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Personalia 
 

  

Bestuur:   

Frans Janssen                             Kleindorp 12 voorzitter 

Mieke Michels Coppelenberg 14 secretaris 
Theo Martens Pas. Vercoulenstraat 9 penningmeester 

Tilly de Brouwer Dorperveld 6                               lid 

José van Daal Dorperveld 8                               lid 

Erwin Hendriks Grootdorp 80 lid 
Olga Ploegmakers  Sparrendreef ww 12 

 
lid 

 
Ere-leden:   

Wim van Dijck                             Kleindorp 28  

Jan Gielen  Haag 2  

Piet Hendrix De Hees 4  
Nellie Muijsers Kleindorp 23   

Jan Pubben  Dorperveld 9  

Corrie Ploegmakers  Dorperveld 14  

Pieter Rieter   Grootdorp 75  

Jan Stiphout  Anna Blamanstraat 11    
Harrie van der Zanden Vloetweg 26  

Gerrit Hendriks Grootdorp 55  Ere voorzitter 

Dré van de Venne Coppelenberg 27 Ere voorzitter 

 
Ere dirigent                                

 
Piet Joris 

 

 

Dirigent orkest en 

jeugdorkest                               

 

Maarten Rijs 

 

Hout-Blerick 

Instructeur Jop Janssen Leunen 

 

De fanfare komt uit in de 2e divisie van de F.K.M.  

 
Repetitielokaal: zaal 't Anker, Grootdorp 73 

Postadres: Coppelenberg 14, 5815AJ MERSELO 

 

Vertrokken leden in 2013: (5) 

Seniorlid: Stefan Wilms, Jan van Osch. 
Juniorleden: Veerle Welten, Ciel van Hoof, Ilse Cornelissen. 

 

Nieuwe leden 2013: (10) 

Seniorleden: Yvonne Huijs, Guus Kersten, Cindy Lenssen. 
Juniorleden: Lieke Bonants, Anne Janssen, Ilko Janssen, Isa Hendriks, Giel Poels, Marlie 

Cornelissen, Amke Gude 

 

Ledenaantal per 1 januari 2013:87 Ledenaantal per 31 december 2013:92 
     

In memoriam  

              "Wat je vandaag kunt doen moet je vandaag doen"  

We hebben te vroeg afscheid moeten nemen van een sprankelende , creatief, 

kunstzinnige lieve vrouw. Yvonne Joris liefhebbende echtgenote van onze ere 

dirigent Piet Joris heeft de strijd tegen haar ziekte niet kunnen winnen. Ze 

overleed op 29 september 2013. 
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Voorwoord 

 
Merselo, maart 2014. 
 

 

Aan de leden, 

 
Jullie lezen op dit moment het jaarverslag van het jaar 2013. In dit verslag kun je 

nalezen welke gebeurtenissen er in 2013 bij St. Oda hebben plaatsgevonden. In de 

komende jaarvergadering zal het bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde 

beleid in 2013 en zal het vooruitkijken naar het te voeren beleid in de komende jaren. 

Daarbij is de inbreng van alle leden natuurlijk heel belangrijk. 
 

In 2013 werd het 95-jarig bestaan van de fanfare gevierd. We kunnen met z’n allen met 

gepaste trots terugkijken op een mooi jubileumjaar. Voor de allerkleinsten organiseerden 

we een “peuter” concert, iets echt nieuws voor onze vereniging. Het was gezien de 
belangstelling een schot in de roos. 

In september zijn we met de hele vereniging twee dagen naar Sommersell geweest. Het 

voornaamste doel was om de onderlinge band te verstevigen. Daar zijn we mijn inziens 

zeker in geslaagd. 
In november hebben we gedurende twee weekenden muziekfeesten georganiseerd. Een 

mooi feest voor jong en oud, waarbij we er financieel ook nog goed uitsprongen. 

Geweldig! Nogmaals dank aan alle personen die meegewerkt hebben aan het slagen van 

dit festijn en met name natuurlijk het organisatie-comité. Op naar de honderd jaar! 
 

Verder heb ik in 2013 veel complimenten ontvangen over de optredens van de 

drumband, in samenwerking met de drumband van MMSK St. Petrus Banden. Een 

bevestiging dat zij op de goede weg bezig zijn. Terecht een pluim voor de leden en 

instructeur Jop Janssen! 
Ook het jeugdorkest draait op volle toeren met als hoogtepunt het optreden voor 

koningin Maxima. 

 

Als ik dit voorwoord aan het tikken ben, ben ik net met een heel goed gevoel terug van 
Merselo Maakt Muziek 2014. Er waren veel prachtige optredens. We hebben op dit 

moment een heleboel enthousiaste leerlingen, waarin veel talent zit. Er ligt dan ook een 

prachtige uitdaging voor ons allen om er voor te zorgen dat deze leerlingen straks ook bij 

de fanfare of drumband komen. 
Het bestuur zal proberen de goede omstandigheden te scheppen, maar de werkelijke 

uitvoering ligt bij jullie allen. 
 

Dank aan dirigent, instructeur en alle personen die, in de vorm van commissiewerk of 

anderszins , er aan mee gewerkt hebben dat alle activiteiten in 2013 weer door konden 

gaan. Ook in 2014 kunnen wij niet zonder jullie en rekenen wij op ieders medewerking 

om er weer een mooi jaar van te maken met allerlei wisselende activiteiten.  

 
Veel succes! 

 

Frans Janssen, voorzitter 
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Activiteitenverslag 2013 

 
Beste leden van St. Oda,  
 

2013 JUBILEUMJAAR 
 

We hebben het 95 jarig bestaan van onze vereniging groots gevierd. 

Diverse activiteiten door het jaar heen stonden in het teken van het jubileum. 

Deze zullen dan ook het eerst worden benoemd in het activiteitenverslag. 

 
Dankbaar heb ik ook dit jaar gebruik gemaakt van de verslaglegging van de diverse 

activiteiten door onze Pr commissie. 

 

Het activiteitenverslag is weer een impressie van wat we samen hebben gedaan en wat 

we hebben meegemaakt. 
 

Veel leesplezier! 
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Ukkepuk concert groot succes! 
Dit unieke concert was speciaal voor baby’s, peuters en kleuters, iets dat niet vaak 

gedaan wordt. In het kader van het 95 jarig jubileum van onze fanfare en omdat 2013 

uitgeroepen was tot het “jaar van muziek en het jonge kind” hadden we dit concert 

georganiseerd. Het jeugdorkest heeft met medewerking van Kunstencentrum Jerusalem, 

Kindercentrum de KinderSofa en Basisschool De Lier dit concert verzorgd dat erop gericht 

is om kinderen van 0 tot 6 jaar kennis te laten maken met muziek. 

Naast dat het jeugdorkest verschillende nummers ten gehore bracht zongen de kinderen 

van Kindercentrum de KinderSofa en Basisschool De Lier verschillende liedjes begeleid 

door het jeugdorkest. Er was een zeer goede interactie tussen de kinderen en het 

jeugdorkest. Dit was onder andere goed zichtbaar tijdens het marcheren op de “Golden 

Age March” en het dansen op de klanken van “Pour un Flirt”. De kinderen konden zelfs 

het jeugdorkest dirigeren bij het toepasselijke “Little Stars”. Aan de grote opkomst was 

te zien dat er veel jong talent in Merselo te vinden is en dat is zeer positief voor onze 

vereniging want zoals het spreekwoord zegt wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
St.Oda on tour naar Sommersell 

In het weekend van 21 en 22 september zijn we naar Sommersell in Duitsland geweest 

Met twee bussen gingen we zaterdagochtend op weg. Als eerste kwamen we via een 

alternatieve route, het inmiddels bij de leden beruchte fietspaadje, bij de Externsteine. 

Daar werd genoten van een picknick en de Externsteine werd door menigeen 

beklommen. Na deze tussenstop snel door naar de verschillende slaapplaatsen. De 

jeugdleden vonden een plekje in de Mehrzweckhalle en de iets oudere jeugdleden werden 

naar de hotels gebracht. 

De fanfare luisterde de Heilige Mis op in de kerk van Sommersell. Daarna marcheerden 

we in een lange stoet achter de Spielmannszug aan naar het Dorfgemeinschaftshaus.  

Het hele dorp was uitgelopen om de huldiging van de jubilarissen en het concert van de 

vereniging uit Merselo maar niet te missen. 

Als eerste was de drumband aan de beurt. Techniek en ritme stonden onder de leiding 

van Jop perfect onder elkaar. Vooral het melodisch gestemd slagwerk was voor de 

Duitsers iets nieuws. 

Het plubliek genoot ervan. 

Daarna was het jeugdorkest onder leiding van Maarten aan de beurt. Gespannen kopjes, 

rode wangen en goed blazen. Top gedaan leden van het jeugdorkest. De zaal deinsde 

mooi mee op de muziek en er werd spontaan meegeklapt tijdens het optreden. 
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Het concert werd afgesloten met het optreden van de fanfare onder leiding van Maarten. 

Vrolijke, lichte en Duitse muziek stond op het programma. Met als amusement een 

optreden van chefkok Gerrit mit die löffel en een schitterende trompetsolo van Theo. Het 

publiek waardeerde het enorm en bleef vragen om een zugabe. 

Heel St.Oda heeft met de inwoners van Sommersell tot in de late uurtjes gefeest. De 

jeugd aan het dansen door de disco en de ouderen aan de bar …. Bier en snaps. Dat ging 

er wel in en buiten stond een eetkraam. Alles was prima voor mekaar. 

Na een (voor sommigen heel) korte nacht gingen de sportievelingen klimmen in het 

Teuto-Kletterpark. In de bomen, meters boven de grond een parcour afleggen aan een 

kabel over touwen en plankjes. Niet iets voor mensen met hoogtevrees. De rest ging 

wandelen rond het Hermannsdenkmal, of lekker iets eten of drinken in het restaurant. 

Om 14.00 uur werd de reis terug naar Merselo ondernomen waarna iedereen moe 

huiswaarts ging. Een uitstapje naar het buitenland wat zeker voor herhaling vatbaar is. 

Gezellig met de hele vereniging op stap.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Geslaagd eerste weekend jubileumfeesten  

Het begon allemaal vrijdagavond met een spetterend optreden van de Koninklijke 

Luchtmacht Kapel onder leiding van Lode Mertens. Merselo had de primeur van het  

showprogramma “Aces & Bandits”. Deze titel is afgeleid van typische luchtmachttermen 

waarbij de Aces de vliegers zijn die drie of meer vijandelijke vliegtuigen hebben 

neergehaald. De Bandits zijn de vijandelijke vliegtuigen in een luchtgevecht. Het werd 

een strijdlustig optreden met zang van Tino Bos en diverse solo’s op o.a. bugel, trompet, 

trombone, saxofoon en klarinet. 
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Zaterdagavond stond in het teken van de jonge volwassenen. Na een voorprogramma 

van de rockcoverband 4to5 die een gevarieerd stukje muziek brachten kwam de 

Venrayse U2 op het podium. RU2! Van One tot SundayBloodySunday, alle hits zijn de 

revue gepasseerd. Dit alles ondersteund met een lichtshow en prachtige visualisatie op 

een led-wall. 

Het concert had een speciaal Merselo’s tintje door een gastoptreden van enkele leden 

van de Rosentaler uit Merselo natuurlijk. 

 

 

 

 

 

Zondag was het de eer aan onze eigen jubilerende vereniging. Drumband, Jeugdorkest 

en Fanfare verzorgden een Thema-concert in samenwerking met alle leerlingen van 

basischool De Lier. Het thema van het concert was “Walk of Fame”. 

Onder begeleiding van bodyguards en security verschenen instructeur Jop Jansen en 

dirigent Maarten Rijs uit de rook waarna het spectaculaire programma kon beginnen. 

Eerst enkele nummers van de drumband en een speciale uitvoering van het nummer 

clocks begeleid door de leerlingen uit groep 5 op het klokkenspel. 

Na Stop loving you en What a Feeling uitgevoerd door de fanfare met zang van Joya 

Hanegraaf was het de beurt aan groep 8. Op het nummer skyfall werd een mooie 

showdans uitgevoerd. 

Daarna de  toekomst van onze fanfare oftewel het jeugdorkest met een uitvoering van 

het nummer Nutrocker. Zoals een toporkest betaamt werd er een echte show van 

gemaakt. Zitten en staan op de juiste momenten en ook nog muziek maken. Erg knap! 

Op deze rock en roll klassieker werd enthousiast gedanst door groep 1 en 2. Alle glitter, 

gel en pettycoats werden hiervoor uit de kast gehaald. 

Rene Jansen uit Venray vertolkte het nummer Feeling Good tezamen met de fanfare. Na 

dit rustpuntje in het programma was het tijd voor de leerlingen van groep 3, 4 en 5. 

Tezamen met het jeugdorkest en zang van Joya werd het nummer Diep in de Zee 

gebracht. Het was een schitterend gezicht, alle zwemmende visjes en de bewegende 

golven. 

Tijd voor de fanfare. Queens hitklassieker Bohemian Rhapsody in een schitterende 

fanfarebewerking van oud-dirigent Piet Joris werd ten gehore gebracht gevolgd door Face 

in the crowd. Tijdens dit nummer met zang van Joya en Rene werden er beroemdheden 

uitgebeeld door groep 6 op onze mooie catwalk. Van Nick en Simon tot Jan Smit, ze 

kwamen allemaal voorbij. 

Opnieuw een rustpuntje. De gevoelige bugelsolo Sorry van Kyteman werd door solist Joel 

Eyssen prachtig vertolkt. 

Langzaam gingen we richting het einde van de show maar eerst nog het vrolijke Sir 

Duke. 

Terwijl het dankwoord uitgesproken werd begon het combo vast te spelen en met de 

showstopper Proosten, gezongen door Rene, kwam er een eind aan dit spektakel. 

Een geweldige middag voor jong en oud waar we graag met iedereen nogmaals op 

proosten! 
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Gezelligheid troef tijdens klosertalerparty 
 

De laatste feestavond met entertainment van de rosentaler startte  

direct goed waarbij de Klostertaler sfeer uitstekend werd neergezet. 

Een afwisselend programma, vol met meezingers, zorgde voor een 
opperbeste stemming in de zaal. Het publiek genoot met volle teugen 

en werd betrokken bij enkele hilarische acts. Met al hun enthousiasme 

wisten de Rosentaler het publiek prima te vermaken. 

Na deze geweldige start van de avond zorgde Geri der (ex)Klostertaler 

voor de échte Oostenrijkse inbreng. In lederhosen en gewapend met 
een enorme alpenhoorn, accordeon, doedelzak, didgeridoo en saxofoon 

werd het publiek bespeeld. Er werd volop meegezongen en gedanst. 

Na een korte pauze bundelden de Rosentaler en Geri elkaars krachten wat uitmondde in 

een verrassende laatste set. Een super afsluiting van onze 95-jarige jubileumfeesten 

 

 
En wat deden we nog meer in 2013? 
 

Nieuwjaarstreffen 1 januari: 

De jaarlijkse start van het nieuwe jaar. Voorzitter Frans had een mooie toespraak. 

Het was een gezellig en sfeervol samenzijn voor jong en oud. 
Er was voor iedereen een lekker glaasje en heerlijk hapje. 

Heerlijke oliebollen(van Prianthe, dank je wel, ze waren lekker!)  

Goederendiensten veiling 14 september: 

Samen met de Zagewetters hadden we dit jaar ook de goederen dienstenveiling. Een 

schitterende gezellige avond met veel kavels. De veiling was weer zeer geslaagd. 

Optredens: 
10 februari: Optocht in Merselo door drumband en jeugdorkest en fanfare 

14 april: Afhalen communicanten Merselo fanfare en drumband 
28 april: Serenade jubileum wandelclub de natuurvrienden 

30 april: Opluistering Koninginnetocht Koninginnedag fanfare met drumband 

2 juni: Optreden kunstwerkplaats fanfare en drumband 

9 juni: Defilé Avond4daagse, fanfare & drumband 

15 september: Klaproos/dodenherdenking bij Engels kerkhof. 
17 september: Verjaardag St. Oda 

24 november: Sint intocht. 

Verder brachten we nog diverse serenades. 

 
 

Gezamenlijke concerten: 
 

Jubilarissenconcert 20 april:  

Op deze zaterdag stonden de jubilarissen van onze vereniging in de schijnwerpers.  
Tijdens het concert, speciaal ter ere van de jubilarissen, heeft iedereen kunnen genieten 

van een mooi stukje muziek van het jeugdorkest en de fanfare. 

Na de treffende woorden van de voorzitter richting de jubilarissen werden de oorkondes 

en speldjes uitgereikt aan: 
- Hilde van Tilburg, Marloes Michels, 10 jaar lid 

- Wendy van Hoof, Heidi Heldens en Olga Ploegmakers, 25 jaar lid 

- Jan Pubben, 60 jaar lid 
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Alle jubilarissen gefeliciteerd met het jubileum en bedankt voor alles wat jullie in de 

afgelopen jaren voor St. Oda gedaan en betekend hebben. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Kermisconcert 30 juni: 

Op het speciale kermisterras was het ontspannen luisteren naar een vrolijk en licht 
programma. De muzikanten van het jeugdorkest en de fanfare hadden de handen 

ineengeslagen en betraden als één groot orkest het podium, de zangpartijen kwamen op 

naam van Riet Martens. Natuurlijk was ook de slagwerkgroep St. Oda present en 

verzorgden zij een deel van het concert. 
 

Activiteiten en optredens juniorleden: 

Merselo maakt Muziek 3 maart: 

Twintig jeugdleden waren zo dapper om op het podium te gaan staan en muziek te 

maken. Soms in tweetallen of drietallen, maar meestal als solist. We hebben dan ook 

kunnen genieten van pure blaasmuziek. Mooi om te zien hoe spannend de ene het vond 

en hoe mooi de andere op de muziek meebewoog tijdens het spelen van haar solo. 

Van klein tot groot – het publiek heeft er van genoten! 

De muzikanten werden begeleid door een CD-speler of de pianist Geert Verhallen. Een 

deskundige jury, Jan van Osch, luisterde aandachtig naar de muziekstukken en 

beoordeelde het resultaat. 

 Eline Janssen, Loes Cornelissen, Dion Nellen, bugel: Goed 

 Eline Janssen, Brian Janssen, bugel: Ruim Voldoende 

 Eline Janssen, bugel: Goed + 

 Merli Janssen, Steffi de Backer, bugel: Goed 

 Merli Janssen, bugel: Goed - 

 Steffi de Backer, bugel: Goed - 

 Froukje van der Elsen, dwarsfluit: Goed + 

 Brian Janssen, bugel: Goed 

 Brian Janssen, Floor Smits, Marisca van Meijel, bugel: Ruim Voldoende 

 Floor Smits, bugel: Goed - 

 Geke Neijenhuis, bugel: Goed ++ 

 Sjoerd van Helden, saxofoon-alt: Ruim Voldoende + 

 Lizzy Classens, saxofoon-alt: Goed 

 Marloes Michels, saxofoon-alt: Zeer Goed 
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Federatief solisten concours: 

In het weekend van 9 en 10 maart nam een aantal jeugdige leden van onze vereniging 

deel aan het Federatief Solistenconcours in het Raaylandcollege te Venray.  

De jury beloonde de leerlingen die in verschillende divisies uitkwamen met de volgende 

punten:  

 

5e divisie 

Bart Smits, slagwerk, 80 pnt 

Bram Heldens, slagwerk, 80 pnt 

Jenske Botden, saxofoon- alt, 84 pnt 

4e divisie 

Sjoerd van Helden, saxofoon-alt, 81 pnt 

2e divisie 

Lizzy Classens, saxofoon-alt, 81 pnt 

Marloes Michels, saxofoon-alt, 85 pnt 

Geslaagden: 
Bij de interne opleiding diploma A: Steffi de Backer, bugel 

     Merli Janssen, bugel 

     Veerle Welten, bugel 

Bij het kunstencentrum diploma A:Bart Smits, slagwerk 

     Amber van Meijel, melodisch 

Optreden jeugdorkest: 

8 februari: serenade jeugd narrinneke Ciel 

20 mei: Dag van de wind bij de molen in Merselo. 

 

Er waren ook dit jaar verscheidene open repetities voor ouders, broertjes, zusjes, 

vriendjes etc. Deze repetities werden goed bezocht. Dit jaar zijn ervoor het eerst 

leerlingen die korter dan een jaar les hebben mee gaan repeteren. Deze instroming is 

goed verlopen. 
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Activiteiten en Optredens Drumband: 

 
13 januari: Jubilarissenconcert MMSK 
27 januari: Orde van verdienste, afhalen Gerrit van Hoof. 

3 februari: Optreden jeugdzitting. 

6 februari: Slagwerk demonstratie voor de MIK leerlingen. 

4 mei: Optreden schouwburg Venray viert vrijheid. 
16 augustus: BBQ 

2 november: Lampionnenoptocht 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
15 december: Drumsensation: 

Op zondag 15 december organiseerde de drumband in samenwerking met MMSK 

St.Petrus’ Banden uit Venray voor het 5e opeenvolgende jaar dit muzikaal treffen voor 

drumbands in zaal 't Anker en vierde daarmee dit jaar haar eerste lustrum. 

Er waren optredens van:  

Slagwerkgroep van Fanfare Concordia uit Wanssum, Muziekvereniging Ons genoegen uit 

Oirlo en onze eigen drumband samen met MMSK St. Petrus Banden. 

Uniek dit jaar was dat er werd gezongen tijdens de optredens. Auke Classens zong bij 

Ons Genoegen. René Janssen vertolkte Clocks bij het optreden van onze drumband en 

zorgde daarmee voor een mooie afsluiting van een geslaagde druk bezochte 

Drumsensation. Mede dankzij de inzet van José van Daal was het weer een geslaagd 

initiatief. 

 

 

Commissies: 

Samen zorgen we ervoor dat St. Oda een bloeiende vereniging is en blijft. 
  

 

COMMISSIES Onder leiding van 

Muziek en Programma Erwin Hendriks 

Uniformen Frans Janssen 

Jeugdorkest+ opleiding Tilly de Brouwer 

Drumband José van Daal 

Organisatie activiteiten Arno Poels 

Sponsoring + zelfwerkzaamheid Theo Martens 

P.R + website Olga Ploegmakers 

  

DIVERSE  

Contact Federatie Frans Janssen en Gerrit 

Hendriks 

Materiaal beheer Erwin Hendriks en Noud Janssen 

Beheer/opslag tenues Wim Wilms 

Overleg orgaan Dorpsraad Frans Janssen 
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Zelfwerkzaamheid 

Ook dit jaar is er door de commissie zelfwerkzaamheid hard gewerkt om extra geld 
bijeen te verdienen om de vereniging financieel te ondersteunen. 

Nieuw is het inzamelen van fritesvet en het meewerken in de  horeca tijdens optredens 

bij zaal 't Anker. 

Op maandag staan elke week Tilly, Noud en Nellie tijdens de repetitie voor ons klaar.  

Zij zorgen samen ervoor dat we op onze repetitie avond voorzien worden van een 
drankje en soms een hapje. Bedankt! 

Als het statiegeld van de flessen wordt gehaald in 2015 zal het in 2014 de laatste keer 

zijn dat we de lege flessenactie kunnen houden. 

Als iemand een idee heeft voor een zelfwerkzaamheid actie voor onze jeugdleden dan 
horen we dat graag! 

 

 

Vergaderingen 
In 2013 kwam het bestuur wederom 11 maal in vergadering bijeen. Door diverse 

commissie leden werden vergaderingen van de gem. Muziekfederatie, werkgroep 

solistenconcours, Kunstencentrum Jerusalem en dorpsraad bijgewoond. 

Op maandag 22 april kwamen de leden bijeen voor de jaarvergadering van 2013. 
Tijdens deze vergadering is Nellie Muijsers na 20 jaar afgetreden als bestuurslid van onze 

fanfare. Al haar tijd en energie die zij deze twee decennia in onze vereniging heeft 

gestoken wordt zeer gewaardeerd door alle leden. Als blijk van dank is Nellie het ere-

lidmaatschap van St.Oda aangeboden. 

 
 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Vrienden van ‘St. Oda’ 

De vrienden zorgen voor diverse hand en span diensten en voor een financiële 

ondersteuning voor St. Oda. Dit jaar heeft men ons goed ondersteund met het 
organiseren van ons jubileum. Ook sponsoren ze elk jaar een welverdiende maaltijd na 

de lege flessenactie en de MIK gelden. Ze zijn van groot belang voor onze vereniging! 

Beste vrienden ook dit jaar weer bedankt voor jullie ondersteuning. 

MIK: 

MIK staat voor Muziek in de Klas. Dit is een samenwerkingsverband tussen basisschool 

De Lier en fanfare St. Oda waarin de leerlingen van groep 4 en 5 zang- en 

muziekonderwijs krijgen. Een van de belangrijkste redenen voor dit initiatief is om 

kinderen al op vroege leeftijd enthousiast te krijgen voor muziek en muziek maken. Want 

zoals iedereen weet: ‘Jong geleerd is oud gedaan’. 

Archief fanfare/drumband 

Koos Hendriks zorgt er al jaren voor dat het archief van de vereniging betreft de 

muziekstukken in orde is. Wederom bedankt Koos!  
 

http://www.stodamerselo.nl/?p=410
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Tot Slot 

 
Namens het bestuur: 

Bedankt allemaal voor jullie inzet, vrije tijd, muzikaliteit, gezelligheid en aanwezigheid. 

Bedankt dirigenten, instructeurs, docenten en vervangers voor jullie inzet.  

Bedankt gastmuzikanten voor het bijspringen als dit nodig was. Super! 

Bedankt Christel en Frank voor het ter beschikking stellen van het repetitielokaal. 
Bedankt Marian en Jack voor het ter beschikking stellen van de vergaderruimte. 

 

Bedankt allen die zich belangeloos en vrijwillig voor onze vereniging inzetten en 

waarbuiten de vereniging niet kan functioneren. 
 

 

Merselo, maart 2014 

 
Mieke Michels 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Contributie over het jaar 2014 
 

Leden per 01-01-2014 18 jaar of ouder betalen een contributie van € 132,00. 

Leden per 01-01-2014 16 – 18 jaar betalen een contributie van € 102,50. 

Leden per 01-01-2014 jonger dan 16 jaar en muziekles volgen op een erkende 
muziekschool of via onze eigen (interne) opleiding betalen een contributie van € 76,00 

 

Voor informatie over de lesgelden muziekschool  

www.kunstencentrumjerusalem.nl 

 

 

http://www.kunstencentrumjerusalem.nl/

