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Wintertijd 
De klok is inmiddels alweer omgezet naar wintertijd en de eerste nachtvorst hebben 

we alweer gehad. De feestdagen zijn weer in aantocht. De Sint is onderweg en ook de 

Kerstman heeft al laten weten weer richting ons koude kikkerlandje te komen, zoals 

hij eigenlijk ieder jaar doet.  

 

Wat ook ieder jaar rond deze tijd op de kalender staat zijn de Adventsconcerten van 

Advendo. Ook dit jaar zijn wij weer op twee dagen te beluisteren en wel op 12 decem-

ber in Oudeschoot en op 19 december in Katlijk.  

 

Het concert in Oudeschoot is om 19.30 uur in de Skoattertsjerke. Uiteraard hebben we 

weer een aantal bijzondere optredens op het programma staan en het is tevens de 

bedoeling dat Advendo’s Brasskwintet een aantal stukken ten gehore brengt.  Zeker 

de moeite waard om in uw agenda te zetten.  

 

Heeft u de 12e al iets in uw agenda staan, dan kunt u een week later om 16.00 uur 

terecht in Katlijk. Vorig jaar kon helaas het concert in Katlijk door de zware sneeuwval 

niet doorgaan. Het optreden van de “Four Flutes” ging hiermee ook niet door. 

We hebben gemeend hen dit jaar opnieuw uit te nodigen om op te treden tijdens ons 

concert in Katlijk. Dan kunt u alsnog genieten van hun optreden.   

 

Het is nog wat vroeg, maar via deze weg willen we u alvast fijne feestdagen toewen-

sen en uiteraard begroeten we u graag op een van onze Adventsconcerten. 

Agenda 2010 - 2011 

13 nov 19.30 uur: Federatieconcert Rinkelbom 

14 nov  9.30 uur: Begeleiding KSG dienst Sionskerk 

20 nov 13.30 uur: Optreden intocht Sinterklaas Oudeschoot 

11 dec 16.00 uur: Optreden tijdens kerstmarkt Oudeschoot 

12 dec 19.30 uur: Adventsconcert Skoattertsjerke Oudeschoot 

19 dec 16.00 uur: Adventsconcert Thomastsjerke Katlijk 

24 dec 18.45 uur: Voorprogramma Kerstnachtdienst Sportstad 

25 dec 6.00 uur: Spelen bij diverse verzorgingshuizen 

26 mrt 2011 : Jubileumconcert Advendo 

Voor meer data, zie onze website: www.brassbandadvendo.nl  

 

Vrienden van Advendo:   

Tenge Hoveniersbedrijf,  

Lugtmeier’s Assurantiekantoor.  
 

Uw bedrijf kan hier ook staan. Kijk op onze 

website voor de mogelijkheden. 

Sponsors: 

Voorbereidingen 65 jarig jubileum in volle gang 
In 2011, om precies te zijn op 15 juni 2011, bestaat Advendo 65 jaar. Een jubileum wat 

niet onopgemerkt voorbij mag gaan. Een aantal leden van Advendo is inmiddels druk 

doende met de voorbereidingen van het jubileumjaar.  

 

Uiteraard staat ook een jubileumconcert op de planning en wel op 26 maart 2011. 

Dus schrijf die datum alvast in uw agenda, want dit wordt een onvergetelijke avond. 

(Rechts een foto uit de geschiedenis van Advendo.) 

Wist u dat… 
Uitvaartverzorging van der Zwaag uit Heerenveen 

sinds begin 2010 sponsor is van onze Brassband.  

Via deze weg nogmaals hartelijk bedankt! 

Adventsconcerten 

12 december 2009, 19.30 uur  

Skoattertsjerke te Oudeschoot  

19 december, 16.00 uur 

Thomastsjerke te Katlijk 

m.m.v. The Four Flutes 

(Toegang is gratis.) 
 


