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Beste donateurs,

Voor u ligt de nieuwe Advendo Klanken. Weer boordevol foto’s en informatie over Advendo. 
Wat doen wij allemaal, waar vindt u ons allemaal en wat hebben wij allemaal voor u nog op het 
programma staan.
Ik kan u vast mededelen, heel veel!
Advendo heeft het afgelopen seizoen weer 2 geweldig mooie en unieke concerten mogen geven. 
Van 110 jaar tot een ‘Uit de kunst concert’. Beide totaal anders en beide zeer succesvol.
Heeft u beide concerten gemist, mis dan de volgende niet; Lochem Pop Meets Harmony 2019, 
back to the eighties! 
Ik beloof u, ook deze zal weer geweldig worden en weer een Advendo laten zien die u nog niet 
eerder gehoord, gezien en beleefd heeft! 

Naast deze prachtige concerten is Advendo volop bezig geweest met de jeugd en de 
samenwerkingen met de basisscholen in Lochem. Natuurlijk hebben wij ook dit jaar weer onze 
scholenrondes gehouden om alle kinderen in Lochem kennis te laten maken met dat wat wij als 
vereniging zo geweldig vinden, zelf en samen muziek maken.
Maar tevens zijn wij volop bezig met het convenant van Meer Muziek in de Klas die onlangs is 
ondertekend in Zutphen. Een verklaring van alle scholen, gemeente en culturele aanbieders 
(waaronder Advendo) dat wij meer muziek in de klas, met zijn allen, willen verzorgen.
Niet perse voor meer leden, maar wel om alle kinderen de kans te geven kennis te maken met 
muziek, met onze instrumenten en met samen muziek maken! 
… en geloof mij, als je daarmee kennis hebt gemaakt, dan wil je alleen maar meer!

Komend jaar zit Advendo niet stil en verandert er weer veel binnen de vereniging. 
Helaas nemen wij afscheid van onze dirigent Arjan Dunning. Nu meerdere jaren dirigent en 
vooral een grote steun voor onze vereniging. Mede dankzij hem zijn wij waar we nu staan, een 
bloeiende en groeiende vereniging op vele gebieden, dus daar is maar 1 woord voor te zeggen: 
bedankt, Arjan!
Dan begint logischerwijs de zoektocht naar een nieuwe dirigent die dit stokje overneemt en 
Advendo verder helpt met de volgende stap. Een zoektocht die wij vol vertrouwen tegemoet 
zien dus hou onze media in de gaten!

Het komend jaar zal in meerdere opzichten weer uitdagend worden voor Advendo. Vele nieuwe 
samenwerkingen, een andere dirigent, weer nieuwe 
en andere concerten en, onder andere door de groei, ook vele 
nieuwe wegen om in te slaan.
Al met al heb ik er weer zin in en ik hoop u ook! 
Laat u verrassen door wat Advendo u te bieden heeft en ik 
hoop u allen te zien bij de komende concerten!

Petra Fust – van Holland

Voorzitter Advendo Lochem



De leden van Advendo zijn er in alle soorten en maten:
Sommige leden waren in de jaren 80 al lid, anderen waren toen nog lang niet geboren.
Twee leden komen aan het woord:
Monica Haarman werd in 2018 gehuldigd voor 40 jaar lidmaatschap,
Paula van der Velden is een van de jeugdleden en komt uit een echte Advendo-familie. Haar stukje 
staat op pagina 15.

Mijn jaren tachtig en de belangrijke invloed 
van de jaren zeventig.
Mijn naam is Monica Haarman geboren in 
Lochem (Laren). Op muzikaal gebied ben ik  
in 1978 lid geworden van de harmonie 
muziekvereniging Ons Ideaal in Deventer. Het 
Ideaal van de club was op gericht om het 
promoten van geheelonthouder te zijn. Maar 
daar was toen al niets meer te merken. 
Geheelonthouders en arbeiderspartij lagen van 
oudsher dicht bij elkaar. Vanuit deze 
achtergrond mochten we in Nijmegen, de wijk 
Dukenburg spelen op een ware 1 mei viering 
in de jaren tachtig. O.a. Internationale en 
Morgenrood stonden op het programma. 
Verzuiling is een kenmerk van de jaren 
tachtig. 

Graag had ik fluit gespeeld, maar ook in de 
jaren zeventig waren er al teveel fluitisten. De 
keuze werd een klarinet. Dit kwam wel goed 
uit, want een collega op het Deventer 
verpleeghuis speelde ook klarinet. Van haar 
heb ik veel mogen leren. In het 
leerlingenorkest speelde ook Bert Kuijk mee, 
een trompettist die Advendo vele jaren heeft 
geholpen om de trompetsectie te completeren.

Bij Ons Ideaal heb ik Eric, mijn man leren 
kennen. Samen hebben we in de jaren tachtig 
in Deventer ons gezin gesticht. Nooit echter 
was dit zonder muziek. Ook na de geboorte 
van onze zonen Michiel en Pieter bleven we 
muziek maken. Muziekstukken uit eerdere 
decennia waren populair om te spelen, o.a. 
Moment for Morricone, The Pink Panther, 
Highlights from Annie, Beatles in Concert, A 
string of pearls, Les Miserables, Saturday 
night fever. Werken die niet alleen in Deventer 
populair waren maar ook bij Advendo 
Lochem. 
In de jaren tachtig was het spelen op 
muziekconcertwedstrijden (concoursen) heel 
gewoon. 

  

Om de 3-4 jaar was er een  concours waar 
originele geschreven muziek voor de 
harmonie gespeeld en beoordeeld werd door 
een vakkundige jury. 

We hebben o.a Lelystad, Winterswijk, 
Beuningen en Vlissingen op concoursen 
gespeeld. Met muziekwerken  zoals 
Rivierencyclus, Four Contrasts for wind, 
Choral and Rock out. Advendo en Ons 
Ideaal hebben regelmatig op hetzelfde 
(top)concours muziek gemaakt, waarbij 
Advendo vaker in de hoogste regionen van 
Nederland meespeelde.

Om een vereniging in stand te houden is er 
naast de eigen inbreng van leden en 
ondersteuning van een gemeente, zijn ook 
gemeenschap ondersteuners nodig. In 
Lochem heten deze ondersteuners donateurs, 
in Deventer was er een supportersclub. De 
twee kwartjes maandelijkse ondersteuning 
van de supporters moest bij deze mensen 
aan de deur opgehaald worden. In de jaren 
zestig/zeventig nog vaak per maand. Ik kan 
mij nog herinneren dat ik een boekje met 
hard kaft had. Hierin stonden de adressen 
om jaarlijks de zes gulden op te halen. 
Als tegenprestatie mochten de supporters 
komen op de jaarlijkse uitvoeringen en 
kregen hiervoor een clubblad de 3 van OI. 
Een gestencild boekwerkje dat vier keer per 
jaar alle geledingen van Ons Ideaal 
informeerde. Een zelfde functie vervuld 
Advendoklanken ook sinds midden jaren 
zeventig hier in Lochem.
In de jaren tachtig waren ook marsen zeer 
populair zoals Arromanches, Mars Arnhem, 
BB&CF. Bij ons trouwfeest speelde Ons 
Ideaal tijdens haar serenade Drumbo. Een 
mars die nog steeds in ons mars boekje zit.
Zo blijven vele zaken uit de jaren tachtig in 
gedachten en tastbaar in ons huidige 
muzikale leven.
Monica Haarman



DE VERBOUWING VAN DE IMENKAMP

Onderstaand artikel werd geschreven in 2007 door Reinier Kappert voor het Advendoboekje dat in 
2008 werd uitgegeven.
Reinier was trombonist en Advendoman in hart en nieren. Vele malen heeft hij de voorzittershamer 
ter hand genomen en was een drijvende kracht binnen de club.
Helaas is Reinier in 2010 veel te vroeg overleden. (Aanvulling van het archief)

Schoeven Maor

Ik wil disse keer nit schrieven aover iets wat kot geleedn gebeurd is, maor aover iets van meer 
dan twinteg jaor geleedn, namelek aover de verbouw van boerderieje Imenkamp in de 
beginjaoren tachteg van de veurege eeuw. Dat kost’n mien aoveregens nog wel spitn in ut 
geheugen. Mangs heb ik nog wel meujte um mien te herinneren wat ik de veurege dag heb 
’edaon, laot staon wat d’r meer as twinteg jaor geleden gebeurd is. Maor gelukkeg ha-k daor 
hulp bie. Franka en Arjo Bretveld hebt namelek al is un DVD ’emaakt van de verbouw van de 
boerderieje. Den he-k eerst maor effen bekekken veurdat ik an dit stukske begon.

De verbouwing van de boerderieje nam zo’n twee jaor in beslag. In de zommer van 1982 wed 
met de verbouwing begonn en de opening was in ’t veurjaor van 1984. Disse boerderieje had 
Advendo van de gemeente Lochem ekreegn. ’t Ston toch läög. Advendo kon ut veur niks van de 
gemeente kriegn. Starker nog: ze kreegn geld too. Maor daor mos wel wat tegenaover staon. Ze 
mosn zelf de boerderieje opknapn en van dat geld kon ze ut materiaal betaaln. Dus de gemeente 
ut materiaal en Advendo ut volk. Maor ja, noe had Advendo wel un hoop muzikanten, maor 
weinig bouwvakkers. Eigenlijk maor één. Hennie Dijkman. Den zat bie de 
drumband. Hee wed dus meteen maor bemeumd töt uutvoerder. Verder waarn d’r nog un paar 
specialisten: Bart Rouwenhorst :bouwvakker ( was gin lid van Advendo, maor un kammeraod 
van Joop Salari), Henk Potman: gas- en waterfitter (ok gin lid van Advendo, maor un zwaoger 
van Jan Lenderink), Arie Horstman:verwarming (ok al gin lid, maor de zönne van ons erelid), 
Willy Leussink: schilderwark en ik was veur ut lech. Veur de rest beston ut warkvolk dus uut de 
andere leedn van Advendo dee gin twee linkerhandn hadn. Maor zaos gezegd: Hennie Dijkman, 
as echte bouwvakker, was uutvoerder en den heel alles good in de gaatn en as ut hum nit anston 
leet hee ut ons rusteg weer afbrekn en ko-w weer aovernieuw beginn. Maor veurdat wieleu met 
de verbouwing konn beginn mos d’r vanzelfsprekkend wel un plan en un tekening ’emaakt 
wodn. Veur dat eerste wed d’r un bouwcommissie in ut laeven ’eroopn. Dat ston onder leiding 
van Sjoerd Oldenkamp. Dee commissie leet un tekening maakn ( want tekenaars ha-w ok al nit 
bie de vereneging) en steln un begroting op. D’r wed net zolange ’erekkend to-w ut veurmekare 
hadn da-w met ut geld van de gemeente uutkonn. Toon al dat veurbereidend wark achter de 
rugge was ko-w in de zommer van 1982 met ut eigenleke wark beginn.

Eerst mosn de staln en de hooizolder ’esloopt wodn. De vloere van de delle mos d’r uut, want d’r 
mosn leidingen veur ut water en riolering in. Hakn en brekn dus. Nao, dat ko’j an de meeste 
muzikanten wel aoverlaoten. D’r wed met mokers rond’ezwaaid asof ut nik was. Gin mense had 
d’r un helm op, maor dat was absoluut gin luxe ewes. Maor, wonder baoven wonder, deedn d’r 
zich daorbie gin ongelukn veur. In december van ut jaor1982 was ut dan zowiet dat de vloere 
d’r weer in kon. Hennie Dijkman warkn bie annemmersbedrief Hissink uut Loorne, dus dee 
kwamn met un betonwaagn anrukn um dat karwei te klaorn. In de boerderieje zatn ok 
staldeurkes in de butenmure. Dee mosn ok dicht’emetseld wodn. Vervolg →  

De Imenkamp voor 
de verbouwing



Vervolg Schroeven Maor
Ik heb d’r ok één veur mien rekkening ’enomn. Un metselaar döt zoiets langs un draod, maor ik 
dache dat wel op ut oog te könn doon. Jan Swinkels ston d’r bie en den begon te lachen. Um ut 
maor is veurzichteg te zegn: “ut muurtje was nit helemaol recht”. Ut was maor good dat Hennie 
Dijkman d’r nit bie was, want dan ha’k ut weer af motn brekn. Ik zegge teegn Jan: “Ut mot toch 
nog an’eraapt wodn. Dan gooit ze d’r hier en daor maor un klodder cement meer of minder 
tegenan en dan wodt ut wel zo ongeveer recht”.

Toon dat ruwe binnenwark klaor was, mosn de pann van ut dak. Ut holdwark mos teegn 
ongedierte behandeld wodn en d’r mos ventilerend plastic onder de dakpann an’ebracht wodn, 
zodat d’r wel loch, maor gin raegn deur kon komn. Daornao konn de dakpann d’r weer op. 
Wieleu hadn ze nit ’enummerd en konn dus nit zeen welke dakpan waor had elaegn, maor 
gelukkeg lekn ze allemaole op mekare en maakn ut niks uut waor ze kwamn te lign. As ut maor 
argens op ut dak was. Maor dat ging ok nog wel ins mis. Dan veel d’r welins ene op de straote en 
daor konn ze nit teegn. Maor gelukkeg ko-w nog argens un paar dakpann van utzelfde soort op 
de kop tikn, anders ha-w noe gaatn in ut dak ’ehad. In februari 1983 wed d’r deur ons erelid 
Bernhard Thomasson  en het jongste lid Judith van Paassen un gedenksteen in de mure 
’emetseld. Dat onder de klanken van “De Vennegötte Jazzband”. In maert 1983 konn de 
dakgäöte an’ebracht wodn. Bie un bouw heurt pannbier. Op 14 mei 1983 was ut zowiet dat ut 
pannbier in’eschonkn konn wodn. Un bouwvakker is daor nit vies van, maor ok un 
ammateurbouwvakker (laes muzikant) nit. Vervolg →   



Vervolg Schroeven Maor

Inmiddels was d’r ok un vloere an’ebracht veur de eerste verdeping. In mei wedn daor de 
wanden veur de bestuurskamer, archief / bibliotheek, uniformenkamer en instrumentenkamer 
neer’ezet. Daornao de plaatn d’r teegnan, de plafonds d’r in en ut schilderwark kon beginn. 
Naodat ut binnwark met völle zweet en traonn terechte was ’ekomn, kon ut butenwark beginn. 
Van oldsher was d’r buten nog un gierkelder. Den mos dicht’egooid wodn en de bestraoting en 
un tuintje kon an’elegd wodn. Um ’s aovunds better te könn zeen wed d’r ok nog un 
lanteernpaol neer’ezet. Ondertusn waarn d’r in de boerderieje un paar proefrippetities ’eholn um 
te bepaaln wat veur soort vloerbedekking d’r in mos komn. Had of zacht. Volgens mien zat d’r 
argens tussenin. Ut wedn tapijttegels. Wat ut spul ’ekost hef weet ik nit, maor ut was wel stark, 
want ut ligt d’r noe nog in. Ut wodt dus hoge tied dat d’r wat nieuws in kump. Want, um ut 
maor veurzichteg te zegn, ie könt wel zeen dat d’r op ’eloopn is.

Advendo hef un hoop jeugd en dat kump allemaole op de fietse naor de rippetitie. Un 
fietsenstalling was dus wel welkom. En daor ha-w geluk bie (tenminste dat dache wieleu), want 
wieleu kreegn van de gemeente un fietsenstalling. Den hadn ze aover, umdat ze argens un schole 
af’ebrokn hadn waor dat ding bie vrie’ekomn was. Maor nadat dat geval met völle zweet d’r 
neer’ezet was (want ut waarn zwaore betonn paol’n) mos Advendo dat ding weer inlevern, 
umdat un gemeenteambtenaar dat ding ok al an un ander belaofd had. Gelukkeg hoofd’n wieleu 
dat ding nit zelf af te brekn, maor dee de gemeente dat zelf.

A’j dat zo allemaole laest (en dit is maor un heel klein stukske van ut hele wark), dan denkt uleu 
waorschienlek: “tjonge, jonge, wat un wark. En dat allemaole in de aovunduren of op de 
zaoterdage”. Maor gelukkeg waarn d’r ok nog leu dee aoverdag nog tied hadn. Dee wil ik hier 
toch nog effen appart vermelden. De VUTTERS. Jan Horstman, Jan Lenderink sr , Wim Oonk  
en Berend Bluemink. Dat veertal hef aoverdag un bult wark verzet. Wim Oonk hef in de 
tegelvloere van de hal ok de nootn van “ De Tannhäuser” an’ebrach, de ouverture waor Advendo 
in 1939 op ut concours in Borculo maor leefst 117 punt’n behaaln (maximaal ko’j 120 punt’n 
kriegn). Daormee wed ut fel begeerde Federatie Vaandel veroverd. 
Op 19 mei 1984 was ut dan eindelek zowiet dat de boerderieje ’opent kon wodn. Umdat 
veurzitter Sjoert Odenkamp verhinderd was, sprak Franka Bretveld as tweede-veurzitter ut 
toogestroomde volk too, waornao zee openingshandeling deur Hennie Dijkman leet verricht’n. 
Op de anslutende receptie wensn waornemmend burgemeister Postma ons völle geluk met ons 
nieuwe onderkomn.
Al met al hebt de muzikanten dus un bult wark verzet. En ze mosn thuus ok nog studeern, 
anders kreegn ze op donderdagaovund van de dirigent deur de bene. Un bekend sprekwoord is: 
onderhoud is behoud. Eén of twee keer per jaor wodt d’r dan ok un klussendag georganiseerd. 
Daormee wodt hoppelek veurkomn dat datgene wat veur meer dan twinteg jaor geleedn is 
op’ebouwd, weer inmekare dondert.
Ik hoppe dat uleu, deur dit stukske te laezn, un betje inzicht hebt ’ekreegn in ut wark wat de 
Advendoleedn destieds hebt verzet.

Ik wil eindegen met Advendo van hatte te filliciteern met heur honderdjaoreg bestaon. Op naor 
de volgende honderd jaor, maor dee maak ik nit meer met.

Nun Schoeverd



Zaterdag 13 juli, 10e editie van Lochem Pop Meets Harmony

100 JAAR ADVENDO werd gevierd met het ‘Niet Normaal Concert’, een concert van Advendo, Ides 
of May en Bennie Jolink. Hieruit ontstond het concept voor LPMH, uitgewerkt door Theo Mulder, die 
samen met Johan Kobes en Jan Barend Westerink al die jaren ook de organisatie in handen heeft.

10 jaar zomerconcerten op de Kleine Markt in Lochem. Met een lange lijst gasten en muziek.
Hieronder een greep uit een decennium LPMH!

Deelnemers aan LPMH 
waren oa:

Ides of May
Herman Priester

Cleo Vlogman en band
Ab Daalmeijer

Mr Summer
Jan Ottink en band

Manana Manana
Six Pack

Out of the box
Orange Maplewood

Vinocanka
Skyler

Highland Valley Pipes and 
Drums

Concordia Lochem
Room for the third

Marin
Mauri

Popplay
Straight Ahead

Black Sweater
Shea’s fire

Jill



Beyond the Sea
Er werd mij gevraagd iets schrijven over een 
jaren 80 nummer voor het Lochem Pop 
meets Harmony concert. 
Ik moest direct denken aan Beyond the Sea 
en dan vooral de uitvoering van George 
Benson, een wereldbekende jazzgitarist, die 
dit nummer in de 1985 uitbracht voor 
Warner Bros. Uitgevoerd met de Count 
Basie big band. 
Een prachtig nummer over hunkerende 
liefde overzees. Muziek van alle tijden, want 
het is al gecomponeerd door Jack Lawrence 
in 1945 en één van de bekendste 
uitvoeringen is van Bobby Darin in 1959.
In 2013 is het nogmaals opgenomen door 
Robbie Williams voor de disney film 
Finding Nemo.
Tijdens het concert zullen we met het 
jeugdorkest dit stuk ten uitvoer brengen. En 
daarnaast natuurlijk andere mooie stukken 
spelen.

Guido Cornet, dirigent Blaasbende (XL)

26 juni 1983, 75 jaar Advendo



1982 2019
De Blokfluit-bende van Advendo

Wat is meestal het eerste instrument 
dat een kind gaat leren bespelen?
Inderdaad, de blokfluit. 
Er wordt nog wel eens wat 
minderwaardig over gedaan, omdat 
het vaak als opstapje wordt gebruikt, 
om daarna een ander instrument te 
gaan leren bespelen. 
Jammer, want wat een prachtig 
geluid kun je voortbrengen op dit 
houtje (orgel)pijpje. 
Dus zeker een volwaardig instrument 
waar je veel mooie melodieën op 
kunt leren blazen.
En samen met alle verschillende 
grote blokfluiten, kan het als een 
mooi orgeltje met houten pijpen 
klinken.   Of zelfs als een orkest.
We beginnen meestal op de 
sopraanblokfluit vanwege het 
formaat. En ja, je kan al gauw een 
liedje spelen, mits je de gaatjes goed 
genoeg dicht kunt doen.  Dat kan 
voor sommigen nog best lastig zijn.
Dus voor welk muziekinstrument je 
ook kiest, het blijft altijd oefenen.   
In 1982 is Advendo voor het eerst 
met blokfluitles begonnen. En nu 
hebben we nog steeds kinderen die 
graag leuke liedjes op de blokfluit 
willen leren spelen. En dan natuurlijk 
bij alle uitvoeringen op gaan treden.
Zoals o.a. bij het Sinterklaasfeest met 
Sinterklaasliedjes. Bij KidsNight gaan 
we de leukste liedjes die we hebben 
geleerd, laten horen. En dan de 
einduitvoering bij Lochempop-meets-
Harmony op de markt. Een 
enthousiast optreden waar iedereen 
van geniet.
Heel fijn om (bijna) altijd blije 
kindergezichten te zien die muziek 
maken!  
Want wat is er nou mooier……..?  
Tineke van de Duin



TYPISCH 80



We schrijven 1983. 
Lochem viert zijn 750-jarig bestaan als stad en Advendo 
bestaat 75 jaar. 
Het hele jaar stond bol van de activieiten ter gelegenheid 
van de feestelijkheden.

Hoogtepunt was de komst van Koningin Beatrix die dat jaar 
koninginnedag in Lochem vierde. Vanzelfsprekend was 
Advendo erbij om het Wilhelmus te spelen.

Daarnaast verdienen de Hooiplukkers hier zeker een 
vermelding.
Voortgekomen uit de Beierse Boerenkapel die was 
samengesteld voor de revue ter gelegenheid van het 
40-jarig jubileum van Advendo in 1948. Deze kapel 
groeide uit te het zeer vermaarde ensemble, 
de Hooiplukkers. 

Memorabel zijn de vele keren dat zij hebben 
samengespeeld met de Nederlandse popgroep Normaal. Hun eerste kennismaking stamt uit de 
periode van de popfestivals in het Lochemse opemluchttheater, midden jaren zeventig. In eerste 
instantie deden twee leden mee met Normaal, te weten Reinier Kappert en Jan Swinkels, maar al 
spoedig waren er diverse memorabele optredens met de gehele bezetting van de Hooiplukkers.
Naast de samenwerking met Normaal zijn er nog vele andere optredens te noemen; bij de School- en 
volksfeesten in Goor, in Drempt op de camping ‘IJsselstrand’, de Oranjebals, feesten en partijen en de 
diverse buitenlandse optredens in Engeland en Duitsland.

In het boek dat uitkwam ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van Advendo, staat een column 
van Franka Bretveld over één van die memorabele optredens, hieronder deze column nogmaals 
afgedrukt:
Normaal, modderworstelen en .... De Hooiplukkers

In die jaren had de boerenrockgroep Normaal een eigen huiskapel: de Lochemse Hooiplukkers. Ter 
gelegenheid van de presentatie van Normaals eigen biermerk, Normaalbier, togen de Hooiplukkers 
op 30 juni 1982 naar Hummelo, in de binnenlanden bij Doetinchem. Daar stond in een weiland 
een enorme tent waarin de Hilversumse ‘fine fleur’ onder leiding van Kees Schilderoort (van het 
programma ‘Raden maar….’) zich ophield.
Op een ouderwetse bierwagen met twee dikke Belgen ervoor (paardenras) zat de rockgroep 
Normaal, voorafgegaan door de Hooiplukkers. In optocht ging het naar de tent waar het feest 
plaatsvond.

Binnengekomen zagen we een buitenmaats plastic zwembad 
waarin modder zat in plaats van water. De bedoeling konden wij 
toen nog niet raden. Na de nodige toespraken werd een 
worstelwedstrijd aangekondigd. Hierop betrad een tweetal schaars 
geklede dames het strijdtoneel. Een enkel lapje, verbonden met 
een touwtje om nek en middel, hield de boel bij elkaar. De dames 
stapten in de modderpoel en begonnen een stevig robbertje te 
stoeien. Wat daarbij allemaal te zien was, laat zich raden. Na een 
ronde werden er een paar heren uit het publiek uitgenodigd, die 
een gele plastic jas aankregen en op een stoel werden gezet. Zij 
kregen de opdracht om de dames weer bij krachten te brengen en 
ze de modder in ieder geval uit de ogen te verwijderen. Wat ze nog 
meer deden was hun zaak, maar van enige kleding was intussen 
geen sprake meer. De heren van de Hooiplukkers zagen het lijk al 
drijven en trokken zich ‘en masse’ schielijk terug: een foto van een 
Hooiplukker in de krant met zo’n dame op schoot behoeft thuis 
alleen maar nadere uitleg. Men hield zich toen maar bezig met 
het verzamelen van de unieke Normaal-bierglaasjes. Er pasten er 
precies 6 in één boerenpet.
Franka Bretveld



TERUGBLIK
een greep uit de activiteiten van de afgelopen maanden



IN GESPREK MET … ARJAN DUNNING
(scheidend) dirigent van het harmonieorkest

Het thema van het zomerconcert zal zijn ‘the 80’s’. In welke band uit die tijd 
had jij wel willen spelen?
Oeh, dat is een goede vraag! Er zijn zoveel artiesten en groepen in de jaren 80 die 
allemaal hun eigen toffe kant hebben. Mijn vader is enorm fan van de band Queen. 
Als het even kon, stond bij ons vroeger altijd wel een CD van Queen aan. Daardoor 
heb ik met Queen wel een bijzondere band. 
Als ik aan andere bands/artiesten denk, dan noem ik zeker Electric Light Orchestra, Toto, Michael 
Jackson, Prince, Doe Maar, Sting etcetera. Wat ik echt tof vind aan de jaren 80, is dat iedere artiest en 
band zijn eigen 'sound' heeft, en daaraan te herkennen is. Dat is tegenwoordig wel anders, nu lijken te 
veel artiesten op elkaar en doen ze allemaal eigenlijk hetzelfde. 

Je hebt twee (heel) jonge kinderen. Welke muziek wil je ze dolgraag mee laten kennismaken?
Mijn muzieksmaak is heel breed, en daar ben ik erg blij mee. Ik hoop ze daarom ook zoveel mogelijk 
verschillende muziek mee te geven. Van klassiek tot progressieve rock... bij ons in huis is van alles te 
vinden. 
Meer algemeen hoop ik dat de kinderen van nu, en zeker Domien en Boaz, het later kunnen opbrengen 
om naar klassieke muziek te luisteren en concerten te bezoeken. Dit vergt een bepaalde luisterhouding en 
geduld, die minder vanzelfsprekend bij het tempo van de huidige maatschappij passen. Wanneer de 
diepgang van muziek, in welke stijl dan ook eigenlijk, verloren gaat, zou dat eeuwig zonde zijn. 

Welk muziekstuk maakte al jong grote indruk op je?
Haha... de muziek van sesamstraat! Wij waren op vakantie naar Zwitserland, en zolang dit bandje werd 
gedraaid waren wij rustig op de achterbank... maar wanneer het bandje was afgelopen, en mijn ouders 
eindelijk andere muziek konden luisteren, lieten wij wel merken dat we het daar zeker niet mee eens 
waren. Dus dat betekende dat de hele reis van en naar Zwitserland de muziek van Sesamstraat op stond. 
Dat is gelukkig tegenwoordig niet meer zo hoor   . . De muziek van het harmonieorkest waarin mijn 
familie speelde vond ik als klein kind al enorm aansprekend. Wanneer ik mijn opa, ooms en tantes en 
later ook neven en nichten muziek zag en hoorde maken, wilde ik maar één ding: meedoen!

Als je het harmonie-orkest van Advendo zou moeten uitdrukken in een muziekstuk, welk stuk is dan 
Advendo?
Als ik naar onze laatste programma's kijk, dan denk ik direct aan Slavia. Dit stuk klinkt massief, zoals 
Advendo een vereniging is met een zeer rijke muzikale geschiedenis. Het stuk Slavia is ook echt een 
klassieker in de blaasmuziek. Zoals je weet zitten er in het stuk ook meerdere melodiën tegen elkaar in, die 
maken het stuk spannend. Ook dat past perfect bij Advendo... soms meerdere bewogen tegendraadse 
megingen en visies door elkaar heen... Dat houdt iedereen  scherp... en soms is dat best spannend ;-) 
Slavia kent ook een kwetsbare kant, die heel open ligt. In de afgelopen jaren heb ik Advendo steeds meer 
van die kwetsbare momenten mee mogen maken, waarin we echt met elkaar iets konden creëeren. 
Tot slot heeft Slavia ook heel vrolijke en opgewekte themas, die ook goed bij Advendo passen. Naast 
'serieuze' muziek, houdt een groot deel van de muzikanten ook juist van 'lichte en herkenbare' muziek, die 
makkelijk in het gehoor ligt.

De klassieke vraag: Je gaat naar een onbewoond eiland en mag drie muziekstukken meenemen, welke 
zouden dat zijn?
Oei, ook weer zo'n dilemma waarin je eigenlijk geen keuze wilt maken. Ik zou meenemen:

De 2e symfonie van Mahler 'Ressurection'
Resurgam van Eric Ball (voor brassband)
Het tweede pianoconcert van Rachmaninov- een rapsodie over het 

thema van Paganini (hoewel de Paganini-variations van Philip Wilby voor
brassband ook echt te gek zijn).
Dit zijn zomaar drie stukken waar ik echt niet zonder zou willen zitten, maar
er is nog zoveel meer... lastig kiezen eigenlijk!

Welk stuk muziek uit ‘the 80’s’ is jouw favoriet?
Another one bites the dust – Queen

Vervolg →  



Vervolg Arjan Dunning 
Wat en/of wie inspireert je?
Grote dirigenten zoals Bernard Haitink, Valeri Gergiev of Daniëlle Gatti vind ik zeer inspirerend. Ook 
documentaires van Herbert von Karajan en Carlos Kleiber etc zijn heel inspirerend voor mij als dirigent. 
Hun werkwijze en concept van dirigeren en leiding geven aan het orkest is zo doordacht. Zij kunnen bij 
wijze van met hun linkerwenkbrouw een heel orkest + publiek in vervoering brengen. 
Daarnaast vind ik sporters en coaches inspirerend die goed nadenken over hoe ze leiding geven, en hun 
leiderschap vorm geven zoals Louis van Gaal, Johan Cruyff, en meer recent Erik ten Hag (trainer van 
Ajax)

Advendo heeft de afgelopen jaren intensief ingezet op het versterken van de jeugdafdeling. Heb je 
daarin nog een tip voor ons?
Altijd blijven doorgaan en niet opgeven. Jeugdbeleid gaat nooit vanzelf en kost veel energie. Als je het 
goed doet, levert het ook veel energie op. Ik hoop dat de hele vereniging de jeugdafdelingen blijft 
ondersteunen. Met z'n allen moet je de schouders eronder blijven zetten.

Verder moet Advendo er voor de kinderen zijn. Aansluiten bij hun belevingswereld en voorzien in wat 
hen aanspreekt. Daar slaagt Advendo nu heel goed in. 
Veel verenigingen maken de denkfout dat de kinderen er voor de vereniging moeten zijn, zodat ze later 
het probleem van bijvoorbeeld onderbezetting en te weinig leden kunnen oplossen. De kinderen 
verdienen een apart onderdeel binnen de vereniging en die onderdelen zijn minstens net zo belangrijk 
als het harmonieorkest of de drumband. 

En nog wat korte vragen:
- Concertgebouworkest of marinierskapel? - Concertgebouw!
- Als ik geen dirigent was geworden, dan was ik …. advocaat of iets in de bedrijfskundige kant
- Een eigenschap die een dirigent zeker moet hebben, is …. de mens achter het instrument kunnen 
zien, en bepalen wat zij/hij nodig heeft.
- Vakantie is voor mij … Lekker met de dag leven, samen met ons gezin (voelt goed om dat zo te 
zeggen) op pad gaan! 

Je zal binnenkort stoppen als dirigent bij Advendo, wat zou je Advendo willen meegeven voor de 
toekomst?
Natuurlijk een hele mooie en muzikale toekomst, waarbij iedereen binnen en buiten de vereniging mag 
ervaren hoe tof blaasmuziek is, en hoe leuk het is om samen muziek te maken. 
Muziek raakt je aan, en kun je ook wel 'smeerolie van de ziel' noemen. Muziek
is een eerste levensbehoefte, ik hoop dat Advendo daarin mag voorzien. Ten 
eerste voor alle leden, maar ook voor alle inwoners van Lochem. 

Dank je wel, Arjan, en alle goeds gewenst voor de toekomst! (door Nicoline Swen)

Jeugdorkest!      
Paula van der Velden (13) speelt Saxofoon 

Ik zit nu al een paar jaar bij het jeugdorkest en vaak is het supergezellig! Ik vind 
het leuk om samen te spelen. Soms gaan er kinderen weg wat jammer is maar 
vaak komen er heel snel ook weer nieuwe kinderen bij het jeugdorkest! En dat is 
heel leuk. Ook heb ik bij het jeugdorkest moeilijke noten geleerd die ik eerst nog 
helemaal niet kende. De concerten zijn ook altijd heel leuk om aan mee te doen. 
Natuurlijk omdat ik het leuk vind om saxofoon te spelen maar ook de sfeer en 
gezelligheid wat er dan is! Mijn lievelingsliedje bij het jeugdorkest is 
‘Counting stars’. Omdat het een heel bekend liedje is en ik er aan het begin een 
solo in heb. Wat natuurlijk altijd leuk is! We hebben hem al heel vaak gespeeld. 
Vanaf dat ik in het jeugdorkest zat waar ik bij ben geweest, heb ik al 4 dirigenten 
gehad in het jeugdorkest. De tweede was Arjan. Maar hij doet het niet meer wat 
ik wel jammer vind natuurlijk. Nu hebben we Guido. Hij is ook heel aardig en 
kan ook goed dirigeren. Het is superleuk bij het jeugdorkest en ik hoop dat ie nog 
meer wordt uitgebreid! 
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