
Jaarlijkse Uitvoering 

25 april 2009 

Aanvang : 20.00 uur  

Sionskerk te Oudeschoot  
 

Toegangsprijs:  

Donateurs : gratis 

Niet-donateurs : € 5,- per persoon 
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Chr. Brassband 
 
     Oudeschoot 

Nieuwsbrief  Brassband Advendo  

voor donateurs, sponsors en leden   
4e jaargang, nr. 8, april 2009  

www.brassbandadvendo.nl   

Vlieg er eens uit met Advendo! 
Dit voorjaar kunt u er even lekker tussenuit. Heerlijk een reis maken langs verschil-
lende wereldsteden. Of blijft u liever een beetje in de buurt, in ons eigen Fryslân. Het 
kan allemaal op 25 april 2009. En het mooie is, u beleeft het allemaal in 1 avond, in de 
Sionskerk in Oudeschoot. 
 
Onze jaarlijkse uitvoering staat dit jaar namelijk helemaal in het teken van reizen. 
Stap aan boord en laat u door Advendo meevoeren langs steden als New York en Salz-
burg. Wij laten u kennis maken met muziek die allemaal iets met het thema reizen 
van doen heeft. Het belooft een hele gezellige en vooral muzikale avond te worden. 
Natuurlijk is in de pauze weer onze traditionele verloting, waarmee u een steentje 
kunt bijdragen aan de vereniging. 
 
Wij heten u graag welkom op zaterdagavond 25 april 2009 in de Sionskerk te Oude-
schoot. De toegang voor donateurs is zoals altijd gratis. Niet-donateurs betalen € 5,- 
entree en zeg nu zelf, voor dat geld reist u normaal niet de wereld rond. Het concert 
begint om 20.00 uur. Graag tot dan! 

Agenda 2009 

18 apr: Dorpsfeest Oudeschoot; ‘s ochtends optreden feesttent 

19 apr: Begeleiding tentdienst Oudeschoot : aanvang 9.30 uur 

25 apr: Jaarlijkse uitvoering Advendo : aanvang 20.00 uur 

15 mei: Solistenfestival Oranjewoudflat 

30 jun: Concert met Bazuin in Tijnje 

31 okt: Federatieconcert Rinkelbom 

13 dec: Adventsconcert Oudeschoot 

20 dec: Adventsconcert Katlijk 

24 dec: Voorprogramma Kerstnachtdienst Sportstad 

25 dec: Begeleiding ochtenddienst Sionskerk 

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

Advendo, wist u dat …? 
• De leerlingen van Advendo tijdens de jaarlijkse 

uitvoering ook een optreden zullen geven. 
• De leden die een nieuw instrument hebben gekregen 

afgelopen jaar, als “Brasskwintet” een optreden 
zullen verzorgen tijdens de uitvoering. 

• Zowel de leerlingen als het “Brasskwintet” nu al een 
beetje nerveus zijn voor dit optreden. 

Vrienden van Advendo:   

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

Sponsors: 

Steun Advendo en maak kans op € 100.000,-! 
Wilt u Advendo een steuntje in de rug geven én zelf elke week kans maken op  
€ 100.000,- of één van de 200.000 andere prachtige prijzen? Dat kan bij de Sponsor 
Bingo Loterij, dé loterij voor clubs, verenigingen en stichtingen! Ook ú kunt ons direct 
steunen door mee te spelen in de Sponsor Bingo Loterij. 
 
De Sponsor Bingo Loterij geeft elk jaar miljoenen euro’s aan Nederlandse organisaties 
op het gebied van gezondheid en welzijn of cultuur. Zoals bijvoorbeeld de Johan 
Cruyff Foundation, KWF Kankerbestrijding en Jantje Beton. Uniek aan de Sponsor Bingo 
Loterij is dat u zelf kunt bepalen voor welk goede doel u meespeelt! Met steun van de 
Sponsor Bingo Loterij kunnen wij nieuwe instrumenten aanschaffen, jeugdprojecten 
opzetten en nog veel meer.  
 
Een lot in de Sponsor Bingo Loterij kost slechts € 8,50 per maand. Als u dat wilt, gaat 
de helft hiervan (€ 4,25) rechtstreeks naar onze brassband, iedere maand opnieuw!  

 
Meer weten, kijk op onze website en klik op de Sponsor 
Bingo Loterij link op de hoofdpagina. U kunt ook bellen 
met de Sponsorlijn op 020-6776880. 

Dorpsfeest Oudeschoot 
Dit jaar is Advendo van de partij tijdens het dorpsfeest 
in Oudeschoot. Tijdens het Skoattertreffen op 18 april 
geeft Advendo ‘s ochtends een aantal optredens in de 
feesttent. Daarnaast heeft zij een stand met instru-
menten en een leuke diashow. Zelf een instrument 
proberen kan dan natuurlijk ook.  
Op zondagochtend 19 april begeleid Advendo traditie-
getrouw de tentdienst. Aanvang 9.30 uur 


