Uitgave: Muziekvereniging De Club
Redactie: redactie@harmonie-declub.nl
2018, 44e jaargang nr. 2

Optreden voor Koningin
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Activiteiten

?
Wilt u er bij zijn

zijn? Het concert
Wilt u er 3 november bij
vindt plaats in
begint om 19.30 uur en
30 Oldenzaal.
het Thijcollege, Thijlaan
De toegang is gratis.

De Club ontmoet Koninklijke Harmonie St. Joseph
Twee orkesten en één dirigent. De Club

door Steven Verhulst voor solo bastrom-

geprobeerd zoveel mogelijk verbinding te

en de Koninklijke Harmonie St. Joseph uit

bone en orkest. Deze compositie bevat

maken met de stad. Van kerst, carnaval tot

Oldenzaal kennen elkaar nog niet, maar

alle elementen die een bastrombone rijk is,

zomerfeesten en van klassiek tot populair.

hebben minimaal één ding gemeen, dirigent

van warme, donkere melodieën tot sterke,

Het is die afwisseling en het streven naar

Römanö Mediati. Het wordt tijd om elkaar

krachtige ritmische baslijnen. De solistische

kwaliteit die het musiceren in het orkest zo

muzikaal te ontmoeten.

rol is voor Clublid Dennis Bos. Hij neemt het

prettig maken. En dat gebeurt dan bovendien

publiek mee in de prachtige klanken van de

in een uiterst vriendelijke en gemoedelijke

De Club maakt er meteen een heel weekend

bastrombone. Graag willen wij u voorstellen

sfeer. Het biertje aan de bar na afloop van

uit van. De reis gaat richting het Duitse Bad

aan de Koninklijke Harmonie St. Joseph uit

een repetitie of optreden is dan ook zeker zo

Bentheim net over de grens bij Oldenzaal.

Oldenzaal.

belangrijk.
Op 17 november aanstaande neemt de

Daar overnachten de muzikanten van De
Club in een jeugdherberg. Op zaterdagavond

St. Joseph is opgericht in 1896 als afde-

Harmonie deel aan het concours in de Han-

3 november geven De Club en de Konink-

ling van de Rooms Katholieke Werklieden

zehof in Zutphen en komen uit in de derde

lijke Harmonie St. Joseph gezamenlijk een

Vereniging (RKWV), maar is tegenwoordig

divisie. Het repertoire dat zij gaan brengen

concert. Deze vindt plaats in de aula van het

een vereniging van en voor iedereen. Olden-

is: On a Hymnsong of Philip Bliss van David

Thijcollege in Oldenzaal, een mooie ruimte

zalers praten nog steeds over ‘muziek van

Holsinger, The Legend of Amaterasu gecom-

met een goede akoestiek. De Club heeft

de Bond’. De vakbond dus. De historische

poneerd door Erik Swiggers en Jericho van

voor een gevarieerd programma gekozen. Zij

componenten ‘katholiek’ en ‘vakbond’ zijn

Bert Appermont. Als afsluiter is gekozen voor

brengen ten gehore: Lake Of The Moon ge-

naar de achtergrond verdwenen. Hoewel de

Metalla van Jan van der Roost. Al maanden

componeerd door Kevin Houben, A Festival

mentaliteit van de vakbond is gebleven. De

is het orkest bezig met de voorbereidingen

Prelude van Alfred Reed en La Boda De Luis

zelfwerkzaamheid binnen de vereniging is

voor het concours en is dit komende concert

Alfonso in een arrangement van Jan Rypens.

groot.

met De Club een prima gelegenheid voor een

Het publiek wordt tevens getrakteerd op het

Het orkest streeft er naar jaarlijks minimaal

try-out. De Club kijkt uit naar deze muzikale

mooie Capriccio, een werk gecomponeerd

vier concerten te geven. Daarbij wordt

ontmoeting!

Bedankt Karin!

De Zwarte Cross!

Een nieuwe Clubaccoorden met een nieuwe

“De 22ste editie met 220.000 bezoekers van de Zwarte Cross gaat de boeken

redactie. Karin den Otter heeft Muziekvereni-

in als onvergetelijk, legendarisch en gewoon onmundig prachtig!”, aldus een

ging De Club verlaten en daarmee ook de re-

zichtbaar ontroerde Zwarte Cross festivaldirectrice Tante Rikie. “Ik kan nauwe-

dactie van dit blad. Onder haar leiding is het

lijks de woorden vinden om deze editie te beschrijven, maar het allermooiste

blad enorm opgelift en heeft een prachtige

vind ik dat de Zwarte Cross ook dit jaar zonder enige noemenswaardige cala-

en eigentijdse metamorfose ondergaan. Tek-

miteiten is verlopen. Dat is een verdienste van onze bezoekers.”

sten schrijven kan Karin als de beste en het

Ook Harmonie De Club heeft bij de laatste editie met een aantal vrijwilligers

zal niet meevallen om haar te evenaren. Dit

actief meegeholpen bij de diverse activiteiten van dit mooie evenement. Dit

geldt ook voor onze facebookpagina en web-

jaar waren er zelfs vrienden en bekenden van leden van “ De Club” die met

site. Namens bestuur en leden bedanken wij

enthousiasme hebben meegewerkt. Een mooie gelegenheid om van dichtbij de

Karin voor de jarenlange inzet. Clubaccoor-

festiviteiten te ervaren en een bijdrage te genereren voor de clubkas.

den zal door drie leden van onze vereniging
worden voortgezet te weten Petra Wiendels,

Volgend jaar zal de Zwarte Cross plaatsvinden op 18, 19, 20 en 21 juli 2019.

Annelies Ouwejan en Gerben Gieling.

Heb je interesse om volgend jaar mee te doen laat het ons dan weten.

Terugblik

?
Meer informatie

het aanbod van
Voor meer informatie en
rskunstwerk.nl
Kunstwerk!: www.lieme

Nagenieten!
Het is inmiddels ruim 2 maanden geleden, maar we zitten
nog steeds na te genieten. Want wat hebben we in de
Liemers op woensdag 27 juni jl. muziek op de kaart gezet.
In het bijzijn van Koningin Máxima hebben we met ruim
60 partijen een prachtig convenant getekend.
Een convenant waarin we alle kinderen in de Liemers
beloven structureel, dat betekent minimaal wekelijks, in
aanraking te brengen met muziek binnen school en daarbuiten. Want muziek moet je doen! Inmiddels is bewezen
dat muziek maken en luisteren goed voor je is. En met
de samenwerking van veel partijen kunnen we ons doel
behalen. Namelijk met het onderwijs, de muziekdocenten,
de muziekverenigingen, de pabo’s en conservatoria. Als
iedereen zijn steentje bijdraagt is het doel te halen in 2020
en daarna.
We mogen trots zijn. Want wat hieruit blijkt is dat we
met samenwerking het verste komen. En nu moeten we

de ‘flow’ vasthouden. Want beloven is één, doen is twee.
Daarom hoop ik oprecht dat we met elkaar verdere stappen kunnen zetten. Mooi voorbeeld is het spelenderwijsorkest, samen opgezet met drie muziekverenigingen. Hoe
mooi kwam dat naar voren tijdens de presentatie op het
podium, maar ook het gezamenlijke muziekverenigingenorkest en het Liemers jeugdorkest. Wat was er een enthousiasme bij de repetities en het optreden op het plein.
Kortom, muziek leeft in de Liemers!
En na zo’n lange hete zomer gaan we er weer met vol
enthousiasme tegenaan, afspraken met scholen worden
gemaakt, muziekverenigingen beginnen weer met repetities en de muzieklessen stromen weer vol. Heerlijk, na een
periode van nagenieten nu weer vol aan de bak!
Bert Frölich,
Kunstwerk!

Ook De Club ondertekent het convenant voor ’Meer Muziek in de Klas’
Het kan u niet ontgaan zijn, Koningin Máxima bezocht op
27 juni jl. het Musiater in Zevenaar. Wat een feest! En er
viel iets te vieren, jazeker. In de theaterzaal tekenden onder
andere muziekverenigingen, Kunstwerk!, muziekscholen, gemeenten en onderwijsinstellingen als éérste van Gelderland
het convenant voor het project ‘Meer Muziek in de Klas’.
Vele kinderen en muzikanten die buiten op het plein en binnen op het podium aanwezig waren vierden het feestje mee.
In afwachting van de Koningin werden de kinderen van verschillende basisscholen buiten vermaakt door onder andere
een gelegenheidsorkest. Zo’n 60 muzikanten van verschillende verenigingen vormden speciaal voor deze ochtend een
orkest. De kinderen op het plein hadden een welkomstlied
ingestudeerd. Onder leiding van Albert van der Heide werd
vooraf samen gerepeteerd om Koningin Máxima een warm
en muzikaal welkom te geven. Nou dat is gelukt! Al handen schuddend en zwaaiend liep Koningin Máxima over de
rode loper tussen de zingende kinderen door naar binnen

voor het grote moment. In het Musiater werd de Koningin
getrakteerd op verschillende optredens uitgevoerd door
kinderen. Ook het Spelenderwijsorkest mocht het podium
betreden. Dit was een prachtige gelegenheid om Koningin
Máxima en overige aanwezigen te laten horen wat de kinderen van het Spelenderwijsorkest in twintig weken hadden
geleerd. Onder leiding van muziekdocent Edwin Rosmulder
en begeleiding van leden van de muziekverenigingen DES
uit Nieuw-Dijk en De Club werd het een geslaagde uitvoering. Voortzetting van het Spelenderwijsproject is één van de
afspraken uit het actieplan van De Club die in het convenant
is opgenomen. De Club werkt samen met Kunstwerk! om
dit te kunnen realiseren. Wat is er nu mooier dan kinderen
door middel van verschillende projecten volop in aanraking
te laten komen met muziek. Voor deze speciale dag was dat
voor veel kinderen even iets minder belangrijk en was de
komst van Koningin Máxima net iets mooier!

Muziek maken voor Koningin Máxima!
Jenske Linnenbank uit Didam en 11 jaar jong was één van de muzikanten van het Spelenderwijsorkest. Uiteraard wilde zij de kans om voor de
Koningin op te treden niet voorbij laten gaan. “Het was spannend, maar zó gaaf!” vertelt Jenske vol enthousiasme en met een stralend gezicht.
“Als klein meisje vond ze muziek al leuk. Als

niet moeilijk, die vindt ze altijd al het leukst”.

haar wel van heel dichtbij gezien. Toen het

er in het dorp muziekverenigingen marche-

Jenske vertelt dat ze blij is dat ze heeft

afgelopen was mochten we Koningin Máxima

rend een rondgang maakten met bijvoorbeeld

meegedaan in het Spelenderwijsorkest. “Ik

buiten uitzwaaien. Eigenlijk moesten we gaan

schuttersfeest dan riep ze altijd, “daar wil ik

vond het zó leuk! We hebben veel geleerd en

zitten maar dat hebben we niet gedaan. We

ook bij”, vertelt de moeder van Jenske. Aan

het samen spelen met anderen op verschil-

zijn blijven staan en konden het toen veel

die belofte heeft ze zichzelf gehouden. Na

lende instrumenten klinkt echt heel mooi.

beter zien. Het was een hele bijzondere dag.”

deelname aan het Spelenderwijsorkest, het

We mochten optreden bij Didam op Stelten,

beluisteren van verschillende concerten en

maar het leukste vond ik het optreden voor

Jenske van harte welkom bij De Club en heel

het horen van het muziekstuk Fiddler On The

Koningin Máxima. Dat was een verrassing.

veel succes met de opleiding!

Roof, ging ze overstag en werd onlangs lid

Ik had er heel veel zin in, maar het was ook

van De Club.

heel spannend. De klarinet moest ik een dag

De moeder van Jenske zag het aanbod van

van tevoren naar het Musiater brengen en

het Spelenderwijsorkest en sprak hierover

op de dag zelf al heel vroeg aanwezig zijn

met haar. In het artikel over dit orkest stond

om eerst nog te oefenen. Iedereen kreeg een

vermeld: ‘meld je snel aan want vol=vol’.

polsbandje om, die heb ik bewaard. We had-

Jenske wilde zó graag dat haar moeder haar

den ook een eigen kleedkamer en moesten

direct opgaf. De dag van de eerste les brak

daar wachten totdat we aan de beurt waren.

aan en Jenske wilde al ruim een kwartier voor

Dat wachten duurde wel een beetje lang.

aanvang naar de les. “Ze had een andere

Het optreden ging heel goed. We speelden:

invulling gegeven aan ‘vol=vol’ en dacht: als

‘Happy’ en ‘Hey Brother’. Ik heb één klein

het lokaal vol is kan ik niet meer meedoen”

foutje gemaakt, maar dat heeft de Koningin

vertelt haar moeder. “De keuze om in het or-

vast niet gehoord. Jammer genoeg heb ik

kest klarinet te gaan spelen was voor Jenske

haar geen hand kunnen geven, maar ik heb

MAESTRO!
Als u dat leest dan kan het bijna niet anders of uw gedachten gaan uit naar het televisieprogramma waarbij bekende
Nederlanders worden uitgedaagd om een orkest te dirigeren.
Ook De Club heeft inmiddels meerdere keren (in en buiten
de gemeente Montferland) een Maestroconcert gegeven
waarbij bekende ondernemers van de gemeente Montferland De Club dirigeerden. De Club voegt echter nog
iets extra’s toe aan deze concerten. Op een ludieke, soms
komische, dan weer serieuze wijze wordt er een link gelegd
tussen het orkest en het bedrijfsleven. De aanwezige
toehoorders wordt ook een spiegel voorgehouden. Dat
verklaart wellicht dat de Maestroconcerten inmiddels een
daverend succes zijn. In de wandelgangen hoorden we al:
“daar kunnen ze zo het theater mee in“. Wat maakt het
nu dat de Maestroconcerten zo populair zijn? We spraken
met Pascal Bos, die daar alles over weet te vertellen.
Pascal: “De Club was op zoek naar een manier om met
muziek iets leuks te doen en wel op een zodanige wijze
dat het ook nog wat geld zou opleveren. Behalve dat het
leuk moest zijn zochten we ook naar een formule die er toe
zou bijdragen dat het ook een informatief karakter had. Al
brainstormend kwamen we (de commissie) inderdaad op
het idee van het TV programma Maestro. We wilden met
het orkest de verschillen en overeenkomsten laten zien
tussen een orkest en het bedrijfsleven. En dan met name
gericht op de leidinggevenden/directies van bedrijven. Het
idee was geboren, maar hoe gaan we dat in het vat gieten
was de volgende vraag. Mede ook door onze dirigent
Römanö, zijn we tot een leuke, informatieve en leerzame

presentatie gekomen dachten we. Maar zou het ook zo
gaan worden zoals we ons hadden voorgesteld?
Via onze connecties met MKB Montferland hebben we
onze ideeën aan hen voorgelegd. Onze plannen werden
met veel enthousiasme ontvangen en hebben er uiteindelijk toe geleid dat we onze eerste Maestro avond konden
uitvoeren voor de leden van MKB Montferland. Voor
zowel de Maestro’s, toehoorders en de muzikanten werd
het een ongekend en onverwacht succes. Een verklaring daarvoor? We hebben geprobeerd om een serieuze
boodschap te verduidelijken met humor en af en toe een
kwinkslag. Op een ander moment wordt de toehoorders
een spiegel voorgehouden. Kennelijk werkt die formule,
want inmiddels hebben we op verzoek meerdere Maestro
avonden verzorgd. En dat hadden we totaal niet verwacht.
Of we in de toekomst nog vaker van dit soort concerten
gaan verzorgen hangt mede af van de vraag of het in de
muzikale agenda van De Club past. Bovendien moet het
voor de muzikanten en de Maestro’s leuk blijven om te
doen. Tot nu toe zijn we daar aardig in geslaagd. Dat komt
ook omdat de muziekcommissie geschikte muziek uitzoekt
die voor de Maestro’s te behappen is en voor het publiek
herkenbaar.
Wat nog wel vermeldenswaard is: we hebben ook een
Maestro avond verzorgd samen met Rotary Zevenaar. De
opbrengst van die avond was niet bedoeld voor de clubkas
maar om te investeren in muziekinstrumenten voor het
Spelenderwijsorkest en een toekomstig opleidingsorkest.

Maestro achter de schermen
Een presentatie verzorgen en deelnemers bereid vinden
om een orkest te dirigeren kan natuurlijk niet zonder enige
voorbereiding. U kunt in dit blad lezen hoe het idee en de
presentatie tot stand is gekomen. Nu nog de Maestro’s
voorbereiden die misschien wel met knikkende knieën
en menig zweetdruppel plaatsnemen op de bok van de
dirigent.
Als je onervaren bent en geen idee hebt wat er als
Maestro op je afkomt, is het fijn als je enige instructie
van een dirigent krijgt. Ruud Lanters, Dyon Jansen en
Bert Aalders zijn de leermeesters voor de Maestro’s. Een
aantal woensdagavonden wordt er fanatiek gerepeteerd.
Het antwoord op de vraag: “wat is het moeilijkste voor
een Maestro in spe om te doen?” blijkt de inzet van een
muziekstuk te zijn.

Karolien Hupkes van ‘Hippe Koeien’ krijgt de tip
van Ruud Lanters: “adem mee met de muzikant, dat
maakt de inzet makkelijker.”

De kunst om alle muzikanten tegelijk te laten beginnen en de eerste tel van de dirigeerslag in te zetten is zo
eenvoudig nog niet. Ook het tempo bepalen en vasthouden is een vak apart. De Maestro laat zich snel leiden
door het orkest in plaats van andersom. Daarnaast is voor
het orkest een hele uitdaging om precies te doen wat de
Maestro aangeeft. Zij weten vaak welke kant het muziekstuk op gaat en gaan dan graag hun eigen gang, wat
juist niet de bedoeling is. Als Maestro weten wanneer een
muziekstuk eindigt is eveneens een uitdaging als je geen
partituren kunt lezen en dit op je gehoor moet doen.
Gelukkig komt er van achter uit het orkest een seintje en
weet de Maestro dat het einde van het stuk nadert.
Op het moment van schrijven zijn er drie ondernemers
volop in voorbereiding op een Maestro avond bij MKB
Montferland die op 2 oktober jl. heeft plaatsgevonden.
Zij waagden zich aan dat ene plekje op de dirigentenbok.
Over één voornemen waren ze het alle drie eens: “we
maken er een feestje van!” Of dat feestje goed gelukt
is en hoe het hen is vergaan kunnen we helaas nog niet
vertellen, maar dat gaat u vast nog eens horen.

Pim Wijnands van ‘Havezathe Carpe Diem’ wordt
begeleidt door Bert Aalders. Zijn advies: “Voel de
muziek en laat het orkest spelen.”

Hoe dirigeer je
een vierkwartsmaat als je in het
dagelijks leven
het kappersvak
uitoefent? Dyon
Jansen legt het uit
aan Cor Jansen
van ‘kapsalon
Cor’.

Café Uniekllig!
altijd

Hubo XL Didam

Lichtenhorststraat 11a
6942 GS Didam
Tel. 0316-221385
www.hubo.nl

geze

De Eetkamer
De Eetkamer is geopend donderdag-, vrijdag-,
zaterdag- en zondagavond vanaf 17.00 uur.
Spoorstraat 31 - 6942 EB Didam - Reserveren 0316-221287

Tatelaarweg 21a, 6941 RB Didam • Telefoon (0316) 294322
Email: info@tatelaar.nl • Internet: www.tatelaar.nl • Twitter: @tatelaar

Kerkstraat 2, 6941 AG Didam - 0316-221270
www.gasterijdeharmonie.nl

Jeugd
Interviewtje m

et…

Yara Bielen

Interviewtje met…

Thijs Bos

Waarom ben je lid geworden van De Club?

Omdat ik graag met andere mensen muziek maak.”
Waarom ben je lid geworden van De Club?

“Ik vind het leuk om met meerdere mensen samen te spelen,

Op welk instrument speel je?

want dan klinkt het zo mooi.”

“Ik doe aan slagwerk.”

Op welk instrument speel je?

Bij het drummen, moet je je handen en voeten tegelijk

“De klarinet.”

gebruiken, is dat moeilijk? En wat doe je met je voeten
eigenlijk?

Er zitten wel heel veel kleppen op een klarinet, moet je ze

“Nou ja, het is niet heel erg moeilijk, maar het ligt er ook een

allemaal gebruiken?

beetje aan wát je moet drummen. Met je voeten bespeel je de

“Ja, maar ik vind het wel lastig om alle hulpgrepen te onthou-

bass drum en je houdt de hihat dicht of je houd hem open en

den.”

dicht.”

Je hebt voor de zomervakantie je B diploma behaald. Wat

Heb je wel eens iets geks of grappigs meegemaakt toen je

vond je het leukste en het moeilijkste om te doen tijdens

aan het drummen was?

het examen?

“Ja, ik moest, toen ik 9 was, optreden met een groep andere

“Het leukste vond ik het stukje uit mijn hoofd. Ik speelde ‘Circle

slagwerkers en we zaten met drie man achter een drumstel.

of Life’ van de musical The Lion King. De examinatoren waren

Ik deed de floortom en ik sloeg wel een beetje hard. Dus toen

daar best verrast over. Het moeilijkst vond ik de toonladders,

gleed de stok uit mijn hand, op de grond.”

die kan ik moeilijk onthouden.”
Welk slaginstrument vind je het leukst?
Hoe was het om voor de eerste keer in het A-orkest mee te

“Ik vind melodisch slagwerk (Marimba en Xylofoon) het

doen?

leukst.”

“Ik vond het heel spannend, maar het was erg leuk!”
Hoe was het om voor de eerste keer in het A-orkest mee te
Van welke muziek krijg je kippenvel?

doen?

“Filmmuziek vind ik heel mooi zoals: Amelie, Lord Of The Rings

“Het was wel spannend, maar na de 2e en 3e keer was het al

en Harry Potter.”

veel minder spannend.”

Met wie zou je wel eens een duet willen doen?

Van welke muziek krijg je kippenvel?

“Ik weet het niet. Ik vind het vooral leuk om met veel mensen

“Ik vind de muziek van ‘Lord Of The Rings’ héél erg mooi. Ik

samen te spelen.”

hoop ook dat we die muziek gaan spelen.”

Waarom vind je muziek maken zo leuk?

Met wie zou je wel eens een mooie drumsolo willen doen?

“Ik vind het bijzonder dat je met muziek heel erg kunt raken en

“Ik ben niet zo van de solo’s. Ik vind het fijner om met meer

dat vind ik heel mooi.”

mensen te spelen.”

Wat doe je het liefst als je geen muziek maakt?

Wat doe je het liefst als je geen muziek maakt?

“Ik hou van knutselen en films kijken.”

“Ik ben veel bezig met Formule 1 en ik speel tennis.”

Pascal Gerritsen

Onder de Toren 2 | 6942 AM Didam | Tel. 0316 - 22 12 94

www.slagerijgerritsen.nl
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NEW ZEAL AND AUCKL AND - CAVE LLO - SCHIE SSE R - M ILE STONE | SHOE S: BR AE ND - CA ME L AC TIVE SHOE S - L ACOSTE - HUMBE RTO - STATE OF ART

KUNSTSTOFSHOP
KUNSTSTOFSHOP
KUNSTSTOFSHOP
BE INSPIRED,
BE CREATIVE
BE
INSPIRED,
BE CREATIVE
BE
INSPIRED,
BE CREATIVE

Didamseweg 150
Kunststofshop.nl

Didamseweg
150
6902 PE Zevenaar
6902 PE Zevenaar
0316 - 241 994 0316 - 241 994
Kunststofshop.nl

Didamseweg
150
Didamseweg 150
6902 PE Zevenaar
Kunststofshop.nl
0316 - 241 994
Kunststofshop.nl

6902 PE Zevenaar
0316 - 241 994

Kunststofshop.nl de creatieve plek voor
bedrijven, onderwijs en particulieren.
Materialen, productontwerp,
technieklessen, 3D printen

Wilhelminastraat 40
6942 BM Didam
Tel 0316 – 221161
www.horstingbloemsierkunst.nl
Materialen

Maken

3D Scannen

3D Printen

En verder...
De Club zoekt muzikanten
Misschien hebt u in het verleden een

niet meer actief zijn. Geef ze een duwtje in

te gaan volgen. Hoe leuk is dat!

blaasinstrument bespeeld maar bent u

de rug zouden we willen zeggen. Mogelijk

Heeft u interesse en wilt u kennis maken

daar, om welke reden dan ook, mee ge-

zijn er ook muzikanten die graag muziek

met onze vereniging, dan nodigen wij u

stopt. Wellicht begint het toch weer een

willen maken maar zijn gestopt omdat hun

graag uit om eens een repetitie bij te wo-

beetje te kriebelen. Of u bent in uw vorige

vereniging ter ziele is gegaan.

nen. Loop gerust eens binnen bij Jan&Jan,
LieveVrouweplein 4 in Didam. Daar repe-

woonplaats lid geweest van een muziekvereniging en op zoek naar een nieuwe

Wellicht zijn er kinderen die graag een in-

teert De Club op woensdagavond vanaf

vereniging, maar durft nog net niet dat

strument willen leren bespelen en muziek-

19.30 uur. Kom luisteren, drink in de pauze

stapje te zetten.

lessen willen volgen. Neem gerust contact

een kopje koffie met ons mee, praat eens

met ons op via onze website www.declub.

met muzikanten en blijf even hangen voor

Graag helpen we u daarbij. Misschien kent

org en vraag naar de mogelijkheden.

de derde helft.

u mensen uit uw omgeving die een instru-

Trouwens, hebt u er al eens aan gedacht

ment bespelen of bespeeld hebben, maar

om samen met uw zoon of dochter lessen

Wij zien uit naar uw komst!

buis wil adopteren?
Bent u of kent u iemand die ook een
harmonie-declub.nl.
Laat het ons weten via secretariaat@

Wie adopteert onze buizen?
Zoals wij in eerdere clubaccoorden al vermeld hebben heeft de Club
een grote wens. We willen graag buisklokken aanschaffen. Zo’n set
kost ongeveer € 4.000,-. Dat is veel geld, maar er zitten dan ook
20 buizen in dit instrument. Een buis kost dus € 200,-.
Om het totale bedrag bij elkaar te krijgen zoeken we bedrijven (of
particulieren) die één buis willen adopteren. Er zijn inmiddels al 16,5
buizen geadopteerd door MKB Montferland; de Maestro’s: Titus
Aaldering van Huifkarcentrum Bergh, John Engelen van Engelen
Bouwadvies, Aletta Laarberg van Laarberg Notarissen en Kirsten
van Til van ACE; Koenders Totaalbouw; Hurenkamp Architecten;
Bouwbedrijf Helmuth Welling; Van Vuuren Bouw B.V.; de Kinkeldergroup; Bureau Ben; en de ”Doetinchemse ondernemersvereniging”
die bij hun 25 jarig bestaan ook een Maestro in Doetinchem hebben
georganiseerd. Daarnaast hebben een aantal bedrijven en particulieren anoniem een aantal buizen geadopteerd.
In totaal zijn er nu voor een bedrag van € 3.500,- buizen geadopteerd. We hebben dus nog 2,5 buis die op een adoptie-bedrijf wachten. Bent u of kent u iemand die ook een buis wil adopteren? Laat
het ons weten via secretariaat@harmonie-declub.nl.
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De Club repeteert elke woensdag van
19.30 tot 21.45 uur 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?

Als werkgever hebt u te maken
met praktische en strategische
vraagstukken rondom het hr-beleid

hoe zorg ik dat mijn
medewerkers doelgerichte
verandering durven
omarmen?

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

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?

vragen die u niet gesteld hebt.

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?

instroom > doorstroom >
uitstroom >
www.vitaconluteijn.nl

Doetinchem | Zevenaar | Nijmegen | Afspraak maken? Bel: 0316 740 115 of mail naar info@vitaconluteijn.nl

