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65 Jaar Advendo, een geweldig jubileum! 
Op 15 juni 2011 bestaat muziekvereniging Advendo in Oudeschoot 65 jaar. Advendo 

ontstond in 1946 doordat de Oranjevereniging “Us Heit” zich inzette om een muziek-

korps op te richten in Oudeschoot na de tweede wereldoorlog. Er meldden zich zo’n 28 

leden aan en er werd geld ingezameld om de instrumenten aan te schaffen. 

 

60 cent per week, af te dragen aan de penningmeester op de repetitie, was de contri-

butie in die tijd. Tsja, die tijden zijn nu echt geweest. Wat wel is gebleven is een ont-

zettend enthousiaste vereniging, waarvan het aantal leden nog steeds boven de 25 

zit. Een compliment aan de vereniging en haar bestuur. 

 

Een 65 jarig jubileum is niet compleet zonder een jubileumconcert. Een aantal leden 

van Advendo heeft zich de afgelopen maanden bezig gehouden met de organisatie 

van het concert en het belooft dan ook een gezellige en bovenal muzikale avond te 

worden, met onder andere: 

 

 Muziek van Advendo 

 De traditionele grote verloting in de pauze 

 Een heuse muziekquiz 

 Een optreden van onze leerlingen uit het scholenproject in Mildam/Katlijk 

 Foto's van 65 jaar Advendo 

 

Daarnaast kunt u genieten van unieke videobeelden van Advendo en Ou-
deschoot omstreeks 1961.  Een selectie van fragmenten uit deze film zijn te zien 

tijdens ons concert. 

 

U leest het, een vol programma, maar een uniek jubileumconcert wat u niet mag mis-

sen.  We zien u graag op 26 maart 2011. Aanvang is om 20.00 uur in de Sionskerk, 

Marktweg 55 in Oudeschoot. 

Agenda 2011 

26 mrt 2011 : Jubileumconcert Advendo 

30 apr 2011 : Optreden tijdens concert Credo 

13 mei 2011 : Solistenfestival Federatie in Oranjewoudflat 

15 mei 2011 : Begeleiding tentdienst Oudeschoot 

22 mei 2011 : Begeleiding openluchtdienst Gemeenteplein 

29 okt 2011 : Najaarsfestival Federatie in de Rinkelbom 

Voor meer data en aanvangstijden, 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: 

Ontmoet oud-leden en oud-dirigenten op 26 maart 
Tijdens de voorbereidingen op ons jubileumconcert hebben we een flinke lijst met oud-

leden en oud-dirigenten samengesteld. Want zeg nu zelf, een jubileum zonder oud-

leden en oud-dirigenten is natuurlijk niet compleet. In totaal hebben we zo’n 75 na-

men weten te achterhalen en van een groot deel hebben we ook de adresgegevens 

gevonden.  

 

Al deze oud-leden en oud-dirigenten hebben we een persoonlijke uitnodiging gestuurd 

en we hopen uiteraard dat zij allemaal ons jubileumconcert zullen bezoeken. 

Wist u dat… 
 Advendo in januari 2011 is gestart met een muziekproject 

op de W.A. Nijenhuisschool in Katlijk?  

 Er 16 leerlingen meedoen? Zij leren in een aantal lessen, 

tijdens de naschoolse opvang, een instrument bespelen.  

 Onze dirigent deze muzieklessen geeft? 

 Deze leerlingen als klap op de vuurpijl op 26 maart een 

optreden tijdens ons jubileumconcert geven?! 

 

 

 

65 jarig jubileumconcert 
 

26 maart 2011 

Aanvang : 20.00 uur  

Locatie : Sionskerk te Oudeschoot  

 

Toegang:  

Donateurs : gratis 

Niet-donateurs : € 5,- per persoon 
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