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Colofon 

Koninklijk Erkende Muziekvereniging Advendo Lochem 



Voor u ligt de AdvendoKlanken. Een blad speciaal voor u om terug te kijken wat Advendo het af-
gelopen jaar allemaal gedaan heeft en om vooruit te kijken naar alles wat Advendo het komende 

jaar gaat doen. 
Wij hebben als vereniging een geweldig mooi en dynamisch jaar achter de rug. Veel nieuwe pro-
jecten zijn opgestart, nieuwe muziekgroepen zijn opgericht en wij hebben vele mooie en verras-

sende concerten mogen geven. 
Advendo in het hart van Lochem. Dat was de rode draad afgelopen seizoen. Ons op zoveel moge-

lijk verschillende en nieuwe manieren laten zien aan Lochem, dat was ons doel. 
Het was enorm spannend om al die nieuwe wegen in te slaan maar ook erg leuk en de resultaten 

waren bijna altijd succesvol. Wat is het geweldig leuk om te horen van mensen dat ze positief ver-
rast zijn over een concert van ons of verbaasd zijn wat wij als vereniging wel niet allemaal doen! 
Meerdere hoogte punten passeerde de revue dit jaar waar deze Advendo Klanken er een paar voor 

u uitlichten. 
Ook komend jaar zitten wij niet stil! We gaan door om u elke keer weer te verrassen met onze con-

certen en projecten. Van Blaas- en Slagwerkbendes tot een in ‘Witte Mist’ gehuld concert. Van 
een Slagwerkspektakel met andere verenigingen tot een samenwerkingsproject met scholen. Het 
programma beloofd nu al fantastisch te worden en we zijn nog niet eens klaar om de vele ideeën 

die wij hebben uit te werken! 
Dit jaar voegen wij voor onszelf er een nieuwe rode draad aan toe; samen, met elkaar. 

Samen als vereniging en samen met andere verenigingen. Samen met Lochemse stichtingen, ge-
meente en bedrijven. Samen met onze Lochemse basisscholen en de vele organisaties die Lochem 
rijk is. Wij gaan komend seizoen zoveel mogelijk samenwerkingen zoeken om zo met elkaar iets 

nog mooiers voor u neer te zetten. 
Laat u komend jaar weer verrassen door Advendo Lochem en ik hoop u allen te mogen begroeten 

bij 1 van onze vele activiteiten! 

Petra Fust – van Holland 

Voorzitter Advendo Lochem 
13-09-2017 

Voorwoord van de voorzitter 



Toelichting Programma concert 11 november 

[na de ‘’Schimmige opkomst’’:] 
Het gevoel van waardigheid en vrede. Geïnspireerd door Mandela, door het land met z’n indrukwekkende dierenwe-
reld.  Afrika, Hymne for Africa. Van de Engelse componist Peter Meechan. 
[‘’Alles is vredig rondom Lochem’’] 
Eerst naar de bergen in het oosten van Amerika, de Appalachen. Opwindende muziek, vol  energie. Een rustig mid-
dendeel, dat vooraf gaat aan een dramatisch slot. The Appalachian Overture van James Barnes.
[‘’Zo vredig als het lijkt is het niet, er is wat bijzonders aan de hand’’] 
We zien de wolken. Stapelwolken, zwevend door de lucht. Zonnig weer op komst. De schapenwolkjes, hoog in het 
zwerk. Daar waar de gierzwaluwen scheren. En …. voorbode van slecht weer. De cumulo nimbus: donder en bliksem. 
Zoals het kan spoken op de Lochemse berg. Clouds van Eric Swiggers (Deurne, 1968). 
[na ‘’Gebroken hart’’] 
De legende1.  In Zwiep, onder an’ barg woonde Albert2, zoon van een keuterboer. Hij was verliefd op Johanna, de 
dochter van de grote boer. Haar vader vond het maar niks: ie bunt geen partieje veur heur … Dat brak Alberts hart.                                                                                                                              
Ga de strijd maar aan met Hendrik (diens vader is ook zo’n groten veeholder). “Gooi  um middernachte een spit2 in de 
koele. Wie daornoa het eerst bie onze deure is” krig mien zegen en kan Johanna krieg’n. 
Uit de vredesmis The Armed Men van Karl Jenkins (Wales) het deel Benedictus. … Hosannah in excelsis…3

(Overigens is vermeldenswaard dat deze hedendaagse componist meer prachtige muziek maakte, voor koor en orkest, 
zoals A Celtic prayer en Adiemus; luister er naar, op youtube). 
Intussen is’t al duuster  zit in de koele. De schrik d’r good in, de wieve kreg’n ne spit nao de kop …. En Albert 
(Hendrik had zich al terug’etrokk’n) mos maken datte weg kwam. Met zin peerd  had e good de gang d’rin. De dames 
kwam’n  um achternao … Sommige waren al op laeftied, dus ging het nit zo vlug, maar de jongeleu onder de wiev’n 
……. 
[Achtervolging (met paard)] 
The Nights of  Moscow, een gedragen Russisch lied. 
Daarna een presto (een jong wief bleef Albert achternao zitt’n, met ne spit in der hand), de snelle Sabeldans (uit 
het ballet Gayane van de Armeense componist Khatchaturian). 
[na het “Spit”] 
wief had ze bienao te pakk’n. Het spit vlaog fluitend deur de log en kwam trillend in den paol van de delledeure  te-
rechte.  Albert had het gered, hij mocht met Johanna trouwen. Ongeleufluk …. het lek wel een film. 
En dus:  Music from The Incredibles, filmuziek van Michael Giacchino. 
[na “Trouwen”] 
Ze trouwden in mei van dat jaor. Nao de huwelijksnacht was Albert al weer vroeg uit de veren. Op de stoep lag een 
schaal met een spit er in. Toen hij goed keek zag hij dat beide van goud waren. Had hij toch nog een bruidsschat voor 
zijn Johanna. Wat een huwelijksfeest. 
En … er wordt gefluisterd dat de helft van de mensen uit Zwiep van die twee afstammen. 
Componist Harrie Janssen (dirigent en trombonist) was ook in de sfeer van het gouden huwelijksfeest van zijn ouders, 
met  Adventures of the Beaumé.
[na het “Slot(finale)”]  
Het  ”legendarische” programma sluit het orkest af met een hit van zangeres Randy Crawford van de R&B groep The 
Crusaders4 :  Streetlife.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
De legende van de Witte Wieven stamt uit oude tijden. De dichter/edelman Staring (van De Wildenborch, van ’t 

Almens kerkje, van Sikkels klinken, sikkels blinken ……) schreef het verhaal op. De Achterhoekse verhalen-
verteller/troubadour Gery Groot Zwaaftink bewerkte het verhaal (ook in dichtvorm). Jennine Staring (nazaat 
van de dichter) schreef het boekje Waar de Witte Wieven woonden. De koele op de Lochemse berg is een 
voormalige delfplaats van leem. 

Spit is de haarspit. Daarop werd de sikkel gehaard, scherp geslagen met de haarhamer. De haarspit uit de legende 
was lange tijd te zien bij ‘’de beste bakker van Zwiep’’, Postel. 

Woorden  uit het gezongen Benedictus, het twaalfde deel uit de mis The Armed Man (de gewapende man). 
De band mengde jazz, pop, rhytm&blues en soul; opvallend is de samensmelting van trombone en saxofoon.



De muziekbendes 
Zoals u waarschijnlijk niet ontgaan is, is Advendo de afgelopen periode druk bezig het gehele 
jeugdbeleid opnieuw vorm te geven. Alle jeugdgroepen vallen nu onder de noemer: Muziekbende. 
Een aantal groepen bestonden al, maar dit najaar zullen er ook nieuwe groepen gaan starten. Hier-
bij een overzicht van al onze Muziekbendes. 
  
Startersbende
Op 13 september zijn we begonnen met de Startersbende. Dit is bedoeld voor kinderen van cir-
ca  groep 3 en 4 die elke week op kennis maken met verschillende instrumenten en muziek. Er 
wordt gezongen, gedanst, muziekinstrumenten bespeeld van blokfluit tot trommel en van klarinet 
tot trompet. Naast veel plezier, staan ontdekken en ervaren bij de Startersbende centraal. De lessen 
gaan het hele jaar door, zijn op de woensdagmiddag vanaf 17.15 uur tot 18.00 uur. Ze worden ge-
geven door een professionele docent: Tineke van der Duin.  

Slagwerkbende 
Voor kinderen vanaf ongeveer groep 5 komt de slagwerkbende bij elkaar. Ook hier is het uitgangs-
punt om vooral plezier te hebben en te ervaren wat slagwerk is. Kinderen zullen kennismaken met 
alle soorten slagwerk van drumstel tot melodisch slagwerk. 
Deze lessen starten op 4 oktober en zijn daarna 7 weken achter elkaar op woensdagavond vanaf 
19.00 uur tot 19.45 uur. Dit project eindigt met een echt optreden tijdens het pepernotenconcert op 
26 november. De lessen worden gegeven door eveneens een professionele docent: Ruben Maat-
huis. 
  
Blaasbende
De Blaasbende start begin 2018 voor de tweede keer. Na het grote succes van vorig jaar, gaan we 
hier volgend jaar weer graag mee verder. Ons eerste echte orkest; kies een instrument uit en speel 
mee. Ook hierbij gaat het om een project van 7 lessen en een eindconcert op 26 november. Kinde-
ren die daarna verder willen,  kunnen mee gaan spelen in de reeds bestaande Blaasbende XL.  
  
Blaasbende XL 
Hierin spelen de kinderen die in het afgelopen jaar begonnen zijn op een blaasinstrument. Het is 
mooi om te zien hoe goed deze kinderen al  met elkaar samenspelen. Spelenderwijs worden hier 
ook de beginselen geleerd van het spelen in het orkest. 

Het leerlingenorkest 
Het leerlingenorkest is de kweekvijver voor het Harmonie orkest van Advendo! Het doel is dan 
ook de jonge muzikant, soms ook oudere, op te leiden om mee te kunnen musiceren in het orkest. 
Voordat de muzikant mee kan spelen met het leerlingenorkest, heeft hij of zij minimaal een half 
jaar les gehad van een professioneel docent.  
Het leerlingenorkest geeft jaarlijks verschillende concerten waarbij het pepernotenconcert op 26 
november weer het eerste optreden is van dit seizoen. 
Het leerlingenorkest repeteert iedere donderdagavond van 18:00 uur tot 18:45 uur en staat onder 
leiding van dirigent Arjan Dunning. 
  
Alle bovengenoemde lessen van de verschillende onderdelen van de muziekbendes worden gege-
ven in de muziekboerderij de Imenkamp, Runmolenlaan 25 te Lochem 
Heeft u een kleinkind of kind die interesse heeft in muziek, of kent u nog kinderen die muziek wil-
len maken, laat ze dit lezen en maak ze enthousiast om zich aan te sluiten bij een van de bovenge-
noemde bendes. 

Ria  van Houwelingen 



Scholenbezoek door Advendo 



Het staartje van de zomer. Nog één dag dat vakantie gevoel. Neerploffen op het grootste lounge 
matras van Lochem en relaxen in een hangmatje. Genieten van goede bands, artiesten, een DJ en 

niet te vergeten van heerlijke lokale hapjes en drankjes. Als kers op deze zonnige cocktail allemaal 
leuke workshops van yogales tot op een instrument spelen. Alles kon maar niets moest! 
Alles wat Sunny Sunday beloofde is waargemaakt. Een prachtige dag in het prachtige 

openluchttheater van Lochem waar echt van alles te beleven was. 
Advendo was hier natuurlijk ook weer bij! Naast dat je hier natuurlijk alles kon zien wat Advendo 

allemaal doet en allemaal gaat doen kon je hier je (nog niet ontdekte) muzikale talenten laten 
horen en op 1 van de vele instrumenten spelen die Advendo te bieden heeft. 

En dat werd met volle overtuiging gedaan door heel veel kinderen en ook volwassenen! Begeleid 
door een 4-stemmig ensemble kon iedereen heerlijk mee blazen en zelf volop improviseren! Wij 

hebben weer genoten van vele muzikale talenten en wij hopen hen snel weer terug te zien bij 
Advendo! 

Sunny Sunday: een beetje stoer, een beetje hippie, heel relaxed en heel muzikaal! 

Sunny Sunday 27 augustus 2017 Openluchttheater Lochem 



Pater Moeskroen met enkele Advendo leden 

Pater Moeskroen & Advendo! 
…. En dan wordt je ineens benaderd door het management van Pater Moeskroen of jij als 
lokale muziekvereniging mee wil doen aan hun voorstelling Fiësta.  
Een paar muzikanten zijn er nodig, als het kan een beetje mix aan instrumenten en het gaat 
om 2 nummers: Joost en Laat mar Waaien. Alle bladmuziek wordt je toegestuurd (die mag 
je houden) en de deelnemers mogen gratis meegenieten van de rest van de avond. 
Dan geef je als muziekvereniging natuurlijk maar 1 antwoord en dat is: Ja! Graag!  

Fiësta beloofde een feest en geloof ons, een feest was het zeker! 
Wat hebben wij genoten en wat was het geweldig om deel te mogen nemen aan dit 

feestje! 
Na een soepele en al erg gezellige generale repetitie mochten onze muzikanten in de zaal 
genieten van de voorstelling, waar de folksband Pater Moeskroen de legende van The Po-
gues op geheel eigen wijze vorm gaf. Een avond vol karakteristieke Ierse Feest-
Folksmuziek en ballades met een hoofdrol voor de thin whistle en accordeon, aangevuld 
met een breed scala aan traditionele instrumenten; het handelsmerk van de heren van Pater 
Moeskroen. 
Op het einde verlieten onze muzikanten de zaal stilletjes, pakten hun instrumenten en kwa-
men op het toneel. Samen met band van Pater Moeskroen speelden ze de laatste nummers 
van de voorstelling om zo deze avond een spetterende afsluiting te geven!  
Daarna verliet iedereen al spelend de zaal om zo in de foyer, al dansend en in polonaise de-
ze feestelijke avond af te sluiten! Fiësta! 



Jubilarissen Advendo Lochem 2017 

Eén van de definities van een vereniging is “een organisatie met leden die een gemeenschappelijk 
doel nastreven”. 

Het doel van onze muziekvereniging is voor iedereen duidelijk. Met elkaar zo mooi mogelijke mu-
ziek maken waar niet alleen wij als muzikanten van genieten maar ook ons publiek! 

Dit alles krijgen wij niet voor mekaar zonder onze leden. Zij zijn het kloppende hart van de vereni-
ging. Wij zijn enorm trots dat wij als Advendo dit jaar zoveel jubilarissen hebben. Zoveel muzi-
kanten die zich vele jaren op zo veel verschillende manieren hebben ingezet voor de muziek, voor 
Advendo. 
En niet alleen met het maken van muziek. De inzet ging verder; van rommelmarkten organiseren 
tot concertcommissies, deelnemen in het bestuur tot het assisteren bij scholenprojecten en dat zijn 
dan alleen nog maar enkele van de grotere projecten. Want iedereen heeft wel eens geholpen met 
het schoonmaken van onze boerderij tot het op- of afbouwen van concerten. 

In de eerste plaats is een muziekvereniging een plaats waar je samen de mooiste muziek maakt 
maar alles wat daar omheen nog meer gebeurd, dat doe je ook samen. 
Dat hebben deze jubilarissen nu al jaren bewezen. Dus bij deze; enorm bedankt voor alles wat jul-
lie gedaan hebben en wij hopen jullie nog vele jaren als lid bij ons te mogen houden! 

Namens het bestuur, 
Petra Fust-van Holland (voorzitter) 

Onze jubilarissen spelen bij Advendo omdat: 

♦ Ik uit een muzikale familie kom 
♦ Ik vind het leuk ontspannen en gezellig bij Advendo. Ik word er in mijn waarde gela-

ten. Het is een gevoel, en ik hoop dat gevoel nog jaren te houden, en nog jaren met 
plezier naar Advendo te gaan. 

♦ Ik graag muziek wilde maken. 
♦ Muziek maken veel leuker is als je het samen doet! 
♦ Om mensen te leren kennen 
♦ Als Lochemse vind ik Advendo belangrijk. En het bevalt me uitstekend! 
♦ Muziek  maken is een fantastische hobby! 
♦ Omdat ik trombone spelen en muziek maken met anderen heel leuk vind. En omdat ik 

het leuk vind om deel uit te maken van een vereniging en hier graag actief in bezig 
ben met anderen. 

♦ Ik houd van muziek maken. En je maakt vrienden. 



Jubilarissen Advendo Lochem 2017 

Sarie Duringhof 

Hendrik Jan Mutsaers 

Arjo Bretveld 

Willy Leussink Jan Barend Westerink Bertus Heuvink 

Andrea Woertman Tiny Bargeman 

Tessa Westerink Thijs Hartgers 

Annet Westerink 

Marja Hartgers 



  Hilly Mutsaers Martin Mutsaers 
Leeftijd 67 Jaar 69 Jaar  

Betrokkenheid bij Ad-
vendo; 

Ik speel hoorn, beheer de lief en leed 
pot, lid van de kascommissie en ver-
zorg de speculaasactie. Daarnaast 
nog enkele hand en spandiensten 

Ik speel basklarinet, beheer en onderhoud 
de klarinetten, verzorg de jaarlijkse specu-
laasactie en verleen enkele hand en span-
diensten. 

Hoe lang ben je al lid? 24 jaar  17 jaar 
Welk instrument be-
speel je? Hoorn Basklarinet 

Wat doe je in het da-
gelijks leven en wat 
deed je voor je pensi-
oen? 

Ik ben begonnen als doktersassis-
tente. Na de geboorte van de kinde-
ren ben ik thuis geweest. Daarna 
ben ik gaan werken als huishoudelij-
ke hulp. Nu help ik Martin in het 
museum. 

Ik werkte in de grafische industrie, als druk-
ker. Nu ben ik vrijwilliger bij het grafisch 
museum in Lochem. Ik geef  daar rondlei-
dingen en workshops. Verder werk ik voor 
mezelf als graficus. Ik ontwerp kaartjes, 
toegangsbewijzen en maak ook boekdruk-
kunst. 

Wat vind je leuk aan 
Advendo? Muziek maken, gezellige sfeer Muziek maken, gezellige sfeer 

Lievelingsmuziek; 
Heel veel, harmonie en Egerländer 
bijvoorbeeld. 

Harmonie, oude jazz en ook wel Egerlän-
der.  

Hobbies; 
Ik hou van wandelen, fietsen en 
sport 2x per week in de sportschool. 

Sporten, wandelen en fietsen doe ik samen 
met Hilly. Daarnaast hou ik ook erg van 
puzzelen. 

Wat weten we niet 
van jou wat wel de 
moeite waard is? 

Naast Advendo speel ik bij het seni-
orenorkest Achterhoek, en bij salon-
orkest Happy Days.  

Ook ik speel bij het seniorenorkest Achter-
hoek,en zing daarnaast in  het Lochems 
Mannenkoor 

Favoriete vakantie-
land 

Nederland. Groningen, Twente, Be-
tuwe, Zuid Limburg  Ook Nederland. 

IN THE SPOTLIGHTS!

Kijk op: www.graphicalochem.nl


