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Harrie van der Zanden
Gerrit Hendriks
Dré van de Venne

Kleindorp 28
Pastoor Vercoulenstraat
Haag 2
De Hees 4
Op de Ries 1
Dorperveld 9
Dorperveld 14
Grootdorp 75
Anna Blamanstraat 11
Vloetweg 26
Grootdorp 55
Coppelenberg 27

Ere voorzitter
Ere voorzitter

Ere dirigent

Piet Joris

Dirigent orkest en
jeugdorkest
Instructeur

Maarten Rijs

Hout-Blerick

Henk Martens

Leunen

De fanfare komt uit in de 2e divisie van de F.K.M.
De drumband komt uit in de jeugddivisie.
Repetitielokaal: zaal 't Anker, Grootdorp 73
Postadres: Coppelenberg 14, 5815AJ MERSELO
Per 1 jan. 2011 telde onze vereniging 92 leden.
Per 31 december 2011 telde onze vereniging 90 leden.
Vertrokken leden in 2011: (7)
Juniorleden: Fleur Claessens, Karin Bouten, Wout de Backer, Mees Riechelmann, Rens
Wismans.
Orkest: Dirk de Brouwer, Marcel Kessels
Nieuwe leden 2011: (5)
Veerle Welten, Martijn Suiker, Steffi de Backer, Merli Janssen, Amber van Meijel
Ledenaantallen wijken af van 2010 doordat in dat jaarverslag een verkeerde telling staat.
Hierbij de correctie die eigenlijk in het jaarverslag van 2010 vermeld had moeten worden. Op 31
dec 2009 telde onze vereniging niet 100 maar 97 leden. Op1 januari 2010 hebben we dus 97
leden (en niet de 100 zoals stond vermeld!). Op 31 dec. 2010 was het ledenaantal 92.
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Voorwoord
Merselo, maart 2012.
Aan de leden,
Voor jullie ligt het jaarverslag over het jaar 2011. In het jaarverslag kun je nalezen welke
gebeurtenissen er in 2011 bij St. Oda hebben plaatsgevonden. In de komende
jaarvergadering zal het bestuur verantwoording afleggen voor het gevoerde
maatschappelijke en financiële beleid.
Na een jaar werken met onze nieuwe dirigent kunnen we stellen dat dit een goede keuze
is geweest voor de fanfare en het jeugdorkest. Met name het jeugdorkest is flink
vooruitgegaan. De ondersteuning c.q. inzet van oudere meer ervaren muzikanten is
hierbij zeer belangrijk. Ik ben er echter van overtuigd dat ook dit goed zal komen. In het
voorwoord van het jaarverslag over 2010 heb ik de kanttekening geplaatst dat het een
utopie is om het goed te doen voor alle leden in de leeftijd tussen 14 en 70 jaar. Zo
zullen er af en toe concessies gedaan moeten worden, zowel door de oudere als de
jongere leden.
De drumband maakt een moeilijke periode door en heeft dan ook alle aandacht van het
bestuur. Dor het geringe ledenaantal kan er niemand gemist worden bij repetities en
uitvoeringen. Het is dan ook niet alleen moeilijk om een concert te verzorgen, maar ook
om nieuwe nummers in te studeren. Dit stagneert weer de ontwikkeling van de ervaren
muzikanten, waardoor deze muzikanten het misschien op een keer ook voor gezien
houden. Dit moeten we zeker zien te voorkomen. Wellicht kan de vernieuwde
samenwerking met de drumband van MMSK ST. Petrus Banden uit Venray hierin een
oplossing bieden en er een positieve impuls aan geven.
In 2011 zijn we ter ondersteuning van het bestuur gaan werken met commissies. Na een
jaar van aftasten, bekijken wie wat moet doen en bijsturen, kunnen we stellen dat het al
aardig goed werkt. Regelmatig zie ik na de repetitie en ook elders groepen bij elkaar
zitten. Dit komt niet alleen het plichtsbesef, maar ook het verenigingsgevoel ten goede.
Hartelijk dank aan eenieder die op welke manier dan ook hier aan heeft meegewerkt.
Tot slot wil ik alle personen, die in 2011 iets voor St. Oda gedaan, geregeld of betekend
hebben, hartelijk danken voor de inzet. Wij hopen ook in 2012 op u te kunnen rekenen.
Met name dank aan dirigent Maarten Rijs en instructeur Henk Martens voor hun steeds
weer tomeloze enthousiaste inzet.
Laten wij van 2012 ook een mooi jaar maken, zodat wij in 2013 het 95-jarig jubileum
van onze vereniging kunnen vieren.
Frans Janssen, voorzitter
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Beste leden van St. Oda,
Het activiteitenverslag 2011 ligt voor u. Hieronder een beknopte opsomming van de
activiteiten 2011. Zoals u kunt lezen blijft St. Oda een verenging die volop in beweging
is.

Activiteiten Jeugdorkest en Drumband
Gezamenlijke activiteiten
1 januari: Nieuwjaarstreffen
Nieuwjaarstreffen voor alle leden in Zaal ’t Anker.
Helaas bezoeken niet veel jeugdleden het Nieuwjaarstreffen. Misschien komend jaar toch
eens proberen?
19 maart: Merselo maakt muziek
De leerlingen van het jeugdorkest en de drumband hebben goed hun best gedaan en er
werden goede resultaten behaald. Dit jaarlijks terugkerend evenement is druk bezocht en
een groot aantal deelnemers heeft meegedaan. Ook dit jaar werd er deelgenomen door
leden van de MMSK. Frank Steeghs deed de jurering. De resultaten waren goed. Op naar
het federatief solistenconcours!
Resultaten Merselo maakt muziek:
Jeugd-divisie:
Renske Botden en Anouk Kooter, saxofoon- alt: goed
Karin Bouten en Marisca van Meijel, bugel:
goed
Geke Nijenhuis en Floos Smits, bugel:
goed
Brian Janssen, bugel:
goed
5e divisie:
Anouk Kooter, saxofoon-alt:
ruim voldoende – goed
Sjoerd van Helden, saxofoon-alt:
ruim voldoende – goed
Bart Smits, kleine trom:
goed
Wout de Backer, kleine trom:
goed
Dirk Ewals, kleine trom: ruim
voldoende – goed
4e divisie:
Gijs Rongen, kleine trom:
ruim voldoende
Rens Wismans, kleine trom:
goed – zeer goed
Guus Janssen, kleine trom:
ruim voldoende – goed
Roos Janssen, saxofoon- alt:
ruim voldoende – goed
Marloes Michels, saxofoon- alt:
goed
2e divisie:
Nicole Versteegen, kleine trom:
goed – zeer goed
Willem Janssen, kleine trom:
ruim voldoende –goed
2/3 april : Federatief solistenconcours.
Het concours, dit jaar georganiseerd door Sub Matris Tutela uit Oostrum onder auspiciën
van de Muziek Federatie gemeente Venray had veel deelnemers. Terwijl buiten de zon
volop scheen waren er toch veel mensen komen luisteren naar de jonge muzikanten die
hun uiterste best deden.
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Resultaten federatief solistenconcours:
Jeugddivisie: Jenske Botden

Saxofoon-Alt

83 pnt.

5e divisie:

Sjoerd van Helden
Anouk Kooter

Saxofoon- Alt
Saxofoon-Alt

82 pnt.
78 pnt.

4e divisie:

Guus Janssen
Rens Wismans
Roos Janssen
Lizzy Classens
Marloes Michels

Snare drum
Snare drum
Saxofoon- Alt
Saxofoon- Alt
Saxofoon-Alt

76
78
81
83
84

2e divisie:

Willem Janssen
Nicole Versteegen

Snare drum
Snare Drum

77 pnt.
79 pnt.

pnt.
pnt.
pnt.
pnt.
pnt.

27 juni: Kermisconcert
Aan dit gezellige en mooie concert werkten het jeugdorkest en de drumband mee.
2 juli: Lege flessen inzameling
Voor de eerste keer in het kader van ‘zelfwerkzaamheid ook voor de jeugdleden’ hadden
we de lege flessenactie. Het was een groot succes. Dankzij de inzet van de vele
jeugdleden met ondersteuning van een aantal volwassenen werd er een mooi bedrag
opgehaald. Na het harde werken, werd de ochtend en tevens het seizoen voor de
vakantie feestelijk afgesloten met een welverdiende maaltijd bij zaal ’t Anker gesponsord
door de Vrienden van St. Oda.
Kei bedankt vrienden!
29 oktober: Uitwisselingsconcert Blitterswijck
Geslaagden Kunstencentrum Jerusalem
Dit jaar hebben 2 leerlingen van onze vereniging examen gedaan op de muziekschool.
Zij zijn geslaagd voor:
Diploma B
Diploma D

Sjoerd van Helden
Mees Riechelman

Saxofoon-alt
Drums
met lof

Geslaagd eigen opleiding:
Op 16 februari hebben de volgende leerlingen uit eigen opleiding hun diploma behaald:
Diploma A

Ciel van Hoof
Fleur Claessens
Fenna Gellings

Bugel
Bugel
Bugel

MIK Opleiding
Al een aantal jaren wordt er dankzij financiële ondersteuning van de gemeente, onze
vereniging en Bs. De Lier muziekles gegeven op de basisschool aan de kinderen van
groep 4 en 5. Hopelijk krijgen we meer kinderen in opleiding vanuit dit initiatief. De
leerlingen treden op met de fanfare tijdens het kermisconcert, het kerstconcert en soms
MMM.
Het jeugdorkest en de drumband hebben beiden een open repetitieavond gehouden. Ook
hebben zij overlegd met MMSK en zijn er ouderbijeenkomsten geweest. De juniorleden
konden dit jaar weer mee doen aan de activiteiten die werden georganiseerd door de
gezamenlijke jeugdverenigingen.
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Jeugdorkest
16 oktober: Play it Venray
Het was schitterend! Zoveel muzikanten uit de gemeente Venray bij elkaar. De federatie
van Venray, de organisator van dit grootse evenement, kan tevreden zijn! We hebben er
samen super prettig naar toe gewerkt. Op de maandagen kwam menig muzikant van een
andere vereniging mee repeteren. Ook zijn we vaak naar de repetities in MeerloWanssum geweest. Ouders nogmaals bedankt voor jullie medewerking!
En toen wat het zover: zondag 16 oktober!
Bijeenkomst in de sporthal, samen per sectie nog repeteren. Daarna de gezellige lunch.
’s Middags werden alle muzikanten samengevoegd tot één groot megaorkest om
gezamenlijk de stukken voor de laatste keer door te spelen. Toen waren we er klaar
voor! Klaar voor het ‘grote concert’!
Dirigent Maarten Rijs had alles goed voor elkaar en haalde het beste uit de kinderen van
dit orkest De vele bezoekers genoten volop van het enthousiasme van de dirigent en
de jonge muzikanten. De volgende keer zijn wij ook weer van de partij.
17 november: Young Musicians Spread Their Wings
Ook dit jaar mochten we weer meedoen met YMSTW. Het was weer super! Dit jaar was
het optreden niet op de basis, maar in de schouwburg van Venray. De workshops waren
wel op basis De Peel. Met bussen werd iedereen ’s middags, na de goed verzorgde lunch,
naar de schouwburg gebracht voor de gezamenlijke repetitie.
Daarna kon het concert beginnen. De schouwburg zat bomvol! De voorbereidingen er
naar toe waren gezellig en verliepen goed. Mede dankzij de ouders die voor de extra
ritten naar de repetities op locatie zorgden. We hebben er allemaal weer super van
genoten. Ook de muzikanten uit het grote korps van St. Oda vonden het prachtig om
zoveel jeugd bij elkaar te zien (en daar onderdeel van te zijn!). De afterparty viel bij hen
ook erg in de smaak… De vliegbasis De Peel had alles zeer goed georganiseerd en het
comité van YMSTW had alles weer tot in de puntjes geregeld. Op naar YMSTW 2012!
17 december: Kerstconcert
Samen met het grote orkest heeft het jeugdorkest meegedaan. Dat was leuk, maar wel
jammer dat zij de rest van het concert moesten blijven zitten. Dat duurde toch wel erg
lang. Voor een volgend concert gaan we daar een oplossing voor zoeken!
19 december: Concert voor Jan van Osch
Jan heeft vele jaren met veel verve les gegeven aan de leerlingen op blokfluit, bugel en
zelfs saxofoon. Jan is gestopt met lesgeven per ingang van het nieuwe schooljaar. Om
Jan te bedanken voor zijn inzet, kwaliteiten en bekwaamheid lieten de ‘oud’-leerlingen
van Jan met plezier horen wat Jan hen geleerd heeft.
Samen met Mariet heeft Jan genoten van het concert en de mooie woorden van onze ere
voorzitter Dré.
Jan kei bedankt!
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Drumband
27 februari: Jeugdzitting in Den Tommes
Tijdens de jeugdzitting hebben ze een leuk optreden verzorgd wat zeer gewaardeerd
werd door jeugdprinses Daniëlle en jeugdnarrinneke Vera en alle vastelaovesvierders
6 Maart: Optocht in Merselo
Samen met de fanfare werd de optocht feestelijk en muzikaal opgefleurd.
7 juli: Afsluitactiviteit drumband
Eindelijk een datum. Samen op survival! Goed voor het teamgevoel (en misschien ook
wel om alle frikadellen er een beetje af te sporten…). Het was erg leuk, totdat het
keihard begon te regenen en te onweren. Het donderde en het bliksemde, maar het bier
kwam niet! Gauw maar weer naar Merselo, waar de BBQ gelukkig weer veel goed
maakte. Het eten smaakte goed en er hing een goede sfeer.
12 november: Lampionnenoptocht
Na een mooie gezellige spellenmiddag was er de lampionnenoptocht door Merselo. Vele
kinderen deden mee en de drumband zorgde voor de muzikale omlijsting, wat het geheel
af maakte.
26 november: St. Cecilia feest
27 november: Intocht Sint
11 december: Drum Sensation: Drumfestival in Merselo
Ook dit jaar werd Drum Sensation gehouden in zaal ’t Anker te Merselo.
Er deden weer diverse drumbands mee. José had alles goed geregeld. Lekker gratis
koffie en thee voor aanvang met cake. De drumband werd tijdens dit optreden
ondersteund door leden van MMSK. De aanwezigen genoten van alle optredens en het
was een gezellige middag. Na alle optredens was er als afsluiting nog een gezellig
samenzijn.

Fanfare Orkest
Ook dit jaar werden er diverse gebeurtenissen muzikaal opgeluisterd.
6 februari; serenade orde van verdienste van Dré van de Venne.
6 maart; muzikale opfleuring tijdens de carnavalsoptocht in Merselo.
30 april; opluistering koninginnetocht Koninginnedag.
29 mei; afhalen van de communicanten in Merselo.
19 juni; defilé Avondvierdaagse Venray.
23 september; Serenade Theo Martens ter ere van afscheid van de basisschool.
25 september; Opluisteren viering ter ere van 75 jaar bestaan van de parochie.
Verder hebben we nog diverse serenades gebracht o.a. ter ere van het 50 jarig Huwelijk
van Joos en Truus Arts op 16 april. Ook hebben we als fanfare op passende wijze een
aantal evenementen op luchtmachtbasis De Peel opgeluisterd. Op 15 december hebben
we een serenade gebracht aan onze dirigent Maarten Rijs die officieel afscheid nam op
vliegbasis De Peel. Daarnaast hebben we een serenade gebracht bij een reünie van
kolonel Wijninga.
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Concerten
27 november: Sint Nicolaas-tocht van W.S.V. De Natuurvrienden.
De fanfare en de drumband zorgden ook dit jaar weer voor de muzikale omlijsting van
deze tocht. Het was afzien betreft het weer. De regen viel met bakken uit de hemel.
26 juni: Kermisconcert
We troffen het wel met het weer dit jaar! Het was een schitterende zondagochtend met
een schitterend kermisconcert. Ook het publiek genoot van de ontspannen sfeer die het
orkest uitdroeg. Het was een concert voor jong en oud. Het orkest werd begeleid door de
zang van Lisette Vervoort. Het asperge hapje werd ook weer gewaardeerd.
29 oktober: Uitwisselingsconcert Blitterswijck:
Met zijn allen naar Blitterswijck. Het jeugdorkest, de drumband en het grote orkest, op
uitwisseling! Het was er gezellig en we hebben allemaal genoten. Het jeugdorkest had
een mooi optreden samen met het jeugdorkest van Meerlo- Wanssum. De drumband
sloeg er weer super op los met ondersteuning van MMSK. Het grote orkest gaf een super
mooi gevarieerd concert. Het was genieten in de volle zaal.
17 december: Kerstconcert
Dit jaar was het kerstconcert in de kerk van Vredepeel. Samen met het dameskoor van
Vredepeel en de MIK leerlingen was het een mooi sfeervol concert. Met een schitterend
intermezzo van Mr. Bean en zijn kornuiten werd het een memorabele avond met
gastvrouw Ilse. Zij vertelde op een gezellige en spontane manier aan alle bezoekers wat
er allemaal gespeeld werd. Na het concert was er een gezellig samenzijn in
gemeenschapshuis de Kleine Loef. Waar we konden genieten van een heerlijk warm
glaasje Glühwein, aangeboden door de dorpsraad van Vredepeel.
Jubilarissen
Dit jaar zijn er geen jubilarissen gehuldigd. De huldigingen zijn door geschoven naar het
voorjaar van 2012.
Activiteiten
1 januari: Nieuwjaarstreffen
Op nieuwjaarsdag was er ons traditioneel Nieuwjaarstreffen: een gezellig en sfeervol
samenzijn voor jong en oud. Voor de volwassenen was er een lekker glaasje en heerlijk
hapje, maar ook aan de kleintjes werd gedacht. De aanwezigen vonden het ook dit jaar
weer een geslaagd Nieuwjaarstreffen.
26 november: St. Cecilia feest
Na jaren een familiedag te hebben gehad werd er dit jaar voor een andere opzet
gekozen. Een Cecilia- feest. De organisatie had er veel tijd en werk aan besteed en het
werd een schitterende avond.
We hebben allemaal genoten van het spel:Ik hou van Holland! Schitterend de onderlinge
competitie! Daarna hebben we heerlijk gegeten en werd er nog lang nagetafeld en
gekletst onder het genot van een heerlijk pilsje, wijntje, colaatje etc. Jong en oud
hebben ervan genoten!
Zelfwerkzaamheid
Dit jaar is de zelfwerkzaamheid binnen onze vereniging een nieuwe weg ingeslagen. Er
zijn diverse activiteiten opgestart waar iedereen, jong en oud, aan mee kan werken,
zodat iedereen een steentje kan bijdragen. We hebben dit jaar o.a. asperges verkocht op
een braderie in Oostvoorne, er is een lege flessenactie gehouden samen met de
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jeugdleden en er zijn kerstbomen verkocht in Amstelveen.
Vergaderingen
In 2011 kwam het bestuur wederom 11 maal in vergadering bijeen en woonde
vergaderingen bij van gem. Muziekfederatie, werkgroep solistenconcours,
Kunstencentrum Jerusalem, gemeente en dorpsraad.
Op maandag 28 maart kwamen de leden bijeen voor de jaarvergadering van 2011.
Vrienden van ‘St. Oda’
De vrienden zorgen voor diverse hand en span diensten voor St. Oda.
Beste vrienden ook dit jaar weer bedankt! Jullie zijn van groot belang voor onze
vereniging!
Archief fanfare/drumband
Koos Hendriks zorgt er al jaren voor dat het archief van de vereniging betreft de
muziekstukken in orde is. Wederom bedankt voor dit vele werk Koos!

Tot Slot
Bedankt
Bedankt
Bedankt
Bedankt

allemaal voor jullie inzet, vrije tijd, muzikaliteit, gezelligheid en aanwezigheid.
dirigenten, instructeurs, docenten en vervangers voor jullie inzet.
Cristel en Frank voor het ter beschikking stellen van het repetitielokaal.
Marian en Jack voor het ter beschikking stellen van de vergaderruimte.

Bedankt gastmuzikanten!
Bij de concerten krijgen we vaak ondersteuning van diverse “vaste” gast muzikanten.
Het is super dat zij elke keer dit willen doen. Bedankt allemaal!
Bedankt allen die zich belangeloos en vrijwillig voor onze vereniging inzetten en
waarbuiten de vereniging niet kan functioneren.
St. Oda een vereniging die:
 constant in beweging is.
 financieel elk jaar onder druk staat.
 die blijft boeien en binden!
St. Oda een vereniging:
 waar we samen met elkaar elke jaar weer de schouders onder zetten.
 waar we samen voor gaan!
 waar we samen gezellig muziek maken.

Merselo, april 2012
Mieke Michels
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Contributie over het jaar 2012
Leden per 01-01-2012 18 jaar of ouder betalen een contributie van € 127,50.
Leden per 01-01-2012 16 – 18 jaar betalen een contributie van € 99,00.
Leden per 01-01-2012 jonger dan 16 jaar en muziekles volgen op een erkende
muziekschool of via onze eigen (interne) opleiding betalen een contributie van
€ 73,50.
Voor informatie over de lesgelden muziekschool www.kunstencentrumjerusalem.nl
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