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Advendo’s Adventsconcerten in december 
De winter is in aantocht. De wintertijd is begonnen en in de laatste week van oktober 

is de eerste winterse bui met sneeuw alweer gevallen. De dagen worden snel korter 

en dus is het tijd voor gezelligheid in- en buitenshuis. Tijd om in de stemming te ko-

men voor de feestdagen. Advendo helpt u daarbij graag een handje. 

 

Zoals u van ons gewend bent geeft Advendo ook dit jaar weer een tweetal Advents-

concerten. De eerste in Oudeschoot en de tweede in Katlijk. De muziek voor deze bei-

de concerten staat al weer op onze lessenaars en we zijn druk aan het repeteren om 

er weer een tweetal mooie optredens van te maken. 

 

Beide concerten hebben wij een gastoptreden voor u in petto. Wie of wat, dat blijf nog 

even een verrassing. We ontmoeten u graag bij een van onze concerten. Entree is voor 

beide concerten gratis 

Agenda 2012 - 2013 

24 nov : 12.00 uur Intocht Sinterklaas Oudeschoot 

9 dec : 19.30 uur Adventsconcert Skoattertsjerke Oudeschoot 

15 dec : 15.00 uur Kerstmarkt Oudeschoot 

16 dec : 16.00 uur Adventsconcert Thomastsjerke Katlijk 

24 dec : 19.00 uur Voorprogramma Kerstnachtdienst Sportstad 

25 dec : 6.00 uur Rondgang verzorgingshuizen 

25 dec : 9.30 uur Begeleiding kerkdienst S.O.W. Kerk Mildam 

23 mrt : 20.00 uur Voorjaarsconcert Sionskerk Oudeschoot 

Voor meer data en actuele 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: 

Advendo kijkt uit naar Kerstochtend 
Een van de tradities waar Advendo nooit van afwijkt is het spelen bij bejaarden- en 

verzorgingshuizen op Kerstochtend. Een flink aantal leden van Advendo staat dan 

vroeg op, om rond 6.00 uur bij de eerste locatie Kerstmuziek te spelen. Advendo start 

bij Anna Schotanus en doet vervolgens het Oranjewoudflat aan. Ook bij mensen die 

wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, bijvoorbeeld omdat ze ernstig ziek zijn, 

wordt buiten onder een straatlantaarn gespeeld. Als laatste doet Advendo Heremasta-

te aan, waar altijd een kop koffie en een broodje klaar staat. Een traditie om in stand 

te houden en van te genieten als vereniging. 

 

Fijne feestdagen en een goede jaarwisseling gewenst! 

Wist u dat… 
 Ilse Berger, een van onze Cornet leerlingen, nog niet zo 

lang geleden haar A diploma heeft behaald? 

 Advendo erg trots is dat zij geslaagd is? 

 Ilse les heeft van onze dirigent Martinge Reijenga? 

 Ilse nu hard studeert voor haar B diploma?  

 
Adventsconcerten 2012 

 
9 december 

Aanvang : 19.30 uur  

Locatie : Skoattertsjerke te Oudeschoot  

 

16 december 

Aanvang : 16.00 uur 

Locatie : Thomastsjerke te Katlijk 

Toegang voor beide concerten is gratis 
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Chr. Brassband 
 
     Oudeschoot 

Vacatures 
Hoewel Advendo een vrij complete bezetting heeft, zijn we 

nog wel op zoek naar nieuwe leden. We zoeken versterking 

voor onze cornetsectie, een Bes Bas blazer en  ook een extra 

slagwerker is van harte welkom. Ben of ken je iemand die 

bij ons wil spelen, neem dan contact met ons op via email-

adres: info@brassbandadvendo.nl.  


