
Adventsconcerten 

14 december 2008  
Aanvang : 19.30 uur  

Skoattertsjerke te Oudeschoot  
 

21 december 2008  
Aanvang : 16.00 uur  

In de kerk te Katlijk 

(Toegang is gratis.) 
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Chr. Brassband 

 

     Oudeschoot 

Nieuwsbrief  Brassband Advendo  
voor donateurs, sponsors en leden   
3e jaargang, nr. 7, november 2008  

www.brassbandadvendo.nl   

Met Advendo op weg naar de feestdagen 
Het is alweer november, we hollen al weer hard richting de feestdagen. Natuurlijk 
mag u van Advendo ook dit jaar weer twee Adventsconcerten verwachten op weg naar 
de feestdagen.  Naast ons concert in de Skoattertsjerke, kunt u ons dit jaar ook weer 
in Katlijk beluisteren. Traditiegetrouw beginnen we echter onze Adventsconcerten in 
Oudeschoot in de Skoattertsjerke. Dit jaar op 14 december om 19.30 uur. We 
hebben ook weer voor een bijzonder gastoptreden gezorgd. Wytske (14 jr.) en Bernd 
(12 jr.) Holtrop uit Gersloot, respectievelijk op Cello en Xylofoon, zullen u laten genie-
ten van hun muziek.  
 
Op 21 december om 16.00 uur bent u van harte welkom in het kerkje van Katlijk 
voor ons tweede Adventsconcert. Net als vorig jaar weer met medewerking van Durk 
en Yvonne Brouwer, twee van onze eigen leden. Voor deze gelegenheid verruilen zij 
echter hun blaasinstrument voor trekzak en gitaar. U merkt het al, er is in december 
weer genoeg te genieten op muzikaal gebied. 
 
Het mooiste van alles is nog wel dat beide concerten gratis toegankelijk zijn. Dus zet 
14 en 21 december alvast in uw agenda. Graag tot dan! 

Agenda 2008  
22 nov. 14.00 uur: Intocht Sinterklaas Oudeschoot 

14 dec. 19.30 uur: Adventsconcert Skoattertsjerke Oudeschoot 

21 dec. 16.00 uur: Adventsconcert in kerkje van Katlijk 

24 dec. 19.30 uur: Voorprogramma Kerstnachtdienst Sportstad 

Agenda 2009 

14 mrt : Deelname Concertconcours Drachten 

25 apr: Jaarlijkse uitvoering Advendo 

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

Advendo, wist u dat …? 
• Advendo in 2008 een nieuwe bas trombone, een bes 

bas en een nieuwe bugel heeft aangeschaft en dat 
dit mede door u mogelijk is gemaakt? 

• Advendo nog op zoek is naar cornettisten om de 
bezetting aan te vullen? 

• Op www.brassbandadvendo.nl ook te lezen is hoe 
Advendo is ontstaan? 

Vrienden van Advendo:   

Tenge Hoveniersbedrijf,  
Lugtmeier’s Assurantiekantoor.  
 
Uw bedrijf kan hier ook staan. Kijk op onze 
website voor de mogelijkheden. 

Sponsors: 

Mooi resultaat donateurwervingsactie 
De donateurwervingsactie van afgelopen voorjaar heeft voor Advendo een mooi resul-
taat opgeleverd. De actie waarbij u als donateur een nieuwe donateur voor ons kon 
werven en daarmee een heerlijke fles wijn kon verdienen heeft ons meer dan 10 nieu-
we donateurs gebracht.  

 
Hierbij willen wij natuurlijk de nieuwe donateurs bedanken 
voor hun donatie, maar natuurlijk ook die donateurs die ons de 
nieuwe donateurs hebben aangebracht. 
 
De actie loopt overigens nog steeds. Stuur via  
info@brassbandadvendo.nl de NAW gegeven van een nieuwe 
donateur op en u ontvangt van ons een heerlijke fles wijn. 
Vermeld ook even uw eigen NAW gegevens in de mail. 

Jong talent 
Wat u wellicht nog niet wist, is dat het via Advendo 
mogelijk is muziekles te krijgen. Onze eigen dirigente, 
Martine Reijenga geeft op dit moment voor Advendo 
les aan 2 jonge talentjes. Rinse Brouwer is aanstor-
mend talent op slagwerk en sinds een paar weken 
heeft Gerbrand Beenen les op cornet. We hopen na-
tuurlijk dat beide leerlingen zo goed hun best doen, 
dat ze over niet al te lange tijd met ons mee kunnen 
spelen. 


