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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

Hypotheken
Verzekeringen www.winwinadvies.nl                    
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www.notariskantoordidam.nl



Vier samen met Muziekvereniging De Club een weer-

galoos muziekfeest. Het dak van de Markthal in Didam 

moet eraf! Samen met Jolien Schilderman (van Spot) 

en Peter Loeters (van o.a. BonAparte) kunt u bij De 

Club genieten van (a)Meezingconcert. U mag zingen, 

dansen, mee in de polonaise en de hele avond is de bar 

open! 

Jolien en Peter hebben met ons echte feestmuziek uitge-

zocht. Van Abba, Guus Meeuwis tot Queen en Stevie 

Wonder. En alsof dat nog niet genoeg is, zorgt DJ Hans 

voor een spetterende afterparty. 

Onze gasten

Jolien zong ook al mee bij ons benefietconcert voor  

RonaldMcDonald. Zij boeide het publiek met haar 

fantastisch stemgeluid. Of het nu liefdesliedjes zijn als 

Make you feel my love of feestnummers als Proud 

Mary, haar stem lijkt zich in elke soort muziek thuis 

te voelen. Wij weten hoe ze bij de band Spot de tent 

op de kop kan zetten en iedereen in de zaal kan laten 

meedoen.

Peter zong al eens met ons mee samen met zijn collega’s 

van BonAparte. Net als Jolien is Peter een echte Didam-

mer. Met zijn prachtige stem zal hij zeker een gevoelige 

snaar raken in liedjes als Geef mij nu je angst en Zij 

gelooft in mij, maar in Let me entertain you bouwt hij 

een feestje met het publiek.

Wij hebben er allemaal veel zin en en we hopen u te 

zien op 15 oktober. Wilt u zeker zijn van een zitplaats, 

wacht dan niet met reserveren!

Alvast iets om in uw agenda te zetten! Op 10 

december geven we een Kerstconcert in de Maria-

kerk. Samen met Joop Boxtart en John te Dorsthorst 

maken we er een bijzondere avond van met klassieke 

en populaire Kerstmuziek. Meer daarover leest u in 

de volgende Club Accoorden.

Het feest begint op 15 oktober om 20.00 uur. De markthal is vanaf 

19.15 uur open. U kunt vooraf een zitplaats reserveren of een statafel 

via ameezingconcert.declub.org. De entree is €15,- voor zitplaatsen 

en €12,50 voor staanplaatsen.

Kijk voor meer info op www.declub.org 

of op Facebook ‘De Club Didam’.

Zaterdag 15 oktober  

De Club gaat los met (A)Meezingconcert

Zaterdag 10 december  

Kerstconcert

Activiteiten



Zo’n 9 jaar geleden kwam Tim Ouwejan naar een repetitie van 

Muziekvereniging De Club. Nou is Tim nog steeds niet enorm 

groot, maar wie onze trombonesectie kent, snapt dat dat destijds 

een mooi contrast vormde. Dirigent Römanö Mediati zei tegen 

Tim: “Volgens mij wil jij trombone spelen.” Waarop het ant-

woord kwam: “Ik wil mijn hele leven al trombone spelen.” Toen 

Römanö vroeg hoe oud Tim dan was, kwam het antwoord “7”!

Op woensdag 8 juni haalde Tim een 9,5 voor zijn D-examen. 

Muziekvereniging De Club mocht Tim in het Musiater in Zevenaar 

begeleiden. Het programma dat Tim speelde, had volgens de exa-

mencommissie een hoge moeilijkheidsgraad. Het was afwisselend 

en erg leuk om naar te luisteren. Tijdens ons Kerstconcert op 10 

december zal Tim Rhapsodia Borealis ook voor u spelen.

En waarom vindt Tim trombone spelen zo leuk? 

“Ik vond trombone als kind al prachtig. Hij glimt, klinkt mooi en je 

kunt lekker schuiven, wat het leukste is natuurlijk. Toen ik 8 werd, 

was het eindelijk zo ver: ik mocht het mooiste instrument ter 

wereld bespelen. Het is leuk dat je met je trombone vliegtuigen na 

kunt doen. Verder vind ik muziek maken fijn omdat het zo goed 

gaat, daardoor ga je nog meer oefenen en gaat het weer beter.”

Na de vakantie zijn er 5 leerlingen doorgestroomd naar het A-orkest. Zij hebben bij dirigent Römanö Mediati voorgespeeld. Anne-

fien (fluit), Annelies (hobo), Cecile (alt-sax), Femke (klarinet) en Lisa (alt-sax) mogen sinds 31 augustus mee repeteren voor het (A)

Meezingconcert dat we op 15 oktober in de Markthal in Didam geven (zie pagina 3). Wij wensen de dames succes en vooral heel 

veel plezier.

Leerlingen naar het A-orkest

Tim Ouwejan haalt D-examen

Jeugd

“Het is leuk dat je 
met je trombone vliegtuigen 

na kunt doen.”



De Club wil kinderen en volwassenen graag leren musiceren. 

Weet je dat wetenschappelijk is bewezen dat je van muziek 

maken slimmer wordt? Kijk maar eens op muziekmaaktslim.nl 

Blaasmuziek houdt je, bijvoorbeeld door het aanleren van een 

goede ademhalingstechniek, bovendien gezond. Daarnaast is het 

maken van muziek natuurlijk gewoon gezellig. 

 

Opleiding

Als je lid wordt van onze vereniging, stellen wij een instrument ter 

beschikking. We zorgen ervoor dat je een goede muziekopleiding 

krijgt en al na een jaar les mag je meespelen in ons leerlingenor-

kest Step Up. Samenspelen is leuk en leerzaam. In het leerlingen-

orkest word je voorbereid op het meespelen in het A-orkest van 

de muziekvereniging. Enthousiasme staat voorop. Lekker durven 

spelen en jezelf laten horen. Fouten maken is niet erg, daar leer je 

van!

 

Optreden

Optreden voor publiek is bijzonder. Het is fijn als mensen voor je 

applaudisseren. Daarom treedt het leerlingen-orkest vier tot vijf 

keer per jaar op. Step Up is vast onderdeel van het Nieuwjaars-

concert, Voorjaarsconcert en Buitenconcert van De Club. Daar-

naast speelt Step Up tijdens de Kinderkerstviering en worden elk 

jaar basisscholen in Didam bezocht.

 

Nieuwsgierig?

Kom eens luisteren tijdens een repetitie. De repetitie van Step Up 

is op woensdagavond van 18.30 tot 19.15 uur bij Jan&Jan (Lieve 

Vrouweplein 4, 6942 BP  Didam).

Tijdens ons concert in Meulenvelden kregen maar liefst 8 leerlingen van De Club een diploma uitgereikt. Marie-José, slaagde op alt-

sax met lof voor A-examen. Haar zus Annefien (fluit) kreeg met een eervolle vermelding het B-diploma.  Ook Femke (klarinet), Lisa 

(alt-sax), Cecile (alt-sax), Gijs (trompet) en Bram (slagwerk) haalden het B-examen, terwijl Cas op slagwerk het C-diploma kreeg.

Wil jij ook muziek maken?

8 Diploma’s!

Je eerste concert 

is best spannend.



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

Terugblik

‘Buiten’Concert Meulenvelden
Helaas werd het 13 juni jl. geen buitenconcert, maar de sfeer was er 

niet minder om. Dat begon al met Step Up, dat lekkere herkenbare 

muziek speelde. We zijn trots op ons leerlingenorkest, dat onder 

leiding staat van Jacintha Molijn.

Het A-orkest begon met Mars der Medici en Marche Militaire Fran-

caise. De muziek van James Bond kent iedereen, net als de liedjes uit 

de musical The Wizzard of Oz, die later met Michael Jackson werd 

verfilmd. Joris Lumeij speelde op klarinet een prachtige klezmersolo 

in Doina en de hele saxofoonsectie soleerde in Rootbeer Rag van Billy 

Joel. Onvergetelijke songs als ‘It don’t mean a thing’ kwamen voorbij 

in Salute to American Jazz.

We gingen de wijk in! Op 6 juli speelde De Club op 
het grasveld bij ‘t Hoefijzer / Karrewiel. Wij namen 
ons stoeltje en instrument mee. Het publiek nam 
een stoel of kleedje mee en kwam luisteren. Het 

weer was helaas wat fris, maar daar klagen we niet 
over. Het was de eerste, maar zeker niet de laatste 

keer, ons Popup concert. U kende de term misschien 
wel van winkels of restaurants die plotseling in een 
leegstaand pand trekken en daar tijdelijk hun klan-

ten of gasten ontvangen. 

                                   Wilt u ook wel zo’n concertje 
                                   voor de deur of in uw wijk? 

                                    Laat het ons dan weten.

Popup concert



Mensen uit Montferland met een krappe beurs kunnen meedoen 

met Muziekvereniging De Club! Wij steunen het initiatief van de 

Gemeente Montferland en willen het ook voor mensen die het niet 

breed hebben mogelijk maken om muziek te maken. 

Iedereen moet kunnen meedoen!

In Montferland moet iedereen kunnen meedoen. Bijvoorbeeld aan 

ons rijke verenigingsleven, een (cultureel) uitstapje of een workshop 

om iets nieuws te leren. Dit geldt ook voor mensen met een krappe 

beurs. Zij kunnen met ‘Meedoen in Montferland’ een steuntje in de 

rug krijgen.

 

Komt u in aanmerking?

Op www.meedoeninmontferland.info kunt u bij de voorwaarden 

zien of u in aanmerking komt. Als u in aanmerking komt krijgt u 

punten. Met deze punten kunt u producten kopen in een speciale 

webwinkel. Het zijn producten zoals bijvoorbeeld de contributie 

voor een sport of muziekvereniging, een bezoek aan het filmhuis of 

het volgen van een workshop.

CAMPAGNE

Wij doen mee in Montferland!



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

www.blikoponline.nl
Initiatiefnemer indeliemers.nl en liemersactueel.nl

Maakt organisaties 
online succesvol

VERZEKERINGEN

FINANCIERINGEN

HYPOTHEKEN

PENSIOENEN



Het was 1898 toen Frans Gilsing een kleermakerij in de Spoorstraat 

in Didam begon. Een maatkostuum kostte destijds fl. 30,-, kant en 

klaar. In 1911 was de zaak al zo gegroeid dat het bedrijf naar een 

groter pand aan de overkant verhuisde. Gilsing verkocht inmiddels 

confectiekleding voor dames, heren en kinderen. Nog later werd 

het bedrijf een herenspeciaalzaak. In 2006 nam Frank Hageman het 

bedrijf over. 

Gilsing Herenmode is een begrip 

in Didam en verre omstreken. 

Frank krijgt regelmatig klanten in 

zijn winkel die elders in het land 

wonen en zelfs uit het buitenland 

als ze familie in Didam bezoeken. 

In de winkel kunnen heren zowel 

zakelijke als vrijtijdskleding kopen. 

Met ondergoed en schoenen in het 

assortiment betekent dat in 1 winkel 

slagen voor een complete garderobe 

en vooral mannen vinden dat wel 

fijn. De collectie heeft ook speciale lengte- en buikmaten. Gilsing 

verkoopt herenmode voor jong en oud. Steeds meer jeugd vindt de 

weg naar de winkel, vooral merken als Vanguard en Blue Industry 

zijn erg populair.

“Onze klanten waarderen onze aandacht en ons deskundige ad-

vies. Daarnaast zorgen we tijdens onze koopzondagen regelmatig 

voor belevenis in de winkel, door met andere ondernemers samen 

iets extra’s te bieden. Dat kan een wijn- of kaasproeverij zijn of zelfs 

een stoelmassage. En we hebben natuurlijk een mooie collectie 

voor een brede doelgroep”, zo verklaart Frank het succes van zijn 

winkel.

Gilsing Herenmode • Spoorstraat 11, Didam • gilsingherenmode.nl

 Gilsing Herenmode

We zullen het nu maar eerlijk bekennen. Toen we hoorden dat ‘t 

Brillehuus zich in Didam zou vestigen, zijn we snel naar Tolka-

mer gereden om te vragen of de optiek, die daar 18 jaar geleden 

begon, sponsor van De Club wilde worden. En het antwoord was 

JA! We hebben een serenade gebracht bij de opening en na drie 

maanden is het tijd om eens te vragen hoe het in Didam bevalt.

Als je in elke Didamse vereniging klanten hebt, is het niet vreemd 

dat je veel sponsorverzoeken krijgt. Frank Hageman van Gilsing 

Herenmode verdeelt zijn budget bij toerbeurt zo eerlijk mogelijk. 

Wij zijn daarom blij dat we Gilsing als nieuwe sponsor welkom 

mogen heten. Bij een concert van ons orkest is Frank nog nooit 

geweest. Wij hopen dat hij naar ons Ameezing Concert op 15 

oktober komt en zich zal verbazen over de spetterende muziek-

show die we die avond brengen ;-).

‘t Brillehuus Didam Gilsing Herenmode

Club-sponsor

André Evers en Anja Gerritsen 

vertellen meteen dat ze zich erg 

thuisvoelen in Didam. De sfeer is 

gemoedelijk en de klanten zijn erg 

aardig. Eigenaar Louis Gerritsen (ja, 

de man van..) wist dat al en dat was 

ook een reden om de optiek van 

Wim Coenraadts over te nemen. Het 

was hem ook bekend dat Didam een 

bloeiend verenigingsleven heeft en 

sponsoring is natuurlijk een manier 

om snel bekendheid te krijgen.

Wat ‘t Brillehuus kenmerkt, is de laagdrempeligheid. U kunt er niet 

alleen terecht voor een gratis oogmeting of een mooie bril, ook de 

gezondheid van uw ogen wordt goed in de gaten gehouden. Bij ‘t 

Brillehuus is elke twee weken  een optometrist aanwezig die zich 

bezig houdt met de gezondheid van ogen, oogafwijkingen en het 

opsporen van oogziektes.  Is er iets niet goed, dan volgt doorverwij-

zing  naar een oogarts. Een afspraak maken voor een oogmeting is 

niet nodig. Ook voor contactlenzen kun je terecht bij ’t Brillehuus, 

André is naast gediplomeerd opticien ook contactlensspecialist. Een 

andere service is, dat mensen die slecht ter been zijn thuis bezocht 

kunnen worden.

Is er voor een smalle beurs voldoende keus, merkfreaks kunnen hun 

hart ophalen. Ray-Ban, Tom Ford, Silhouette en Lindberg zijn een 

paar bekende namen. Door regelmatig beurzen te bezoeken blijven 

de mensen van ‘t Brillehuus op de hoogte van de laatste trends op 

het gebied van brillenglazen, contactlenzen en brilmonturen. 

Op Facebook (Brillehuus Tolkamer - Didam) en brillehuus.nl vindt u 

regelmatig leuke acties en aanbiedingen. Maar loop er eens binnen, 

alleen even rondkijken mag ook.

‘t Brillehuus • Wilhelminastraat 36, Didam • 0316-22 18 20 

info@brillehuus.nl •  Brillehuus Tolkamer - Didam



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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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



Bijzondere gasten

Colofon

Op 15 oktober speelt De Club in de 

Markthal. Tijdens (A)Meezingconcert 

gaan alle remmen los. Samen met Jolien 

Schilderman en Peter Loeters maken we er 

een groot feest van. Jolien en Peter deden 

al vaker mee met De Club, maar zij zijn 

niet de enige bijzondere gasten die met 

ons optraden. 

Weet u trouwens dat Peter Loeters al twee 

keer eerder met ons meedeed? De eerste 

keer was in 1976! Met BonAparte deed 

hij ook mee met Didam in Concert, het 

eerste promsachtige concert dat we in de 

Martinuskerk gaven. We moesten heel wat 

mensen teleurstellen, omdat het concert zo 

snel uitverkocht was. De Club begeleidde 

verschillende koren, zoals Theodex en het 

Ettens Mannenkoor. Dat ging niet altijd 

gemakkelijk omdat ons orkest natuurlijk 

met gemak een koor overstemt en de 

geluidsapparatuur toen nog niet bepaald 

optimaal was. In 2013 zongen de Shanty-

zangers uit Ede met ons mee en kwam het 

publiek massaal naar Meulenvelden.

Een ander hoogtepunt was in 2009 ons 

megaconcert De Club ziet Sterren met 

een hoofdrol voor Stanley Burleson en 

de Didamse Laura Loeters. Zij heeft het 

zangtalent duidelijk van haar vader geërfd. 

Marlies Claasen schitterde in 2012 in De 

Club ziet Kerststerren. Niels Geusebroek 

was onze gast in 2014 tijdens de bene-

fietconcerten voor Ronald McDonald. We 

konden deze concerten steeds rekenen op 

ons huiskoor Vocaal uit Nieuw-Dijk.

Naast instrumentale solisten mochten we 

bij De Club ook al regelmatig componis-

ten en dirigenten begroeten, zoals Jan de 

Haan die voor ons het prachtige werk Uto-

pia componeerde. Hans van der Heide en 

Carl Wittrock dirigeerden bij ons hun eigen 

werken. En als we het over gastdirigenten 

hebben, dan mogen we Armando Saldarini 

echt niet vergeten. Een charmante Italiaan, 

die veel aandacht kreeg van de dames van 

De Club ;-).

Voor ons publiek zijn bijzondere gasten 

een leuke afwisseling tijdens het concert. 

Maar misschien vinden de muzikanten 

van De Club het nog wel leuker. Tenslotte 

mogen wij met ze repeteren. Wij maken 

dus soms ook ‘bloopers’ mee en leren onze 

gasten wat beter kennen.

Historie
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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!

Van boven naar beneden:

BonAparte, 1976.

Stanley Burleson en Laura Loeters, 2009.

Marlies Claasen schitterde in 2012.

Niels Geusebroek, 2014.

Armando Saldarini.



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


