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Feest
110 jaar

we zijn jarig
we geven een concert

Kom!

door Harmke, speelt dwarsfluit 
bij de Blaasbende XL

10 november lustrumconcert      19.00 uur

    schouwburg



Koninklijk Erkende Muziekvereniging Advendo Lochem
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Bestuur: Petra Fust Voorzitter

Jan Barend Westerink Penningmeester
Nicoline Swen Secretaris (a.i.)
Andrea Woertman Ledenadministratie
Roy Lenderink Slagwerkgroep
Ria van Houwelingen Jeugdzaken
Thijs Hartgers Bestuurslid

Donateurs: Frans Kaiser, Endepol 39 Lochem
Tel. 0573-257590

Leiding: Arjan Dunning Harmonieorkest
Joeri Deckers Leerlingenorkest, Blaasbende XL
Arnold van Velzen Drumband
Tineke van der Duin Startersbende, blokfluitgroep
Ruben Maathuis Slagwerkbende

Redactie: Nicoline Swen

Website: www.advendo-lochem.nl

Drukwerk: Foto Modern Lochem

Saxofoonleuk instrumentsamen muziek makenhet orkest is leukAdvendo!
door Paula, speelt altsaxofoon 

in leerlingenorkest en harmonieorkestBlokfluit

samen spelen

soms best moeilijk

je moet goed oefenen

Leuk!

door Elske, speelt blokfluit bij Advendo
Trompet
speel ik

Maarten, Joep, Sebastiaan
samen met het orkest

Advendo!

door Sebastiaan, speelt trompet in het leerlingenorkest

Drummen
Ik sla

met mijn stokken
op de grote trom

Rombom!

door Nova, drumt bij de 
slagwerkbende XL

Voorzijde: het vaandel, bijdrage Arjan Dunning (dirigent harmonieorkest), elfje Harmke, 1e Advendoklanken



Beste donateurs,

Voor u ligt de AdvendoKlanken. Een speciale uitgave want Advendo bestaat dit jaar 110 
jaar!

Al 110 jaar is Advendo:
De plek voor kinderen, volwassenen en ouderen om in aanraking te komen met slagwerk- en 
blaasinstrumenten. 
De plek om samen met elkaar muziek te maken.
De plek om elkaar te ontmoeten en gezellig met elkaar bij te praten tijdens de ‘derde’ helft 
van de repetitie.

Kortom, al 110 jaar is Advendo de muziekvereniging van Lochem.

In deze AdvendoKlanken blikken wij niet uitgebreid terug op het afgelopen jaar en kijken 
wij ook niet uitgebreid verder naar komend jaar. 

Deze AdvendoKlanken willen wij u graag kennis laten maken met de mensen achter het 
instrument. De mensen die u keer op keer verrassen met de mooiste optredens en concerten.  
Eigenlijk willen wij u hiermee kennis laten maken met wie Advendo is, met wat wij doen en 
vooral waarom wij doen wat wij doen.

Veel leesplezier!

Petra Fust-van Holland

Advendo Lochem
voorzitter

Een donateur van Advendo is iemand die 
geeft aan de muziek maar vooral ook geeft 
om de muziek. Donateurs zijn de steun in de 
rug van de muziekvereniging. Dat we zoveel 
donateurs hebben laat zien dat Advendo 
gekend is in Lochem, dat ‘de mensen’ 
Advendo belangrijk vinden voor de 
gemeenschap, dat gewaardeerd wordt wat 
Advendo doet in haar optredens, maar ook in 
de opleiding van jonge muzikanten. 
Natuurlijk is de rol van de vereniging de 
afgelopen decennia veranderd maar dankzij 
de donateurs kunnen we na 110 jaar nog 
steeds zeggen dat Advendo de 
muziekvereniging van Lochem is. En daar zijn 
we al meer dan een eeuw heel erg trots op!

door Frans Kaiser,                                           
speelt euphonium in het harmonieorkest.

Door dit blad heen leest u de 
bijdrage van huidige 
Advendoleden. Elfjes 
(gedichtjes van 11 woorden) 
door de jeugdleden en de 
volwassen leden schreven 
‘Advendo in 110 woorden’.



 Dit is Advendo! - 110 jaar muziek
 door Annemiek, speelt klarinet in het harmonieorkest

 Dit is Advendo; een gezellige vereniging waar je je thuis  
 voelt!
 Meer dan 20 jaar had ik geen klarinet gespeeld, toen ik    
 anderhalf jaar geleden gevraagd werd om bij het            
 harmonieorkest van Advendo te komen spelen. Best een stap  
 want de noten en grepen waren weggezakt. De orkestleden    
 heetten me van harte welkom. Ik voelde me snel thuis. Het  
 fijne is dat de orkestleden je met alle plezier willen     
 helpen om de draad weer op te pakken. Het is zo leuk om    
 samen te repeteren en een concert met mooie muziek te      
 geven! Dus heb je vroeger een instrument bespeeld en heb   
 je weer zin om samen muziek te maken? Kom gerust een keer  
 kijken bij een repetitie!



200 jaar “Muziek in Lochem”
door Eric Haarman, speelt klarinet in het harmonieorkest (en is oud-voorzitter)

MUZIEKKORPS – ZELO – AEOLUS – ADVENDO 
In 1814 na de Franse overheersing van Nederland werd er in Lochem al een muziekkorps 
opgericht bij de Landstorm. 
Vanaf 1863 is de burgerharmonie een feit. Een muziekgezelschap opgericht door 
burgemeester Leen, begon onder de naam Zelo. Jarenlang was alleen de naam Zelo bekend, 
verdere informatie was niet bekend. Na 10 jaar is de fut uit het gezelschap, en maakt men 
een doorstart onder de naam Aeolus. 
Aeolus heeft in de 19e eeuw grote invloed op het prille culturele leven van Lochem en maakt 
overal muziek. Niet alleen als harmonieorkest, maar ook met een strijkje is Aeolus te horen 
en te zien.

20 STE EEUW
Begin 20e  eeuw ontwikkelt de industrie zich in Nederland. De toenmalige maatschappij 
verandert en kantelt. Met voorvechters als Alphons Arriëns en Domela Nieuwenhuis ontstaat 
de zuilen structuur in Nederland.  Niet alleen vakbonden en politieke partijen ontstaan maar 
ook de christelijke, katholieke, neutrale en arbeidersverenigingen. De verzuiling van 
Nederland is een feit
In Lochem is er ook een afsplitsing van de traditionele vereniging Aeolus naar een 
arbeidersmuziekvereniging Advendo. Op 1 november 1908 richten 8 timmerlieden deze 
vereniging op. 

Aeolus en Advendo bestaan meer dan 50 jaar naast elkaar in de Lochemse samenleving, 
waarbij het onderscheid gemaakt werd tussen ‘hoedjes’ en ‘petten’. Hoewel de beide 
korpsen een harmonie- bezetting hebben, leven ze onderling niet altijd in harmonie. Op 
filmbeelden uit 1933 zijn beide korpsen te zien bij het 700 jarig bestaan van stad Lochem. 
Beide korpsen organiseerden grote muziekwedstrijden in de periode 1919-1923 en midden 
jaren dertig in Lochem. In weekenden kwamen in het kleine stadje meer dan 15.000 
toeschouwers kijken en luisteren naar deze wedstrijden en zich verpozen op de kermis die 
gelijktijdig gehouden werd.

woensdagavond
Ruben Slagwerkbende-XL

drumstok xylofoon drumstel
hi-hat snaredrum grote-trom samenspel

GEZELLIG!!!

door Teun, speel snaredrum bij de Slagwerkbende XL

Aeolus



Concert 1991

Dit is Advendo! - 110 jaar muziek
door Mini, speelt bij de drumband.

Hallo allemaal, ik wil jullie ff laten meegenieten met de 
straatoptredens in de jaren zestig/zeventig. Wij gingen in die 
tijd de straat op om donateurs te werven. De start was bij het 
Wapen van Lochem op de Nieuwstad. Van te voren werd doorgenomen 
waar we heen liepen. Ik was in die tijd hoofdmarjorette dus ze 
volgden mij vanzelf. We liepen door de Pillinkstraat, toen kwamen 
we aan Onder de Linden en daar moest ik heen, was gezegd. Ik 
dacht: ‘Nou ja dat is voor die huizen langs, wel smal maar moet 
kunnen. Zet ze ff in twee rijen en dan komt het goed!’ Voor de 
marjorettes en drumband geen probleem, maar het orkest was 
natuurlijk ook mee. De was hing buiten bij de mensen maar ach, 
daar kunnen ze wel langs. Nou ja, dat was dus niet zo. Reinier 
speelde schuif trombone en had al een handddoek aan zijn 
instrument hangen en Jan Swinkels speelde de bas of tuba (dat 
weet ik niet meer precies) en die zat vast tussen twee waslijn 
draden. Ik kon er wel om lachen. Toen we eindelijk op de 
Emmastraat waren, kwam het bestuur ff vragen waarom ik er voor 
langs was gelopen. Ik zei: “Ik moest toch Onder de Linden.” Ja 
dat was ook zo, maar ik had achter de huizen langs moeten lopen.  
Ik zei: “Ja hoor, maar daar staan geen lindes, die staan aan de 
voorkant!” Ja, daar had ik weer gelijk aan. Al met al was het dus 
wel lachen en ik heb het nog vaak moeten horen dat ik daar langs 
was gelopen. 

Bariton
leuk, moeilijk

samenspelen is leuk
je moet goed oefenen

Leuk!

door Luca, speelt bariton 
bij de startersbende

Trompet
trompet leuk

Joep liedjes spelen
samen leren van elkaar

Advendo!

door Joep, speelt trompet in het 
leerlingenorkest

Advendo
leuk spelen

goeie noten leren
doe met ons mee

Leuk!!!

door Marit, speelt blokfluit 
in het leerlingenorkest



Vervolg 200 jaar “Muziek in Lochem”

De ontwikkeling van de korpsen is afhankelijk van de leiding en het aantal leden. Hierbij 
valt uit de notulen van Aeolus op te maken dat de strijd om een voldoende  bezetting te 
krijgen altijd zeer lastig was. Uiteindelijk stopt Aeolus in 1960 en blijft Advendo als enig 
korps over. De beide orkesten stonden onder leiding van diverse dirigenten, waarbij 
Advendo het geluk had dat prof. Martin Bijnevelt in de Achterhoek wel directeur wilde zijn 
van een dilettanten orkest, ofwel in gewoon  Nederlands hij werd dirigent van het 
amateurgezelschap. Deze leiding heeft Advendo geen windeieren gelegd en in 1939 was de 
vereniging Nederlands kampioen in de hoogste klasse.

Direct na de 2e wereldoorlog is een ultieme poging geweest om Aeolus en Advendo te laten 
fuseren.  Deze poging is mislukt met de uitkomst zoals boven beschreven.

Vanaf de 2e wereldoorlog zullen er ook geluidsopnames te horen zijn van Advendo. In de 
jaren 50-80 werd er regelmatig muziek van Advendo op de radio uitgezonden. De leiding 
van het orkest was o.a. in handen van Ton Kotter en Aalko Flink. Onder  leiding van  
dirigenten Chris Hengeveld en Ton Kotter werd ook regelmatig deelgenomen aan 
topconcoursen, helaas kon het resultaat van 1939 niet meer bereikt worden. Het laatste 
optreden op een topconcours was in 1989 in Middelburg, onder leiding van Hans Slijkhuis.

DE HOOIPLUKKERS EN NORMAAL
Advendo heeft in de loop van de tijd diverse ‘bij-orkesten’ gehad. Zoals onder andere de 
Vennegötte Jazzband. Naast dit jazzorkestje, was er in 1948 al een boerenkapel opgericht De 
Hooiplukkers. De Egerländer muziek was in de jaren zestig/zeventig dermate populair dat er 
o.a. Gelderse Kampioenschappen werden georganiseerd. Vaak wisten De Hooiplukkers met 
een eerste prijs thuis te komen.
Tijdens hemelvaart was vroeger (jaren zestig/zeventig) in Lochem het dauwtrappen een 
populaire bezigheid. Op hemelvaartsdag om vijf uur gaan wandelen in de dauw  met als 
afsluiting een ontbijt. Bij dit dauwtrappen waren De Hooiplukkers ook aanwezig. Om negen 
uur was het geheel afgelopen. Echter met het ontstaan van de Popmeetings of popfestivals 
werden De Hooiplukkers ook als begin act geprogrammeerd bij het popfestival. Ook bij het 
legendarische festival waarbij Normaal zijn eerste succes had, speelden De Hooiplukkers. 
Vele malen daarna waren De Hooiplukkers muzikaal bij premières van platen van Normaal. 
Platenonderhandelingen met Johnny Hoes liepen op niets uit maar de link met Normaal was 
gemaakt.

Lezing 
200 jaar muziek in Lochem

Met uniek beeld- en 
geluidsmateriaal!

Woensdag 21 november, 
20.00 uur, Stadshuus, 

Lochem
Door: LHG, Eric Haarman

Toegang: 5 euro



  
 Een verjaardag om te onthouden
 door Frans, speelt euphonium in het harmonieorkest

 Onder het aanhoudend applaus van de regen die                                          
 onafgebroken op het dak van de boerderij valt zit de muzikant met twee     
 nieuwe euphonia voor zich. Anderhalf uur is verstreken waarin beide          
 instrumenten beurtelings even rust hebben gekregen en ongenadig aan     
 de tand zijn gevoeld. De lippen van de blazer zijn vermoeid en zijn geest     
 is in een hogere staat van verwarring gebracht. Welke moet het worden?    
 De Zwitser die met zijn gedegen mechaniek en stevige toon de zaal            
 gemakkelijk vult? Of de in Duitsland gemaakte Fransoos die zijn gehoor     
 met zijn omfloerste geluid weet te paaien? We zullen het horen en zien op  
 ons verjaardagsfeest.

Advendo

110 jaar

in het orkest

leuk leuk leuk leuk

Trompet!

door Maarten, speelt trompet 

in het leerlingenorkest

Blokfluit
 tutti advendo
  het is leuk

   we bestaan al lang
110!

 E    door lske, speelt blokfluit
 Abij dvendo

Ze zijn de hartslag en de beat van het orkest. 
Als zij versnellen of vertragen volgt de rest. 
Ze zijn samen meer dan 75 jaar lid van Advendo.
De broers Wim en Henk, ons slagwerkduo!



Advendo
door Naomi, speelt klarinet in het 
leerlingen- en harmonieorkest

Mijn muziek vereniging heet 
Advendo hij zit in Lochem 
Ik speel bij het grote orkest en nog 
bij het jeugdorkest. Dat is heel  leuk 
Ik speel het muziek instrument 
klarinet. Ik vind dat een heel mooi 
instrument; een mooie klank
Ik zit op de derde stem met nog 2 
mensen  en voor mij zitten er 3 en 
daarvoor zitten er ook nog 3, dus dat 
zijn er aardig veel. Ik vind het af en 
toe wel moeilijk, maar dan word ik 
wel geholpen. Het jeugdorkest is  
makkelijker. Ik neem de stukken van 
het grote orkest ook mee naar 
klarinetles. Er zijn elke keer zulke 
leuke concerten van Advendo.

Vervolg 200 jaar “Muziek in Lochem”

(JUBILEUM)OPTREDENS
In het jubileum jaar 2008 heeft Advendo samen met Bennie Jolink een uniek “Niet Normaal 
Concert” gegeven in de Schouwburg te Lochem. De arrangementen voor het optreden zijn 
speciaal gemaakt door de toenmalige dirigente Ira Wunnekink
In de 21e eeuw zijn er in de schouwburg ook optredens geweest met de Pater Moeskroen en 
Claudia de Brey, deze optredens zijn vaak een aanvulling op het programma van de 
artiesten.
Bij het “Niet Normaal Concert” was ook de Lochemse popband Ides of May, met leadzanger 
Appie Daalmeijer op de bühne. Deze band heeft ook diverse keren optreden bij  “Lochem 
Pop Meets Harmony”, een variant op het “Niet Normaal Concert” wat plaats vindt op de 
Kleine Markt in Lochem.
Naast deze optredens is er ook de vaste medewerking aan de herdenking op 4 mei en als 
koningin Beatrix in 1983 Lochem bezoekt, wordt het Wilhelmus gespeeld door Advendo.
Trots is Advendo op het verkrijgen van de Koninklijke Erkenning bij het 100 jarig bestaan: 
een blijk van diepe waardering voor alle muzikanten die sinds 1908 in Lochem muziek 
hebben gemaakt. 

DE JEUGDBENDES
In de nieuwe eeuw is het voor Advendo een must om jeugd te werven en behouden. De 
groepen krijgen populaire namen als Blaasbende, Startersbende en Slagwerkbende. Het doel 
is altijd hetzelfde: muzikanten te krijgen voor je drumband en harmonieorkest èn kinderen 
enthousiast maken voor muziek. Want: 
Muziek maken is leuk, samen muziek maken is nog veel leuker!

 110 jaar jong
 door Jan, speelt basklarinet in het harmonieorkest

 Mijn muzikale loopbaan: via buurman / hoboïst          
 Gerrit, naar de arbeidermuziekvereniging. Eerste        
 kennismaking met de ‘’klassieken’’, zoals Grieg (Peer  
 Gynt), Moessorgski  en Wagner.                                         
 Arbeidersmuziekvereniging, paste goed, immers          
 opgegroeid in de volkswijk nabij de Zuiderenk,             
 Lochem  ‘’oudwest’’. In het bestuur (secretariaat met  
 Jan Horstman) werd de benaming arbeiders                  
 geschrapt, want ook ‘’gegoede’’ lieden werden lid).      
 Advendoklanken werd een gestencild boekje.  Een        
 jeugdorkest werd opgericht. Daarna ging het hard.     
 Egerländerklanken, bigband (Basie/ Hefti:    E=mc2)   
 en volksmuziek (2 2 3, 3 2 2, 2 2 3 2 2 tellen per maat)   
 in Zutphen.  Nu ook koorzang in Steenderen (met o.a. 
 The peacemakers van Jenkins,  teksten van Mandela, 
 dr. Luther King, mysticus/filosoof Rumi:  alle                
 religies: ’’de facetten op een diamant’’). Muziek            
 maken: prachtig.



Klarinetleuk instrumentmooie muziek spelensamen in het leerlingenorkestAdvendo!
door Ilse, speelt klarinet in het leerlingenorkest

Ik 
ben Naïma

ik speel klarinet
het concert is 10 november

Komen!

door Naïma, speelt klarinet 
in het leerlingenorkest

Harmonie
samen spelen

sfeervolle, gezellige vereniging
prachtige concerten in Lochem

Advendo

door Bo, speelt klarinet in het 
harmonieorkest

Dwarsfluit

samen spelen

een leuk instrument

soms is het moeilijk

Super!

door Marit, speelt dwarsfluit in 

het leerlingenorkest

Dit is Advendo – 110 jaar muziek
door Jessica, speelt bariton in het harmonieorkest

Altijd heb ik geroepen graag een koperblaasinstrument te willen leren spelen en sinds juni 
mag ik dit op de bariton bij Advendo doen. Thuis oefenen klinkt een beetje saai, maar op 
donderdagavond hoor je alle verschillende klanken en melodieën samen wat bij mij voor 
super veel enthousiasme zorgt.
Wanneer mijn vrienden vragen welk instrument ik speel en de bariton noem, vraagt 
iedereen zich af hoe ‘dat ding’ eruitziet. Ze komen dan tot de omschrijving: een kleine tuba 
en lomp. Lomp of niet, voor mij is het een instrument waar een heel mooi warm geluid uit 
komt en waarop ik nog veel hoop te leren.

110 jaar Advendo
door Ria, speelt klarinet in het 
harmonieorkest.

Wat de A (aangenaam) van Advendo 
voor mij betekent?  23 jaar geleden 
kwamen wij nieuw in Lochem wonen. 
Vanaf mijn 8e heb ik klarinet heb  
gespeeld waardoor het plezierig was 
om mij aan te kunnen sluiten bij 
muziekvereniging Advendo.  2 
Vliegen in een klap: ik leerde nieuwe 
mensen kennen en Advendo kreeg 
een nieuw lid. Na 23 jaar ervaar ik 
het lidmaatschap van Advendo nog 
steeds als aangenaam. Aangenaam  
om mijn hobby uit te oefenen met 
een groep mensen waar ik mij prettig 
bij voel en met wie ik ook buiten de 
repetities om fijne contacten heb. 
Ook aangenaam voor mijn 
gezinsleden die ook hun draai 
hebben  gevonden binnen Advendo. 

Drums
grote drums

een kleine drum
mijn lievelings instrument is

Drums

door Jesse, speelt drum bij 
de slagwerkbende



De trompetter van Advendo

Onthulling “Musicerend trompettist”
door Burgemeester H.J.Beuke (L) en 
J.Swinkels

In 1978 schonk Advendo schonk het beeldje De Trompetter aan de gemeente ter ere van het 
70-jarig jubileum. Het kreeg een plek op de binnenplaats van het toenmalige gemeentehuis. 
Toen de gemeente in 2012 wegging aan de Markt, verdween het beeldje en werd het 
opgeslagen. Nu is De Trompetter van Advendo weer terug van weggeweest: De binnenplaats 
van Het Stadshuus.

Het beeld is gemaakt door kunstenaar Adri de Waard. De toen 13-jarige Rini Swinkels, lid 
van Advendo, heeft ooit model gestaan voor het beeld. Later ging hij naar het 
conservatorium en reisde de hele wereld over met verschillende bands zoals het Glenn Miller 
Orchestra en het Jazz Orchestra of the Concertgebouw.

Rini Swinkels overleed op 2 maart 2018 Trompet
koperen blaasinstrument
mooie galmende klanken
iedereen hoort je goed

Fantastisch

door Tiemen, speel trompet 
bij het leerlingenorkest



Advendo
meerdere groepen
voor iedereen één

altijd een nieuwe uitdaging
Groeien

door Joeri, dirigent van de Blaasbende 
XL en het leerlingenorkest

Advendo
is leuk

blokfluiten is leuk
een twee drie vier

door Isabelle, 
speelt 

blokfluit bij 
Advendo

Slagwerk
ritmes overal

uitleven op instrumenten
zacht maar ook KNAL!

Muziek :-)

door Ruben, dirigent van de 
Slagwerkbende / XL

Muziek
Noten leren

Ik speel klarinet
Hoge tonen lage tonen

Leuk!

door Lieke, speelt 
klarinet bij de 
Blaasbende XL

110 jaar Advendo
door Petra, speelt tenorsaxofoon in het harmonieorkest

110 jaar Advendo is 110 jaar met hoogtepunten en met een glimlach. 
110 jaar Advendo is 110 jaar gevuld met de mooiste concerten, met de 
leukste activiteiten en 110 jaar samen plezier beleven. 
110 jaar Advendo is 110 jaar samen met mekaar muziek maken, 110 jaar  
gezelligheid.
 
110 jaar Advendo is ook 110 jaar samen. 
Samen de uitdagingen aangaan, samen iets moois maken en samen gaan 
voor het mooiste resultaat. 
Samen werken aan het succes dat Advendo precies Advendo maakt. 

Daarvoor ben je lid van Advendo en daarom bestaan wij 110 jaar.
 
Op naar het volgende mooie concert, de volgende activiteit en de 
volgende uitdaging!

Op naar de volgende 110 jaar!



De allereerste Advendoklanken

De allereerste Advendoklanken kwam uit op 21 januari 1971. Op de voorpagina staat een 
stukje hiervan afgedrukt. Hieronder en op de volgende pagina (inclusief gedateerde spelling 
en typefouten) de oorspronkelijke tekst.Harmonieorkest ADVENDOL O C H E M1e Jaargang No 1 Jan. '71 _A_D_V_E_N D_O_K_L_A_N_K_E_N_._Lochem" 21 januari 1971Geacht Lid, Zonder ruggespraak met Redaktiekommissie ontvangt U eerste nummer van onze Maandcirculaire. Eerst moet alles nog even op elkaar inspelen. Het werd echter al de hoogste tijd voor uitgave Januari ,doch toezegging "wordt hierbij gedaan da:t ná ons concert van 20 febr. wij samen als redaktiekommissie bijeenkomen!CONCERT 20 FEBRUARI 1971Alle onderdelen van onze Ver. zijn druk in de weer om deze avond tot groot succes te maken. Doch ook op Uw succes en het hunne hopen speciaal onze nieuwe dirigent Heer W.L.Boelens (zijn entree bij ons Lochems publiek) en Uw instructeurs Heren Simmelink en Beumer) Onze schouderklop: Zo doorgaan Dames en Heren!!!Uw bestuur heeft besloten om al onze donateurs (800) per brief uit te nodigen! Dolgraag willen wij een volle Schouwburgzaal! En dat kan: Met meer reklame!!Er zal een beroep op velen Uwer worden gedaan deze brieven vlot te bezorgen!!Mogen wij het volgende met elkander nog eens weer vaststellen:Onze onderlinge band en verstandhousing is goed,dit MOETEN wij vasthouden! ADVENDO moet een stuk van ons dagelijks doen en laten worden! Wordt er een beroep op ons gedaan: Vlot helpen of ronduit zeggen: Om die of die gemotiveerde reden kan ik deze maal niet,doch volgende keer wel weer hoor!Financïeel staan wij er heus niet slecht voor, doch U beseft toch allen wel dat wij een D U R E Vereniging zijn,vergeleken met andere amateurclubs!En dames en Heren,daarin zit hem nu juist de CLOE: Moet er wat aangeschaft worden,dan loopt het ---jawel inderdaad --- in de h o n der d e n ....!Kijk en om die financiën op peil te houden moet er naast onze redelijk hoge Contributies wat verdiend worden! En die kansen zijn er met aller inzet!Voorbeelden: Elke maand papier verzamelen ( éénmaal per jaar apart nog een grote papier etc. aktie houden) Anjerloten verkopen (20 % is voor ons!) Dit jaar eens een grote Bazar houden!! Plannen,ja vele ....Komen zij eruit? JAZEKER!Wij beginnen eens allen papier te bezorgen op Zaterdag 30 jan a.s. Oosterwalhuis Gerrit Barink en Jan Swinkels ontvangen tussen 10 en 11 uur! Een dagelijkse daad! Dat papier van ons, van buurlui of weet ik van wie,dat bewaren wij in de schuur en elke maand: Advendo asjeblieft hier ons vrachtje! Het liefst iets gebundeld,doch Uw kruidenier heeft ook pracht kartonnen dozen! In 1970 beste mensen hebben wij goed Verkocht! Streefgetal 1971:Met z'n allen: Wat zou U zeggen van VIJFTIEN HONDERD GULDENS!!! Ja, dat kan!!!Leden wij bewaren het voor Advendo, anderen evengoed voor nuttige Verenigingen Zaterdag 27 febr.'71 : tweede ontvangst door onze Jannen Oonk en de Vries,zelfde tijd!Mocht er hier of daar ergens gehaald moeten worden: GAARNE EVEN BERICHT WAAR! 



   Advendo, 110 jaar muziek
      door Marja, speelt klarinet in het

harmonieorkest

          Wat fijn dat ik daar al meer dan 40 jaar
    deel van uit mag maken.

    Begonnen op klarinet, aangemoedigd
        door mijn buurjongen, kreeg ik les van Jan

        Oonk, die ook nog altijd trouw, spelend lid
      is. Daarna via de muziekschool mijn

     Hafabra A en B diploma behaald.
     Via het jeugdorkest doorgestroomd naar
      het orkest en daar alle klarinetpartijen

       bespeeld, en zelfs gedurende 10 jaren de
      basklarinet. En natuurlijk niet te vergeten

       de fantastische tijd bij de boerenkapel de
Hooiplukkers.

       Muziek maken is een prachtige hobby en
   heeft veel vriendschappen opgeleverd.

      En dat is precies waar muziekvereniging
   Advendo voor staat: a  angenaam d  oor

v  riendschap e  n n  uttig d  oor oefening.

Dit is Advendo
door Jan Barend, speelt trombone 
in het harmonieorkest

Voor mij begon Advendo eind 1990 
toen ik in Lochem kwam te wonen 
en lid werd. Slechts een paar 
maanden later gaf Advendo een 
serenade op onze bruiloft in 
Enschede. Het verraste mij maar 
gaf al aan hoe betrokken en 
verbonden de vereniging was en 
nog steeds is. Ondertussen is mijn 
gezin een van die families die met 
z’n allen lid zijn en een instrument 
bespelen. Het was geweldig om te 
ervaren hoe mijn dochters de eerste 
beginselen van het samen muziek 
maken bij een vereniging opdeden 
en hoe ze, inmiddels studerend, nu 
elders meespelen in een 
studentenorkest. Muziek verbindt 
en is een prachtig deel van ons 
leven. Advendo doet dat al 110 jaar. 

T  Autti dvendo
 A      door ndrea, speelt dwarsfluit/piccolo in het harmonieorkest

E           D     en roffel van de pauken en het doek gaat op. e blokkendoos gaat open
          en daar klinkt de openingsfanfare van de trompetten en trombones.

G            evolgd door een jazzy melodie van de saxofoons die daarmee een
   W       muzikaal feestje inleiden. aar het hele orkest enthousiast aan meedoet.

D              e klarinetten en de rest van de houtsectie vinden het tijd voor een
             rustpuntje in dit muzikale feestje en zetten in met een mooie gedragen

 M     melodie. aar niet voor lang.
W              ant dan klinkt een nieuw thema ingeleid door de fluiten met een stevige

    D           beat van het slagwerk. e hobo stijgt boven het orkest uit en speelt haar
   T        eigen lyrische melodie. erwijl de hoorns en euphoniums op datzelfde

             moment terug denken aan triomfen uit een ver verleden en het thema van
  T   A          de beroemde annhauser inzetten. l die tijd zorgen het laag hout en de

    bastuba’s voor een stevig fundament.
N            og één keer volgt er feestelijk thema waarin alle melodieën samen

 D        vallen. e dirigent slaat af en het applaus klinkt.
A        lle blokjes liggen weer netjes in de blokkendoos.
T  A   110 utti dvendo al jaar!



Vervolg ‘Allereerste Advendoklanken’DONATEURSWERVING: Wij verwachten alle ouders, verloofden,vrienden en supporters van onze Leden op ons concert Zijn hier nog nieuwe spontane donateurs bij?Heer H.de Vries,Rembrandlaan 4 of één der bestuurders noteert gaarne hun namen!Minimum: F3.== per jaar. Kijk en dit geld weer voor ons allen: In gesprek of dagelijkse omgang eens informeren: Mag ik U ook noteren als donateur ADVENDO?Laten wij dit afspreken: Tot Mei '71 geld nog voor Donateursjaar 1970-1971 Nadien en met Sept helemaal begint weer een nieuw donateursjaar !Doe Uw best en wie weet komt er nog een flinke schare bij!! Succes gewenst!m e d e d e l i n g e n :Majorettes en Heer Beumer: Door verkoop gaat fabriekshal Naeff als oefenlokaal :helaas niet door! Uw bestuur kijkt uit naar andere mogelijkheden!Binnenkort gaat Uw bestuur verder "dokteren" aan Uw nieuwe kledij!Na het concert s'avonds graag zoveel mogelijk op het bal blijven! Ja,gezellig!Jongeren graag onder Uw toezicht, want ook zij horen er kompleet bij!!!Zijn zéér gelukkig met enquete Amusementskommissie. Hebben goede verwachtingen van gezellige bijeenkomsten met vrouwen en verloofden of wat het worden zal! Na het koncert zullen wij met de jongeren eens hun rep.lokaal eens een sausje geven en "de bovenkamer" in het Volkshuis iets gezelliger aankleden!!Noteert U verder al vast even: Dagoptreden naar België in Sept. gaat door!!30 April: Plan Show optreden ter gelegenheid van Koniginnedag i.p.v. Avondoptocht Zullen overleggen met L.E.O. 8 Mei : Gelselaar organissert een Solistenkonkours, Uw bestuur zag gaarne dat er dit jaar ook eens door Lochemse solisten of groepjes kan worden meegedaan! Vraagt en overleg eens met ons!Zaterdag 19 juni: s'avonds 6.30 uur: Ringmarswedstrijden in G o r s s e l.Evenals vorig jaar in Holten willen wij hier gaarne een goed figuur slaan!!18 of 19 nog. Kringmuziekfestival in Barchem.Wij hoorden nog niets doch er bestaat een kans van een Voorspeelavond Muziekschool! Mocht dit doorgaan,laten wij onze "SCHOLIEREN" eens beluisteren!! Tot slot: APOLLO -Laren concerteert Zaterdag 23 jan in Hotel Witkamp,Laren.Aanvang 7,30 uur. Wie gaan wil is: WELKOM. Tot besluit: Allen GOODHOLLEN!!Uw Bestuur. 
Dwarsfluit

bariton, fluit

viool, schuiftrompet, trompet

gitaar, trombone, piano, harp

Vioolsleutel!

door Harmke, speelt dwarsfluit 

bij de Blaasbende XL

Euphonium
best leuk

soms best lastig
het gaat best goed

Ja!!!!

door Stan, speel bariton
bij de Blaasbende XL
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