 

Interesse?

De repetitie van Step Up is op 

woensdagavond van 18.30 tot 

19.15 uur bij Jan&Jan (Lieve 

Vrouweplein 4, Didam). Heeft u 

interesse, een relevante opleiding en 

ervaring en vindt u het werken met 

kinderen leuk? Stuur dan een e-mail 

met informatie over uzelf naar 

secretariaat@harmonie-declub.nl.

Tim wist al op jonge leeftijd dat hij trombonist 

wilde worden. Omdat zijn armen te kort waren 

voor een trombone werd door de Club een kinder-

trombone aangeschaft. Binnen enkele jaren haalde 

Tim zijn muziekdiploma A, B en C. Zijn ambitie 

was spelen in het NJFO (Nederlands Jeugd Fanfare 

Orkest).

Het NJFO is één van de grote jeugdorkesten in 

Nederland. Het fanfare-orkest wordt door velen 

beschouwd als het beste in zijn soort. Het orkest 

bestaat uit de meest getalenteerde en enthousiaste 

jonge muzikanten van Nederland.  Vanaf 15 jaar 

mag je auditie doen.

Afgelopen  juni was het zover. Tim deed auditie 

bij het NJFO.  Hij werd aangenomen. Wij zijn su-

pertrots op hem dat wij zo’n talent in ons midden 

hebben. En dat is nog niet alles. Op 12 september 

deed Tim auditie voor het jongsolisten project GFO 

(Gelders Fanfare Orkest). Hij was één van de der-

tien kandidaten. Op  26 september hoorde hij dat 

hij aangenomen is als jonge solist op trombone.

Op Facebook schrijft Tim als reactie: “Wat is het 

toch mooi om trombonist te zijn.”

Tim Ouwejan in het NJFO

Nieuwe dirigent
TALENT
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Zondag 4 oktober hebben leden van het opleidingsorkest Step-up  alleen, in twee-

tallen of in een klein groepje voorgespeeld. De ochtend begon met een optreden 

van het opleidingsorkest. Zij speelden “The four seasons, deel 3: Autumn” en 

“Pirates of the Carribbean”.  Bij het laatste stuk zag je Jack Sparrouw vechten en 

over het dek slingeren. 

Daarna was het de beurt voor de solisten. Het is natuurlijk eng om alleen of met 

zijn tweeën voor publiek  te spelen in zo’n grote zaal als de Meulenvelden. Er werd 

knap gespeeld en de zenuwen werden goed in bedwang gehouden.

 Als afsluiting van de voorspeelochtend speelde Kirsten op dwarsfluit en Tim op 

trombone. Geen allerdaagse combinatie. Het menuet from Sonata no 6 werd 

prachtig en gevoelig gespeeld. 

We kunnen terugkijken naar een geslaagde ochtend. Het is voor herhaling vatbaar.

Voorspeelochtend 
 4 oktober
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De natuur verandert de komende 

periode weer. Altijd weer een 

mooi en kleurrijk geheel. In de 

overgang van de zomer naar de herfst 

merken we dat het cultuurseizoen echt 

weer op stoom is. Leerlingen hebben 

hun weg naar muziekles, workshop of 

cursus gevonden. Het theater draait weer volop en de 

scholen worden intensief bezocht door ons docenten-

team. Heerlijk die activiteiten!

We gaan dit seizoen natuurlijk weer door met onze missie 

muziek op scholen te brengen. Heel veel leerlingen maar 

ook leerkrachten gaan we enthousiast maken voor mu-

ziek. Voor deze projecten hebben we nu ook een heuse 

instrumentenbank ingericht. Voor alle instrumenten die 

we de afgelopen jaren hebben aangeschaft hebben we 

nu een mooie plek gevonden. Van daaruit kunnen we het 

nu beter beheren en organiseren. 

Uiteraard zijn er ook weer 

nieuwe regelingen op het 

gebied van muziekeducatie 

in aantocht, deze houden 

we nauwlettend in de gaten 

en we zullen daarvoor ook 

weer aanvragen voor doen, zodat 

we muziekeducatie in school kunnen 

borgen. Maar ook de samenwerking 

met onder andere muziekverenigingen 

kunnen we versterken. Daarom zijn we ook blij met de 

samenwerking met ‘De Club’. We kunnen elkaar nog 

beter helpen en de verbinding van binnenschools naar 

vrije tijd beter tot stand brengen. 

Want er liggen heel veel kansen!  

Ik wens iedereen een prachtige 

muzikale herfst toe!

Het Musiater

Bert Frölich

HRFSTWND is de grootste concertreeks van Nederland, met 12 
concerten door 24 orkesten in 11 verschillende theaters. De concert-
serie biedt amateurorkesten als harmoniën, fanfares en brassbands de 
kans te spelen op een groot podium. Dit grote muzikale evenement 
viert in 2016 het 10-jarig jubileum. U heeft nog tot eind van het jaar 

om een van de toporkesten van Nederland te horen. 

Weet u dat Muziekvereniging De Club in 2011 ook meedeed aan 
HRFSTWND? De vorige keer dat De Club op concours ging, maakte 

een HRFSTWND-concert deel uit van de voorbereiding.

Vrijdag 30 oktober - 19.15 uur
Muziekcentrum in Enschede

Het Groot HRFSTWND Orkest en HET Symfonieorkest

Vrijdag 30 oktober - 20.15 uur  
De Hanzehof in Zutphen

Koninklijke Winterswijksche Orkest Vereniging en 
Fanfare De Eendracht uit Aalten

Zaterdag 31 oktober - 20.15 uur 
De Veluvine Nunspeet 

Fanfareorkest De Eendracht uit Wezep en de Regimentsfanfare Garde 
Grenadiers en Jagers uit Assen

Zondag 8 november 14.30 uur 
De Spiegel Zwolle

Muziekvereniging Excelsior Westenholte en Brassband Buizingen 
(België)

Vrijdag 13 november - 20.15 uur 
De Voorste Venne in Drunen

Andels Fanfare Corps en De Ontzetting uit Wageningen

Zondag 15 november - 14.00 uur 
Amphion Doetinchem

Fanfareorkest Union uit Zelhem en het Dutch Ladies Orchestra

Zondag 22 november - 14.30 uur 
Junushoff Wageningen

Oefening Baart Kunst uit Bennekom en Philharmonie Gelre uit 
Arnhem

Zaterdag 12 december - 20.00 uur 
DRU Cultuurfabriek Ulft

Brassband Excelsior Zalk en De Ereprijs

Zondag 20 december - 14.30 uur 
Rabotheater in Hengelo

Concordia uit Hengelo en Harmonieorkest Wilhelmina uit Glanerbrug

Herfstmuziek!
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Op zaterdag 7 november organiseren Jan 

& Jan en Café Uniek (Jan) samen met Roy 

Gieling de 2e editie van de  Jan2Jan Run. 

Het gezelligste sport-evenement met een 

knipoog van Didam.

Om 18.45 begint bij Jan&Jan de warming-

up, waarna het startschot voor de 2,5km, 

5km en 10km afstanden zal klinken. Inschrij-

ven kan niet meer, maar het is ook leuk om 

te gaan kijken!

De route loopt door het centrum van Didam, 

waar onderweg van alles te beleven valt! 

Zo zul je ludieke, grappige en gezellige 

momenten tegenkomen. Nieuw dit jaar is de 

prijs voor BEST VERLICHTE LOPER. 

Ook Muziekvereniging De Club zal van zich 

laten horen.

Dit jaar is de finish bij Café Uniek. Dit wordt 

een feestelijk onthaal waar een hapje en 

drankje genuttigd kan worden met muzikaal 

entertainment door DJames.

Opbrengst voor de Vrienden van Elver

De opbrengst van de run gaat naar de 

Vrienden van Elver. Wilt u bijdragen aan dit 

goede doel? Geef dan gul. Dit kan direct op 

rekeningnr: NL28 RABO0304 8296 17 ten 

name van Stichting Jan2Jan Run.

De Vrienden van Elver is een stichting die 

zich met hart en ziel inzet voor mensen 

met een matige tot ernstige verstandelijke 

beperking die voor wonen, dagbesteding of 

behandeling thuis zijn bij Elver.

De Vrienden zamelen geld in voor mooie 

projecten en activiteiten die niet binnen de 

normale zorgverlening vallen. Of het nu 

gaat om vrijetijdsbesteding, sporten, vervoer, 

welzijn of lekker ontspannen, De Vrienden 

van Elver zorgen voor de financiële onder-

steuning van goede ideeën om het leven van 

mensen met een verstandelijke beperking zo 

‘gewoon’ mogelijk én mooier te maken.

Jan2Jan Run 

Dit jaar is de prijs voor 

de best verlichte loper. 

Sponsoring Hurenkamp Architecten & Adviseurs

De kosten die je als vereniging maakt om op 

concours te gaan, zijn hoog. Neem alleen de 

studiedag met professionele docenten. Ge-

lukkig hebben we een mooie bijdrage mo-

gen ontvangen van Hurenkamp Architecten 

& Adviseurs. Onze trombonist 

Vincent van Vuuren is 

hier partner.

Hurenkamp 

Architecten & 

Adviseurs is een 

architectenbureau 

met veel ervaring in 

utiliteitsbouw, woningbouw, horeca, zorg en 

scholenbouw. Zowel wat betreft nieuwbouw 

als renovatie en restauratie van bestaande 

gebouwen. Het bureau werkt voor zeer 

uiteenlopende opdrachtgevers en is nauw 

betrokken bij werkzaamheden vanaf de eer-

ste initiatieffase tot aan de directievoering.

Muziekvereniging De Club bedankt Huren-

kamp Architecten & Adviseurs van harte 

voor de bijdrage in de concourskosten.
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Het ijs is snel gebroken als ik voor een interview met deze Club-Sponsor kennis maak met Edwin Timmer. De nieuwe eigenaar van 

Lindenhovius Opticiens heeft vroeger zelf klarinet gespeeld bij St. Radboud in Silvolde. Hij was geen talent, zo zegt hij zelf, zijn muzikale 

carrière heeft dan ook niet lang geduurd. Gelukkig heeft hij meer verstand van het opticiensvak. Maar liefst 27 jaar lang werkte hij bij 

Lindenhovius in Doetinchem en in 2002 werd hij er 100% eigenaar.

Voor veel Didammers was Albert Aaftink een vertrouwd gezicht 

bij Lindenhovius Opticiens. Sinds 1978 was hij werkzaam bij de 

Didamse vestiging van het familiebedrijf dat in Doetinchem 110 

jaar geleden zijn oorsprong vond. Toen ‘opa opa’, de eerste van 3 

generaties Lindenhovius, in 1983 stopte, werd Albert compagnon 

van opa Lindenhovius en zijn zoon. In 2002 nam hij de brillen-

winkel in Didam compleet over. Nu gaat hij het wat rustiger aan 

doen. Als oppasopa genieten van zijn pas geboren kleinzoon en 

er zijn plannen om zijn oude vak van horlogemaker hobbymatig 

op te pakken.

Tot maart volgend jaar zal Albert Aaftink op vrijdag nog bij Lin-

denhovius Opticiens te vinden zijn. Zo hebben alle vaste klanten 

gelegenheid om afscheid van hem te nemen.

Edwin Timmer verkocht Lindenhovius in Doetinchem een aantal 

jaren geleden met het idee naar Frankrijk te emigreren. De 

plannen gingen helaas niet door en Edwin begon Thuis Optiek 

Timmer, waarmee hij klanten aan huis bezocht. Een paar jaar later 

volgde de opening van Optiek Timmer in Varsseveld.

Albert en Edwin kennen elkaar al jaren, hebben als opticien de-

zelfde normen en waarden in het ‘Lindenhovius-nest’ opgedaan. 

Toen Albert tweeënhalf jaar geleden aangaf te willen stoppen, 

stond Edwin nog niet meteen te trappelen om het over te nemen. 

Een paar maanden geleden ging hij daar anders over denken en 

toen was de overname ook snel rond.

Voor een groot deel blijft Lindenhovius Opticiens op dezelfde 

voet verder gaan. Carla en Liesbeth blijven als vertrouwde 

gezichten voor de klanten klaar staan. De combinatie met Vars-

seveld en de Thuisoptiek maken het mogelijk dat Edwin Timmer 

de brillencollectie met gerenommeerde merken, zoals Mexx,  Ray 

Ban,  Jaguar, Davidoff, Joop en Porsche Design kan uitbreiden. 

Als het voor klanten moeilijk is om naar de winkel te komen, kan 

een afspraak aan huis gemaakt worden. Helemaal nieuw zijn de 

nachtlenzen die Edwin Timmer in het assortiment zal opnemen. 

Deze lenzen ‘vervormen’ ‘s-nachts het oog, zodat het zicht over-

dag optimaal is. Tot een afwijking van -4 blijven lenzendragers 

zo’n 16 uur goed zien na een nachtje slapen.

Lindenhovius Opticiens is al jaren een trouwe Club-sponsor. Wie 

weet krijgen we Edwin nog eens zover dat hij de klarinet weer 

oppakt. In elk geval wensen we hem veel succes en heel veel 

plezier in Didam.

Edwin Timmer nieuwe eigenaar van    

Lindenhovius Opticiens 

Het gezicht 
achter een 

Club-sponsor

Door Karin van der Velden

Edwin met Carla en Liesbeth.
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UITWISSELINGSCONCERTEN

In het Zuid-Limburgse dorpje Thorn zijn twee muziek-

verenigingen. Na ruim 150 jaar verdelen De Konink-

lijke Harmonie van Thorn (de bokken) en de Kerkelijke 

Harmonie Sint Michiel (de geiten) nog steeds het 

dorp. Bokken trouwen niet met geiten, geiten kopen 

niet bij de bakker van de bokken en in hetzelfde café 

een borrel drinken is er ook niet bij. Vroeger was er 

binnen een dorp een muziekvereniging van arbeiders 

en een vereniging van middenstanders. Of een Chris-

telijke vereniging en een Katholieke vereniging. Het 

einde van de verzuiling maakte bijna overal ook een 

einde aan de grote concurrentiestrijd tussen muziek-

verenigingen.

Het is nu heel gewoon dat je als muzikant bij meer-

dere muziekverenigingen speelt en elkaar helpt als er 

een invaller nodig is. Heel goed zelfs, want je leert als 

muzikant veel als je bij meerdere verenigingen speelt. 

Verenigingen lenen bladmuziek en soms zelfs instru-

menten van elkaar. Samenwerking is aan de orde als 

de gemeente de subsidie wil verlagen. Ook het stimu-

leren van jeugd om muziek te maken gebeurt steeds 

meer samen, met medewerking van muziekscholen.

Samen concerten geven heeft ook voordelen. Het is 

leuk om eens een andere vereniging te horen. Wat 

doen ze beter, wat kun je leren? Of je wordt je bewust 

van je eigen kwaliteiten. De muzikanten en aanhang 

vullen de zaal en tenslotte wil je als muzikant meestal 

graag voor publiek spelen. 

Muziekverenigingen geven bijvoorbeeld samen 

concerten als ze dezelfde dirigent hebben. Of doordat 

muzikanten verhuizen. De Club heeft plannen om 

volgend jaar naar Limburg te gaan om samen met 

het orkest te spelen waar een van onze klarinettisten 

vandaan komt. Daar maken we dan meteen een leuk 

weekend van. Ook in de voorbereiding van een con-

cours is een uitwisselingsconcert vaak onderdeel.

De Club ging op 24 oktober naar Vaassen om daar 

samen met Fanfarekorps Vaassen een concert te ver-

zorgen. De fanfare gaat een dag eerder dan De Club 

in Zutphen op concours. Op 15 november is er een 

uitwisselingsconcert met de QHarmony in Didam (zie 

voorpagina), het orkest waar Jan Nellestijn voor staat. 

Jan kennen we omdat hij De Club wel eens dirigeert 

als onze eigen dirigent Römanö Mediati eens niet kan. 

U bent dan van harte welkom om zelf eens te luis-

teren naar de verschillen en overeenkomsten tussen 

twee orkesten van hetzelfde muzikale niveau.

Er was een tijd dat muziekverenigingen echte concurrenten van elkaar waren. Ze wilden elkaar de loef 

afsteken en het was ondenkbaar dat je als lid van een harmonie of fanfare bij een andere muziekvereniging 

meespeelde. 

Herrinnering aan 

het bezoek van 

De Club aan 

Malterdingen in 

2012. Musikverein 

Malterdingen 

bracht in 2014 een 

tegenbezoek.

Verschillende 

muzikanten zijn lid 

van St. Jan Kilder 

én De Club.
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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


