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75 jarig jubileumconcert - 9 april 2022 19:45 uur 
Eigenlijk viert Advendo in 2022 al haar 76 jarig bestaan. Door de corona pandemie konden we ons 75 

jarig jubileum in 2021 niet vieren zoals we dat graag wilden doen, maar nu kan het weer.  

 

Ruim 75 jaar geleden, op 15 juni 1946, nam Oranjevereniging Us Heit  het initiatief tot oprichting van 

een muziekvereniging in Oudeschoot. Er meldden zich 28 leden aan. Voor een contributie van 60 cent 

per week (contant te betalen aan de penningmeester) konden de leden meedoen. Wat zal dat een bij-

zondere tijd zijn geweest.  

 

Ruim 75 jaar later bestaat Advendo nog steeds. Op dit moment met iets minder leden dan bij de oprich-

ting. Een ding is niet veranderd, we hebben nog altijd een vereniging waar met veel enthousiasme 

muziek wordt gemaakt in alle genres en daar zijn we enorm trots op. 

 

Jubileumconcert 

Om ons jubileum te vieren geven wij op 9 april 2022 een jubileum concert. Het concert start om 19.45 

uur in de Sionskerk in Oudeschoot. We hebben een heel gevarieerd programma samengesteld met 

daarin ook een gastoptreden van troubadour Gerret uit Heerenveen, waarmee we samen zullen optre-

den. Toegang tot het concert is gratis! 

 

Middagprogramma 

Ook in de middag is er al van alles te doen in en om de Sionskerk in Oudeschoot ter gelegenheid van  

ons jubileum. Voor jong en oud zijn er van 14:00 tot 16:00 uur oudhollandse spelletjes en er is een 

workshop met muziekinstrumenten georganiseerd door een van onze leden. Hier kan jong en oud 

kennismaken met muziek en het spelen van een instrument. Aan het middagprogramma zijn geen 

kosten verbonden.   

Optredens Advendo 
13 mrt - Begeleiding kerkdienst Sionskerk 

9 apr - 75 jarig jubileumfeest en jubileumconcert 

 

Op de hoogte blijven van ons programma voor 2022? 

Kijk op onze website: www.brassbandadvendo.nl 

Alle optredens volgens geldende richtlijnen. 

Vrienden van Advendo:   

Tenge Hoveniersbedrijf 

Lugtmeier’s Assurantiekantoor 

Sponsors 

Volg ons ook op Facebook ! Uw bedrijf kan hier ook staan. Kijk op onze website voor de mogelijkheden. 

 

 

Wist u dat...  
 Advendo op dit moment 23 leden heeft 

 We versterking zoeken voor onze cornet en alt sectie  

 Het altijd mogelijk is om een keer te komen luisteren  of mee 

te spelen op onze repetitie avond, dinsdag vanaf 19:45 uur  

75 jaar  

Advendo 

Van contant naar digitaal 
Onze donateurs leveren al jaren een belangrijke bijdrage aan 

het (voort-) bestaan van onze vereniging.  Daar zijn wij enorm 

blij mee en we hopen dat u ons richting ons volgende jubileum 

wilt blijven steunen. 

 

Veel donateurs maken inmiddels hun donatie via de bank aan 

ons over. Het is voor onze leden een veilig gevoel dat ze niet 

met contant geld over straat hoeven als ze de donaties ophalen. 

Natuurlijk staat het u vrij om alsnog uw donatie contant te vol-

doen, bijvoorbeeld als u ons concert bezoekt, maar we vragen u 

uw donatie zoveel mogelijk digitaal over te maken op bankreke-

ningnummer NL44 RABO 03307.04.079 onder vermelding van 

“Donatie 2022 Advendo”. Zie ook uw donateurskaart.  


