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Vrolijk Kerstfeest en een muzikaal 2008 
 

De dagen worden alweer flink korter. Tijd voor de warme jassen, warme chocolade-

melk, natuurlijk met slagroom en straks weer gezellig de kerstsfeer in huis brengen. 

Advendo wil u ook dit jaar weer in de stemming brengen. Net als vorig jaar geven wij 

weer twee Adventsconcerten. Vele bekende, maar misschien ook onbekende stukken 

zullen de revue passeren. Traditiegetrouw starten we op 9 december om 19.30 uur in 

de Skoattertsjerke in Oudeschoot, met medewerking van het Fries Brass Kwintet. 

Een week later, op 16 december om 16.00 uur, zijn we te beluisteren in het kerkje 

van Katlijk. Hier met medewerking van twee van onze 

eigen leden, Yvonne en Durk Brouwer. Zij nemen u 

mee op een reis langs diverse volksmuziek. 

De entree is voor beide concerten gratis. Dus schrijf 

deze data alvast in uw agenda. 

Adventsconcerten 

9 december 2007  

Aanvang : 19.30 uur  

Skoattertsjerke te Oudeschoot  
 

16 december 2007  

Aanvang : 16.00 uur  

In de kerk te Katlijk 

(Toegang is gratis.) 

Agenda 2007 - 2008 
3 nov. 19.30 uur :Federatieconcert ; De Rinkelbom Heerenveen 

24 nov. 14.00 uur : Optreden intocht Sinterklaas in Oudeschoot 

9 dec. 19.30 uur : Adventsconcert Skoattertsjerke Oudeschoot 

16 dec. 16.00 uur : Adventsconcert in kerkje van Katlijk 

24 dec. 19.30 uur : Voorprogramma Kerstnachtdienst Sportstad 

25 dec. 9.30 uur : 1e Kerstdag, Kerkdienst Sionskerk Oudeschoot 

8 mrt. : Deelname Advendo aan Bondsconcours in Drachten 

23 mrt. 9.30 uur : Begeleiding Paasdienst Sionskerk Oudeschoot 

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

Cornet zoekt muzikant... 
Ergens in Heerenveen, op een stoffige zolder ligt, 

tussen een aantal andere instrumenten, een cornetje 

heel stil in een koffertje. Zijn grootste wens voor kerst 

is dat iemand hem wil komen bespelen … 

U leest het goed, Advendo is bijna compleet. Sinds 

begin oktober zijn we aangevuld met een cornettiste 

en een bes-bas blazer, maar onze achterste rij cornet-

ten is nog een beetje leeg. Lijkt het u leuk om bij ons 

te komen spelen, neem dan contact op of kom eens 

vrijblijvend langs op een repetitieavond in de Sions-

kerk in Oudeschoot. Dinsdagavond vanaf 19.45 uur. 

www.brassbandadvendo.nl  

Vrienden van Advendo:  Tenge Hoveniersbedrijf, Lughtmeier’s Assurantiekantoor.  

Sponsors: 

Uw steun gewaardeerd. 
Advendo heeft afgelopen jaar veel geïnvesteerd in nieuwe muziek en nieuw slagwerk. 
Dit is mede mogelijk dankzij onze donateurs, sponsors en de “Vrienden van Advendo”. 
Allemaal heel hartelijk bedankt. 
 
Uw bedrijf in deze nieuwsbrief?  Kijk op de website voor meer informatie.  

Nieuwe sjaaltjes voor onze vrouwelijke muzikanten 
Nadat de heren afgelopen jaar in het nieuw zijn gestoken,  

was het hoog tijd om nu de dames in het nieuw te steken. 

Kort geleden is ons bestuur binnengestapt bij Liz dames-

mode in Heerenveen, voor een bij het herentenue passen-

de accessoire voor de dames. Begin oktober hebben Liz en 

Overdiep mode ons nieuwe sjaaltjes gedoneerd voor de 

dames. Via deze weg willen de leden en het bestuur van 

Brassband Advendo Liz en Overdiep Mode hiervoor nogmaals bedanken. 


