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Buitengewoon genieten bij Carpe Diem!

Kofﬁe met gebak, lekker lunchen of ‘s avonds uitgebreid dineren!
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Bekijk de 4K tv's
van Panasonic
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en zie het verschil
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Meesters in
metaalbewerking
Wij zijn gespecialiseerd in het bewerken en
produceren van hoogwaardige producten
CNC Frezen / CNC draaien
Plaatbewerking
Constructies
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Montage
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Activiteiten
2019 staat voor De Club bol van de activiteiten. Hieronder een overzicht van de geplande activiteiten
voor de komende maanden.
7 april: Uitwisselingsconcert met Symfo-

mers aan de avondvierdaagse om 19.00

2 november: Noteer deze vast in uw

nisch blaasorkest Gaanderen (SBOG) om

uur.

agenda: Jubileum promsconcert in sporthal

11.00 uur in sporthal De Pol in Gaanderen,

de Muizenberg met als speciale gast de

E 10,- entree. Leuk om te weten: SBOG

30 juni: ’s-Middags vanaf 14.30 uur con-

fantastische zangeres Erica Young! Het

wordt gedirigeerd door voormalig Club-

cert en ‘Meat and Greet’ bij Hippe Koeien

belooft een spetterende avond te worden,

dirigent Joop Boerstoel.

samen met het Spelenderwijs Orkest, vrij

in de volgende edities van Club akkoorden

Meer informatie over dit bijzondere con-

toegankelijk voor publiek. Er is de mo-

leest u meer.

cert vind u elders in deze Club Akkoorden.

gelijkheid voor een rondleiding over de
boerderij, er zijn drankjes en Hippe Koeien

We verklappen nog niet alles, maar het

14 april: Kringdag met schutterij De

ijsjes (tegen betaling) en vermaak voor de

buitenconcert en het concert bij Hippe

Eendracht, de organisatie van deze feeste-

kinderen is geregeld.

Koeien zullen uit een gevarieerd program-

lijke dag ligt dit jaar bij schuttersgilde Loil

Na het concert is er een barbecue waar-

ma bestaan, met o.a. Arabian Dances van

Vooruit.

voor u zich van tevoren kunt aanmelden.

Brian Balmages, de Ierse volksmuziek

27 april: medewerking Koningsdag (vlag-

3 juli: Buitenconcert op het plein voor

zomerse Caribbean Hideaway van James

hijsen) om 9.00 uur.

Meulenvelden om 19.30 uur.

Barnes en de soundtrack van van de film

Lord Tullamore van Carl Wittrock, het

Iron Man ‘Can you dig it’. Het werk ‘The
4 mei: Medewerking dodenherdenking

21 en 22 juli: Medewerking aan het

seventh night of July’ zullen we op de 3e

Didam vanaf 19.00 uur.

traditionele Schuttersfeest, samen met

(en dus niet de 7e!) avond van juli laten

schutterij De Eendracht.

klinken door hartje Didam. Fijne muziek

6 juni: Muzikaal inhalen van de deelne-

Römanö Mediati
Op 20 februari werd onze dirigent Römanö
Mediati tijdens de pauze van de repetitie
onverwachts in het zonnetje gezet omdat hij
12,5 jaar dirigent is van De Club. Hij kreeg
een mooie portretfoto van zichzelf aangeboden, opgebouwd uit honderden kleine
foto’s van onze concerten met deze maestro. Wij feliciteren Römanö van harte met
zijn koperen ‘huwelijk’ met De Club en we
hopen nog lang te mogen genieten van zijn
professionaliteit, gepassioneerde dirigeerstijl
en gevoel voor humor en gezelligheid!

voor de zomermaanden dus.

Spelenderwijs
eindpresentatie

een spectaculaire
Op zondag 30 juni is er
e Koeien’ in
eindpresentatie bij ‘Hipp
steren!
Didam. Kom vooral lui

Spelenderwijsorkest
Ook dit jaar is het Spelenderwijsorkest weer van start
gegaan. Dit is een gratis project waarbij kinderen kunnen
kiezen uit verschillende instrumenten. Ze leren hoe het
instrument werkt en er worden een aantal noten en liedjes
geleerd.
Het doel van dit Spelenderwijsorkest is kinderen enthousiast te maken en te motiveren om muziek te maken. Op 12
maart zijn de leerlingen uit groep 5 tot en met 8 voor het
eerst samengekomen en hebben zij kunnen kiezen uit de
volgende instrumenten: slagwerk, trompet, fluit, klarinet,
trombone en saxofoon. Deze instrumenten hebben de
leerlingen in bruikleen via De Club en zijn mede mogelijk

gemaakt door Rotary Zevenaar. De bijdrage van Rotary
Zevenaar is maar liefst 2,100,- euro en ze zijn zelfs nog bezig om via Rotary Internationaal dit bedrag te verdubbelen.
Wij zijn de Rotary hier uiteraard zeer dankbaar voor!
De 13 repetities van het Spelenderwijsorkest zijn op dinsdagmiddag van 14.45-15.30 uur op de Albert Schweitersschool. Ze spelen onder leiding van Edwin Rosmulder en
met hulp van leden van De Club onder andere ‘How far
I’ll go’ van de Disneyfilm Vaiana en ‘Shut up and dance’.
Verder zullen zij zelf ook nog iets ten gehore brengen. Op
zondag 30 juni zal er een spectaculaire eindpresentatie zijn
bij ‘Hippe Koeien’ in Didam, dus kom vooral luisteren!

welkom in
Ook u bent van harte
anderen
Sporthal ‘De Pol’ in Ga
Aanvang 11.00 uur
10,De entree bedraagt e

Fotograaf Han Gerritsen

Concert ‘Lentekriebels’

Het voorjaar hangt in de lucht, het zonnetje komt langzaam weer op gang en de bloemetjes weer in volle bloei. Tijd om ook het muziekseizoen
te openen met een voorjaarsconcert. Deze keer zijn we te gast in Gaanderen bij het Symfonisch Blaasorkest. Sporthal ‘De Pol’ is voor even een
concertzaal en zal de prachtige klanken als een streling in ieders oor laten klinken. Beide orkesten bezorgen het publiek ‘lentekriebels’.
Symfonisch Blaasorkest Gaanderen met

Kroes en ook Voice Kids winnares Laura van

klinkend koraalthema, dat tal van virtuoze

120 leden waarvan zo’n 70 musiceren in het

Kaam.

omspelingen kent.

groot orkest, staat onder de inspirerende lei-

Ook internationaal is het orkest volop actief.

ding van haar vaste dirigent Joop Boerstoel

Zo trad men op voor een 4000-koppig

De Club is graag te gast in Gaanderen, dit

en speelt sinds 1975 onafgebroken in de

publiek tijdens het Festival Bandistico Inter-

stond al een tijdje op haar wensenlijstje en

1e Divisie van de Koninklijke Nederlandse

nazionale di Besana in Brianza, nabij Milaan

we kijken dan ook uit naar dit concert, dat

Muziek Organisatie (KNMO).

en ook werd er geconcerteerd in Praag,

belooft prachtig te worden.

Het orkest is altijd op zoek naar vernieuwing

tezamen met het Praags Filharmonisch

Het orkest neemt het publiek mee op reis

en originaliteit en weet daarmee telkens

Orkest. Zélfs speelde men op het beroemde

door het heelal. Met ‘Flying To The Skies’

weer volle zalen te trekken. Veelal wordt

Schloss Schönbrunn in Wenen.

starten we een tocht, die via het Noorderlicht ‘Aurora Borialis’ en een spirituele

er rondom een bepaald thema geprogrammeerd. Naast de muziek, die uiteraard cen-

Het concert ‘Lentekriebels’ maakt deel uit

hemel en lucht in ‘Hymn To The Infinite

traal staat, besteedt men veel aandacht aan

van de reeks ‘Vierjaargetijden Concerten

Sky’, uitkomt in de oneindigheid tussen de

het visuele aspect, waardoor een totaalbeeld

2019’. Op het programma staan onder

sterren in ‘Sidus’. Een reis die ons meevoert

ontstaat dat een streling is voor het oog én

meer ‘Armenian Dances’ van Alfred Reed en

in de sterrenhemel. Hoe verder we reizen en

oor van het publiek.

het indrukwekkende ‘El Arca de Noe’ van

nieuwe werelden betreden, hoe verder we

Óscar Navarro. Meer ingetogen klinkt Ste-

verwijderd raken van onze zorgen en pro-

De afgelopen decennia waren tal van nati-

ven Bryant’s ‘Dusk’. Filmmuziekliefhebbers

blemen. We laten ons betoveren door een

onaal en internationaal bekende solisten te

komen aan hun trekken met ‘Far and Away’

sterrenregen en ervaren de schoonheid van

gast bij het orkest. Onder hen o.a. zanger

van John Williams. Opvallend is ‘Kunigun-

ons bestaan. Maar helaas is op sommige

Paul de Leeuw, pianist Cor Bakker, de Britse

de’, het tweede deel uit het symfonisch ge-

plaatsen de lucht het toneel van gevechts-

euphoniumspeler Steven Mead, de Belgi-

dicht ‘Battle of Hearts’ van Bert Appermont,

vliegtuigen. We zouden willen dat er op

sche soloklarinettist Eddy Vanoosthuyse,

gebaseerd op het toneelstuk ‘Das Käthchen

aarde geen conflicten meer waren. In het

musicalster Joke de Kruijf, harpiste/zangeres

von Heilbronn’ uit 1810 van Heinrich von

harmonische en troostende ‘Remembrance

én winnares van The Voice of Holland Iris

Kleist en met een prachtig, bijna Valeriaans

Day’ herdenken we de vele slachtoffers.

Onze nieuwe adverteerders
Kapsalon Cor

Fysiotherapie Didam

Op de achtergrond horen we muziek als we bij kapsalon Cor

Als je de trap op loopt dan komt je de ‘inspanningslucht’ al

binnen stappen. “Een achtergrondmuziekje hoort er bij” zegt

tegemoet. Boven aangekomen klinkt ook daar een achter-

hij lachend. Hij verteld dat hij als kind bij de tamboers was in

grondmuziekje en ontmoeten we Ard Nikkels van Fysiotherapie

Herwen, maar dat het met zijn verdere muzikale loopbaan niet

Didam. Op de vraag waarom een achtergrondmuziekje, ant-

veel is geworden. En zegt hij enthousiast: “hoe bijzonder is

woordt hij dat dat heel motiverend werkt voor de cliënten.

het dan om als ‘dirigent’ mee te doen met het Maestro concert
van De Club!” Dat was voor mij een geweldige ervaring. Een

Op de loopband met of zonder muziek is toch net even een an-

bewijs dat De Club een actieve vereniging is die voortdurend

dere ervaring verteld hij. Of neem de avondvierdaagse. Hoe fijn

op zoek is naar vernieuwing, aldus Cor.

is het voor de wandelaars als ze door De Club met marsmuziek
worden ingehaald. Dat De Club nog meer in haar mars heeft is

Intussen ziet Cor dat een dame tevreden in de spiegel kijkt. En

hem bekend. Volgens hem musiceert het orkest op een uitste-

dat zien we dus al 25 jaar stelt hij vast, want zolang zijn we al in

kend niveau en heeft het met een diversiteit aan concerten veel

Didam gevestigd. Dat krijg je als je werk je hobby is. Trou-

te bieden. “Ga zo door” zegt hij.

wens we knippen ook mannen merkt hij terloops nog even op.

Desgevraagd verteld Ard dat Fysiotherapie Didam destijds op

Gevraagd of hij naast zijn werk nog andere hobby’s heeft begint

1 april 1975 is gestart in het Albertusgebouw en dus inmiddels

hij zo enthousiast te vertellen over de tochten op de racefiets en

meer dan 40 jaar bestaat. Er zijn inmiddels zestien therapeuten

de uitdaging om daarbij zoveel mogelijk Europese bergtoppen te

werkzaam.

beklimmen, dat je de zadelpijn als het ware voelt.
Intussen zien we een aantal sporters onder begeleiding intensief
We komen nog even terug op de kapsalon. Cor verteld dat hij

bezig op allerlei mogelijke ‘apparaten’. Dat ontgaat ook Ard

een laagdrempelig bedrijf wil zijn waar de klanten zich moeten

niet en heel enthousiast begint hij te vertellen over het wel hele

thuis voelen. Onze enthousiaste en vakkundige medewerkers

bijzondere programma ‘pre-diabeten’ dat de praktijk te bieden

vervullen daarbij een belangrijke rol. We hebben een luisterend

heeft. Het is zo bijzonder dat het dagblad NRC ons heeft weten

oor voor onze klanten dat wordt zeer gewaardeerd, aldus Cor.

te vinden en er onlangs een uitvoerig artikel aan heeft gewijd. Je

Sfeer is belangrijk, vandaar ook dat we de inmiddels vermaarde

kunt je voorstellen dat we daar apetrots op zijn, aldus Ard. Als

“Tia Maria schenkerij” rond de Kerstdagen graag in stand

je Googled: ‘Nooit een sportman, nu moet hij wel’ dan lees je er

willen houden. Op de vraag of er nog acties te verwachten zijn

alles over.

verwijst hij graag naar onder andere facebook. “Hou het in de

Wat ook nog heel bijzonder is verteld Ard, dat in het gebouw

gaten” sluit hij af.

de faciliteiten aanwezig zijn om een echo te laten maken. Een
absolute meerwaarde, aldus Ard. We kunnen binnen de praktijk
alle specialisaties aanbieden en daarmee kunnen we voorzien in
alle gevraagde zorg verteld hij.

Ons oudste lid:

Herman
van Mierlo
Omdat wij 125 jaar best lang vinden, leek het ons leuk om u
in de eerste uitgave van de Club Accoorden van dit jubileumjaar nader kennis te laten maken net ons oudste lid: Herman
van Mierlo. Niet alleen is Herman ons oudste lid, hij verjaart
ook op dezelfde dag als de Club, Herman is geboren op de 39e
verjaardag van de Club, 4 november 1933 in Pannerden.
Muziek maken heeft Herman van huis uit meegekregen, zijn
opa en vader speelden beiden citer. Herman koos een ander
instrument, hij ging begin jaren 50 klarinet spelen bij harmonie Wilhelmina in Pannerden, onder leiding van dirigent Wim
Schutter. Na zijn huwelijk in 1962 kwam Herman in Didam wonen en ging bij fanfare de Club spelen. Omdat een fanfare geen
klarinetten heeft speelde Herman in die tijd sopraan saxofoon.
Toen de Club in 1970 van fanfare omging naar harmonie,
ging Herman weer klarinet spelen als solo klarinettist. Daarnaast kreeg hij de taak om de muzikanten die vanaf een ander
instrument, of als nieuw lid, klarinet gingen spelen op te leiden.
De ouderen zullen vast nog een aantal van deze “jongens”
kennen: Martin Tiemessen, Henk Wiendels, Theo van Vuuren,
Eddy Willemsen, Wijnand Boerboom, Ferdi van Dongen. Met
de overgang van fanfare naar harmonie nam de Club ook afscheid van dirigent Toon van Zimmeren. Zijn opvolger was een
oude bekende voor Herman, de oude dirigent van Wilhelmina
Pannerden: Wim Schutter. De Club kent in die jaren een grote
aanwas van jonge muzikanten en met trots mocht dochter
Mirjam vanaf 1977 meespelen bij de Club.
Als je een karakteristiek voor Herman moet benoemen dan is
dat trouw, Herman is er altijd. De Club houdt al jaren aanwezigheidsstatistieken bij en Herman staat altijd bovenin. Als Herman
er niet is, dan is hij ziek.
In al die jaren is Herman twee keer een periode niet geweest.
Eind jaren 70 na een ongeluk met een kraan en begin jaren 90

nadat hij met een vinger in een pijpbuiger terecht was gekomen. Na het ongeluk met zijn vinger vroeg de chirurg voor
de zekerheid of Herman zijn linker wijsvinger nog ergens voor
nodig had, want die vinger moest waarschijnlijk als verloren
worden beschouwd. Op Herman’s antwoord dat hij klarinet
speelt, heeft de chirurg alsnog alles uit de kast gehaald om de
vinger te behouden en na een jaar revalideren kon hij weer
klarinet spelen.
Op de vraag wat hij nou de leukste dingen vond in zijn tijd bij
de Club komt als eerste reactie het lopen van taptoes op, mede
vanwege de voorbereidingen met Jan Welling als instructeur.
Vervolgens noemt Herman de concoursen. Waar veel muzikanten toch de nodige spanning voelen als er op een concours
gespeeld word, vind Herman concoursen gewoon leuk lekker
met zijn allen op pad en op scherp spelen. Na het noemen van
nog een aantal muziekactiviteiten komen we tot de conclusie
dat Herman eigenlijk altijd geniet als hij maar op zijn klarinet
kan spelen of vanwege een andere aanleiding met de muzikanten op stap kan.
Op de vraag of er tussen al dit leuks nog iets bijzonders zit,
blijkt hij toch wel erg trots te zijn dat hij in 2014 samen met
kleindochter Jolien Schilderman (zangeres van Spot) samen op
het podium mocht staan tijdens het concert “De Club ziet sterren”. Ten eerste natuurlijk omdat het erg leuk was om samen
met de kleindochter op het podium te zijn, maar ook in het
besef dat het hem gelukt is om de liefde voor muziek van zijn
opa en vader, door te geven aan dochter en kleindochter.

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

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

Onze nieuwe adverteerders
Bloemenhuis Anemoon

Beeld en Geluid

Het is een zonnige maandagmiddag wanneer ik bloemenhuis

Voordat je de winkel binnen stapt bij Marcel Elfrink van Beeld

Anemoon binnenloop. Bij de deur word ik al begroet door Me-

en Geluid heb je voor de etalage al een beeld gekregen van

hmet. Hij is net iemand van zijn team met veel enthousiasme

al het moois dat Marcel op het gebied van beeld en geluid te

aan het leren hoe je het mooiste veldboeket kunt maken. Al

bieden heeft. Het kan dan ook bijna niet anders dan dat Marcel

snel heeft hij tijd voor mij en zitten we aan de koffie.

zelf ook veel met muziek bezig is. En dat bevestigt hij. Zelf bespeel ik geen instrument, maar ik heb altijd muziek aan staan

Mehmet runt nu een tijdje het bloemenhuis. Samen met zijn

verteld hij. In de zaak, de auto en thuis. Altijd is er wel muziek

vrouw Fatma en zijn team verkoopt hij dagelijks de mooiste

bij de hand. Om even een idee te geven verteld hij dat hij ruim

boeketten, bloemstukken en planten. Zijn gezin is sinds 1997

1.700 Cd’s op z’n telefoon heeft staan.

woonachtig in Nederland. De eerste jaren heeft hij in Oosterbeek, Den Haag en Middelharnis ervaring opgedaan, voordat hij

Nu we het toch over muziek hebben, hoe kan het ook anders in

voor zichzelf begon. Hier in Didam voelen ze zich op hun plek

een winkel voor beeld en geluid, begint hij te vertellen over De

en zijn dankbaar voor alle klanten die vanuit de hele regio de

Club. De Club speelt naar hij zegt op een heel hoog niveau. Het

weg naar de winkel weten te vinden.

is bijzonder aldus Marcel, dat ze er telkens weer in slagen om
hele gevarieerde concerten te geven, waarbij soms ook regio-

Zijn specialiteit is het maken van veldboeketten. Hier is hij als

naal bekende artiesten hun medewerking verlenen. Werkelijk

een van de eersten in Nederland mee begonnen. Hij houdt er-

top! En natuurlijk mogen het jaarlijkse optreden bij Meulenvel-

van om zoveel mogelijk soorten bloemen aan te kunnen bieden.

den en de muzikale medewerking aan de schutterij niet onver-

Vaak heeft hij emmers tekort om alles uit te stallen. Er is ook zo-

meld blijven zegt Marcel.

veel moois te koop. Wat in de winkel staat is echt de vraag van
de klant. Mehmet vindt het heel belangrijk om te luisteren naar

Dan denken we in de verte het geblaf van een hond te horen?

de klant. Zij moeten terug willen komen om nog meer moois

‘Dat kan’ bevestigd Marcel. ‘De honden zijn mijn hobby’ zegt

te kopen. Daarnaast steekt hij veel energie in het inkopen van

hij. ‘Verder sport ik graag, maar mijn grootste hobby is toch wel

kwaliteit. De bloemen moeten minstens een week op de vaas

mijn werk’ verteld hij.

staan. Is dat niet zo, mag de klant terugkomen met de bloemen.
Hij heeft de zaak in 1996 overgenomen van zijn vader, die in
Mehmet vertelt dat zijn gezin gek is op muziek. Zijn dochter

1965 met het bedrijf is begonnen aan de Dijksestraat. We zijn

Filiz en hij spelen Saz gitaar. Filiz speelt ook akoestische gi-

nog steeds een laagdrempelig bedrijf, waarbij we ons richten op

taar. Ze vinden het heel belangrijk om verenigingen binnen de

het topsegment op het gebied van beeld en geluid. Met onze

gemeenschap te steunen. Het geeft een gevoel van verbinding.

specialistische kennis van de verschillende producten onder-

Hij hoopt hieraan bij te dragen door zijn steun in de vorm van

scheiden we ons van andere bedrijven. Zoals we dat ook doen

sponsoring aan te bieden. Helaas is hij nog niet in de gelegen-

met onze service aan huis en onze eigen servicedienst. Verder

heid geweest om naar de Club te komen luisteren. Wellicht zien

vinden we het heel belangrijk dat er heel goed naar de wensen

we Mehmet en Fatma in november bij ons jubileumconcert.

van de klant wordt geluisterd. Ons motto is dan ook: ‘het product moet bij de klant passen’, aldus Marcel.

Bij Mehmet zul je weinig aanbiedingen vinden. Hij biedt alles
aan voor een eerlijke prijs.

Marcel maakt nog melding van de inruilactie. Bij aankoop van

Je mag wel altijd met je eigen bloempot of plantenbak komen

een Loewe LED TV krijgen de mensen e 500,- terug voor hun

om deze met nieuwe planten te laten vullen. Je betaalt de grond

oude toestel. Verder adviseert hij facebook te blijven volgen

en planten en Mehmet zal ze met veel enthousiasme en een

daar is alles te vinden over het bedrijf, aldus Marcel.

grote glimlach voor je in de pot zetten.

In de vorige Clubaccoorden heeft u
kunnen lezen hoe en wanneer muziekvereniging De Club is opgericht in 1894.
Na 3 jaar van opbouw, instrumenten
aanschaffen en innen van contributie,
toen een dubbeltje inleg per week,
trad fanfare De Club voor het
eerst in het openbaar. 125 jaar
later blikken we terug naar de
jubileummomenten.

Jubileumhistorie

H

et eerste jubileum is zilver van kleur en werd voor
die tijd groots gevierd met een feest en een eenmalige uitgave van een blad dat ’De Feestbazuin’
werd genoemd. Hierin stond plaatselijk nieuws, historie en
artikelen van leden en hun partners, de meeste met een
humoristische noot.
Het 40-jarig jubileum verliep helemaal niet feestelijk, er
hingen donkere wolken boven. Het was een rampjaar! Er
kwam een dirigentenwissel vanwege gezondheidsredenen,
de voorzitter van De Club en schutterij De Eendracht overleed en of dat nog niet genoeg was, brandde ook nog eens
het repetitielokaal af en verloor de vereniging vele instrumenten, muziekwerken en haar vaandel.
Ook het 50-jarig bestaan in 1944 had een zwarte rand.
Vanwege de oorlog kon ook dit feest niet gevierd worden
en zoals zoveel verenigingen werd De Club gedwongen om
haar activiteiten te staken. Vele instrumenten doken onder,

Vanwege de oorlog kon ook
dit feest niet gevierd worden
want het koper was zeer bruikbaar voor de Duitse industrie. Na de donkere jaren van oorlog, kwamen de instrumenten weer uit hun schuilkelders, mocht het Wilhelmus
eindelijk weer klinken en werd het gouden jubileum alsnog
gevierd. Op naar Diamant en dat werd dubbel feest! De
Club kreeg er een partner bij, de ‘Olde Garde’ en deze
werd opgericht voor oud-leden die toch nog graag een
deuntje muziek wilden maken. Eindelijk mocht er weer uitbundig feest worden gevierd en dit werd gedaan met een
groots jubileumbal.
De jubileumjaren daarna werden traditioneel gevierd met
een plechtige Eucharistieviering in de Mariakerk, een
receptie voor genodigden en zusterverenigingen, huldigingen voor jubilerende leden en concerten. Het werd ook
meer gebruikelijk om ieder lustrum te vieren, maar de 19de

werd sobertjes gehouden, want men had net voor duizenden (toen nog) guldens aan instrumenten geïnvesteerd
én wilde met het 100-jarig jubileum eens flink uitpakken.
Sparen dus! Je kunt het geld maar één keer uitgeven. Met
een Proms-concert in de St. Martinuskerk, nieuwe unifor-

Dat was ook hét moment om het roer
om te gooien en het traditioneel
in te ruilen voor eigentijds
men en een boek ‘100 jaar geschiedenis muziekvereniging
De Club’, geschreven door de inmiddels overleden Frans
Hertog, erelid en oprichter van de ‘Clubaccoorden’, werd
stil gestaan bij een eeuw De Club. Dat was ook hét moment om het roer om te gooien en het traditioneel in te
ruilen voor eigentijds en werden de daaropvolgende jubilea
gevierd met een opname en uitgave van een CD met de
titel ‘Première’, een reünie voor alle oud-leden en een
marathonconcert.
Met dirigent Römanö Mediati staat De Club aan de vooravond van haar 125-jarig jubileum. Samen met hem mochten we al het 115 en 120-jarig jubileum op bijzondere wijze
vieren, groots opgezet met lokale en nationale artiesten.

De organisatie van komend jubileumconcert staat in de ‘grondverf’
Misschien was u erbij en herinnert u zich Laura Loeters, Jolien Schilderman, Stanley Burleson en Niels Geusebroek nog
wel. Velen hebben genoten van deze prachtige concerten
in beeld en geluid, vertolkt in de omgetoverde concertzalen ‘De Muizenberg’ en ‘De Markthal’. De organisatie van
komend jubileumconcert staat in de ‘grondverf’ en wordt
wederom groots! En wat zou het toch fantastisch zijn als u
met ons wilt meegenieten. We houden u op de hoogte. Wij
hebben er al zin in!

Pascal Gerritsen

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

www.slagerijgerritsen.nl
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SPOORSTRAAT 11 :: DIDAM :: TEL 0316 - 29 42 40
WWW.GILSINGHERENMODE.NL

WWW.BROOD-SHOP.NL

CLOTHING: BLUE INDUSTRY - CAVALL ARO NAPOLI - CAMEL ACTIVE - DIGEL - L ACOSTE - MEYER - VANGUARD - STATE OF ART - MILESTONE - LEDUB
PROFUOMO - DE SOTO - PIE RRE CARDIN - CG - OLYMP - BAILEYS - CARL GROSS - CULTURE - AL AN RE D - FALKE - NEW ZEAL AND AUCKL AND
SCHUCHARD & FRIE SE - BLUE CR ANE - JUPITE R - ALBE RTO - CAVE LLO - SCHIE SSE R | SHOE S: BR AE ND - CA ME L AC TIVE SHOE S - L ACOSTE
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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

Onze nieuwe adverteerders
Vos optiek

Lekkers Didam

Goed zien, goed gezien! Dit is de slogan die je als eerste leest

Douwe de Boer is eigenaar van Lekkers Didam en sinds

als je de website opent van ‘Vos optiek’ in Didam. Na een aan-

augustus 2018 mede-eigenaar van koffie en lunchroom ‘Het

tal jaren in de winkel te hebben gestaan, is Jonathan Vos ander

Gevang’ in Doetinchem. Onder het genot van een heerlijke kop

halfjaar geleden begonnen aan een nieuwe uitdaging.

koffie van verse bonen vertelt Douwe trots over zijn vlaaien en
chocolaterie.

Jonathan Vos is 39 jaar, getrouwd met Laura en hebben samen
2 kinderen. Sinds 2003 is Jonathan actief in de Optiek branche

Sinds 1 januari 2017 is Douwe de eigenaar van ‘Lekkers’ Vlaaien

en in 2017 aan een nieuwe uitdaging begonnen: ‘Vos Optiek’ in

en Chocolaterie in Didam. Het assortiment bestaat uit zo’n 60

Didam. Het assortiment bestaat uit een eigentijdse collectie mon-

verschillende soorten dagverse vlaaien zonder toevoeging van

turen en ook voor contactlenzen kunt u bij Vos Optiek terecht.

smaak- en kleurstoffen én bereid volgens traditioneel Limburgs

Jonathan neemt graag de tijd om samen met u de juiste keuze te

recept Bij bakker Houwens in Son en Breugel. Per week gaan

maken. Of het nu trendy, klassiek, lifestyle of sportief moet zijn,

zo’n 100 á 200 vlaaien en 50 tot 100 kilogram bonbons en

hij gaat uit van uw wensen en voorkeuren. Zijn motto: ‘zorgen

chocolade over de toonbank.

dat de klant met een tevreden gevoel de winkel verlaat!’
Specialiteit is de oma’s vlaai, gevuld met rabarber. Een niet
Op de vraag wat de specialiteit van Vos optiek is, antwoord hij:

alledaagse vulling in combinatie met room, hazelnoot, schuim-

‘de laagdrempeligheid en gastvrijheid. Maar ook de veelzijdig-

brokken en kaneel, maken dat deze vlaai onlangs is bekroond

heid in het assortiment sportbrillen (Dealer van Pro Peaq). Wij

met Goud. Eénmaal geproefd…. blijkt deze vlaai dé favoriet

werken samen met leveranciers die hun wortels stevig hebben

van veel klanten en komen er speciaal voor naar ‘Lekkers’. Men

liggen in de topsport. Ook de speciale brillen voor de schutters

kan niet alleen voor vlaaien terecht, ook bonbons en chocolade

van diverse schietverenigingen, de lichttherapie bril en dan met

zijn verkrijgbaar in verschillende soorten en smaken. Verpakt als

name voor sporters, piloten en voor mensen met slaapproble-

cadeautje, leuk om te geven en om te krijgen! Bent u liefhebber

men, behoren tot onze specialiteit.’

van Mousset chocolade? Ook dan kunt u een ruime keuze maken uit het assortiment. De chocoladeletter van ‘Lekkers’ werd

Binnenkort heeft Vos Optiek een aantal aanbiedingen. De

de afgelopen twee jaar door het weekblad Libelle uitgeroepen

nieuwe zonnebrillen collectie is binnen en bij aankoop ontvangt

tot de lekkerste van Nederland!

u een voorjaarskorting van 10% in maart en april 2019.
Bij elke aanschaf van een complete bril op sterkte de tweede bril

En kunt u uit al dat aanbod niet zo snel een keuze maken….

de op sterkte de glazen met 50% korting (jaaractie) Vraag in de

neem gerust plaats in de winkel of buiten op het terras, waar u

winkel naar de voorwaarden. Zoekt u een sportbril op sterkte

zich, onder het genot van een heerlijke kop koffie van verse bo-

voor fietsen, hardlopen, triathlon, voetbal, schietsport, ski of

nen, een cappuccino of een kop thee met een stukje vlaai, kunt

snowboarden? In de maanden maart t/m juni 2019 ontvangt u

laten adviseren door Douwe en zijn medewerkers.

bij aankoop 10% korting.
Via de Clubaccoorden maakt Douwe voor het eerst kennis met
We zijn nieuwsgierig naar zijn muzikale achtergrond: ‘Muziek is

De Club. Muziek klinkt hem zeker niet vreemd in de oren. In

altijd al een leidraad in mijn leven geweest en de eerste ken-

het verleden heeft Douwe gedrumd. Zijn drie dochters hebben

nismaking was via mijn vader. Hij was een enthousiast zanger

echter van keyboard spelen en zingen hun hobby gemaakt.

en bespeler van de mondharmonica. Daardoor is er een brede

Wellicht mogen wij Douwe en zijn familie verwelkomen op ons

interesse ontstaan voor muziek, dus ook voor Harmonie de

jubileumconcert in november.

Club.’ Tot slot wenst Jonathan De Club veel succes met al haar
jubileum activiteiten dit jaar. Wij hopen dat we de familie Vos
mogen begroeten tijdens ons jubileumconcert.

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

Lange adem
Het zijn hoogtijdagen binnen Kunstwerk! Het culturele
seizoen draait op volle toeren. Cursussen lopen lekker, het
theaterpubliek vindt haar weg naar Het Musiater en scholen
worden wekelijks bezocht door muziekdocenten.
En zo gebeurt er nog heel veel meer bij ons en in de omgeving. Het is goed om te constateren dat we op alle fronten
weer groei zien. Het aantal muziekschoolleerlingen laat ook
een stijging zien. En, we hebben het niet onderzocht, maar
wellicht dat de wekelijkse muziekschoollessen daar een
bijdrage aanleveren. Ze komen nog niet met hordes muzieklessen afnemen, maar het geeft wel aan dat dit een proces
is van de lange adem. We moeten dus niet snel opgeven en
gaan voor korte termijn resultaat. Maar juist gestaag doorbouwen, een fundament neerzetten en kinderen enthousiast
maken voor muziek en ondertussen zorgen voor doorstroming. Dan komt er vanzelf weer een generatie waarbij het
leren bespelen van een instrument en samen muziek maken
normaal is. En zij dit weer doorgeven aan hun kinderen.

We leven in een tijd waarin we snel resultaten willen boeken,
maar wil je echt een maatschappelijke en culturele beweging
voor de lange termijn neerzetten dan is er tijd nodig. Wat
mij betreft zetten we zo stappen vooruit en dat betekent
niet stilstand, maar juist verder werken aan het fundament,
nieuwe ontwikkelingen blijven volgen en er voor zorgen dat
muziek echt weer geborgd is in de school, maatschappij,
vereniging en muziekschool. Kunst en cultuur is tenslotte
het cement van de samenleving! En wat zeker de winst van
de afgelopen jaren is, is de vele mooie samenwerkingsverbanden die zijn aangegaan. Want door samen aan doelen te
werken en elkaar blijven versterken krijgt echt ieder kind in
zijn of haar leven een mooie muzikale, culturele en creatieve
basis mee. Waar je als volwassene zeker wat aan hebt. Dus,
vol optimisme blijven we werken aan ons doel en geven we
het leven wat extra kleur.
Bert Frölich,
Kunstwerk!

In memoriam: Linda van Bindsbergen
kroop iets naar achteren als er bedankjes

haar nog restten, het beste van te maken.

werden uitgedeeld. Zij was een “Club”

Daar mochten wij als muziekvereniging

mens in hart en nieren: goed muziek

ook deel van zijn en Linda heeft nog

maken tijdens repetities en concerten en

enkele jaren met ons kunnen spelen en

daarna uitgebreid nakletsen onder het ge-

lachen. Begin vorig jaar kregen we het

not van een drankje en een hapje. Tijdens

bericht dat de tumor weer was gaan

de nazit vertelde Linda over allerlei zaken

groeien en niet veel later moest Linda

en of nu iemand anders, of zijzelf iets

stoppen met muziek maken. Afgelopen

stoms had gedaan, zij vertelde het met

21 december is ze overleden en op 29

veel sjeu. Wij hebben tijdens de nazit dan

december hebben we afscheid van haar

Op vrijdag 21 december is Linda van

ook veelvuldig met, maar, net zo gemak-

genomen.

Bindsbergen overleden, Linda speelde

kelijk, ook om haar gelachen.

klarinet in ons orkest. Als kind kwam ze

Wij kijken terug met de blijdschap dat

met papa mee naar de repetitie en is dat

In 2013 werd er in haar hoofd een tumor

we haar in ons midden mochten hebben,

altijd blijven doen tenzij werk of andere

ontdekt. Na een intensieve behandel-

maar ook met het verdriet dat het niet

verplichtingen dit verhinderden. In de

en herstelperiode keerde ze weer terug

langer mocht duren.

vereniging kenmerkte Linda zich als een

in ons orkest, maar het was niet gelukt

Wij wensen Dick en Rinie, Karin en Marc,

bescheiden werker, ze stond altijd voor-

de tumor in zijn geheel te verwijderen.

Britt en Femm, familie en vrienden veel

aan als er vrijwilligers nodig waren en

Linda koos ervoor om er, in de jaren die

sterkte met de verwerking van dit verlies.

En verder...
Jubilarissen
De Club feliciteerde haar jubilarissen tijdens de ledenvergadering van 27 februari jl. Zij werden met een heerlijke fles wijn, bloemen
en een toespraak van de voorzitter, in het zonnetje gezet.

Vlnr Gert-Jan Dijkstra 40 jaar lid, Hans Lanters, Joop Beumer beiden 50 jaar lid, Pascal Bos 40 jaar lid, Marga Geurtzen 25 jaar lid,
Gerben Gieling 40 jaar lid, Albert Pleiter en Herman van Mierlo beiden 50 jaar lid.
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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

Op ons vertrouwde adres: Ludgerusstraat 1, Didam
Ofdigitaal: www.lanters.nl

- één aanspreekpunt voor al uw verzekeringen
- altijd de juiste verzekeringen
- gesprekken bij u thuis
- optimale dekking voor uw situatie
- correcte schadeafwikkeling
- service-verhaal bij autoschade

Zeker Verzekerd!
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

