
 

 

2014 

Fanfare St. Oda 

Merselo - 

Vredepeel 

 

Activiteitenverslag 



Activiteitenverslag 2014 

 

2  

 

 
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  
Harrie Kessels Op de ries 1  
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 2014: (7) 
Juniorleden: Marlie Cornelissen, Sjoerd van Helden, Merli Janssen, Anouk Kooter, Gijs 
Rongen, Jeroen Rongen, Martijn Suiker. 
 
Nieuwe leden 2013: (6) 
Juniorleden: Bram Heldens, Edith Heldens, Sanne Kessels, Sjoerd Michels, Sten Nellen, 
Thijs Peeters. 
  
Ledenaantal per 1 januari 2014:92                   Ledenaantal per 31 december 2014:91 
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Voorwoord 

 
 

Merselo, maart 2015. 
 
 
Aan de leden, 
 
Jullie lezen op dit moment het jaarverslag van het jaar 2014. In dit verslag kun je 
nalezen welke gebeurtenissen er in 2014 bij St. Oda hebben plaatsgevonden. In de 

komende jaarvergadering zal het bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde 
beleid in 2014 en zal het vooruitkijken naar het te voeren beleid in de komende jaren. 
Daarbij is de inbreng van alle leden natuurlijk heel belangrijk. 
 
Het jaar 2014 zal voor onze vereniging de geschiedenis in gaan als een vrij rustig jaar 
met de gebruikelijke, overigens wel allemaal mooie, activiteiten en gebeurtenissen. 

Speciaal in 2014 was het concert wat georganiseerd werd t.g.v. het feit dat Merselo in 
oktober 70 jaar geleden bevrijd werd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het concert vond 
plaats in een tent nabij de molen. Geweldig om te zien hoe in een paar dagen tijd e.e.a. 
opgebouwd, ingericht  en afgebroken werd. Nogmaals dank aan alle personen die  daar 
op de een of andere manier aan meegewerkt hebben. We hebben toen laten zien dat we 
ook als relatief kleine vereniging tot grote daden in staat zijn. 
 
Tevreden kunnen we zijn over het leden- en leerlingenaantal, wat de laatste jaren vrij 
constant blijft. 
Echter om de toekomst van onze vereniging veilig te stellen zullen we ons ook de 
komende jaren moeten focussen op de jeugd, zonder daarbij overigens de andere leden 
uit het oog te verliezen. De randvoorwaarden zijn goed: we staan er financieel niet slecht 
voor en er zijn leerlingen, waarvan een aantal zeer talentvolle  en het jeugdorkest heeft 
zijn bestaansrecht reeds ruim bewezen. Aan ons de uitdagende taak om er voor te 

zorgen dat deze leerlingen ook werkelijk bij fanfare en drumband komen. 
 
Over drie jaar vieren we het 100 jarig jubileum van onze vereniging. Om daar een mooi 
en speciaal jubileumjaar van te maken, zullen we nu al moeten beginnen met de 
voorbereidingen. Hiervoor zal weer een beroep worden gedaan op de inzet van een 
aantal van onze leden. Ik hoop en ga er van uit dat jullie ons nu ook niet zullen 

teleurstellen. 
 
Dank aan dirigent, instructeur en alle personen die, in de vorm van commissiewerk of 
anderszins, er aan mee gewerkt hebben dat alle activiteiten in 2014 weer door konden 
gaan.  Ook in 2015 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 2014 

 
Beste leden van St. Oda,  
 
Ook in 2014 hebben we een leuk en gezellig muzikaal jaar beleefd. 
In dit activiteitenverslag kunnen jullie teruglezen wat we allemaal ondernomen hebben 
met ”higlights” van 2014 vooraf. 
Wederom blijkt dat we samen weer vele leuke optredens hebben verzorgd en leuke 
activiteiten hebben gedaan.  
Ook dit jaar heb ik weer dankbaar gebruik kunnen maken van de verslaglegging van de 

diverse activiteiten door onze Pr commissie. 
 
Veel leesplezier! 
 
 
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. 
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Alaaaaaaaaf 

 

Dat Carnaval vieren en muziek maken goed samen gaan blijkt maar weer eens. Fanfare 

St.Oda had in 2014 ervoor een jaar maar liefst drie Carnavalshoogheden bij. 

In Merselo was Geke Nijenhuis jeugdprinses 2014 van de Zagewetters geworden. Geke is 

een trouw lid van ons jeugdorkest en zij werd bijgestaan door nar Floor Smits. Floor is 

ook lid van ons jeugdorkest, beide spelen zij op de bugel. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

In Vredepeel was Jenske Botden uitgeroepen tot jeugdprinses 2014. Jenske komt elke 

week in Merselo repeteren op de altsax en vindt het leuk om Birds van Anouk te spelen. 

 

Merselo Maakt Muziek 

Op zondag 16 maart was het podium bijna te klein tijdens de uitreiking van de 

certificaten en de beoordelingen bij Merselo Maakt Muziek. Dit jaar was het aantal 

deelnemers gestegen t.o.v. vorig jaar. Er waren maar liefst 23 optredens en deze werden 

verzorgd door 22 muzikanten. 

Een heleboel solisten en duo’s betraden het podium en lieten een mooi stukje muziek 

horen onder begeleiding van de pianist Geert Verhallen. De juryleden Marc Thijssen en 

Theo Koppes hadden er hun handen vol aan, om al deze enthousiaste muzikanten te 

beoordelen.  

 

Voor het eerst waren er dit jaar ook duetten te horen waarin een dochter met haar papa 

samen op het podium stonden.  

Hopelijk zullen er volgend jaar nog meer van zulke optredens zijn tijdens Merselo Maakt 

Muziek. Goed voorbeeld doet volgen.  

Voor de jeugdige muzikanten was het een enorme stimulans om te mogen optreden voor 

zoveel bezoekers. Zaal het Anker was goed gevuld met alle papa’s, mama’s, opa’s, oma’s 

en andere belangstellenden. Op onderstaande foto zijn alle muzikanten te zien net voor 

het uitreiken van de certificaten en het horen van de beoordeling. 
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De behaalde resultaten: 

 Bart Smits – Goed 

 Anne Janssen – Ruim voldoende 

 Giel Poels – Ruim voldoende tot goed 

 Martijn Suiker – Ruim voldoende 

 Anne en Marcel Janssen – Ruim voldoende 

 Jenske Botden – Goed 

 Ilko Janssen – Ruim voldoende tot goed 

 Isa Hendriks – Ruim voldoende tot goed 

 Lieke Bonants en Eline Janssen – Ruim voldoende 

 Marlie Cornelissen – Ruim voldoende 

 Sam Smits – Ruim voldoende 

 Isa en Erwin Hendriks – Ruim voldoende tot goed 

 Loes Cornelissen – Goed 

 Eline Janssen – Goed 

 Brian Janssen – Goed 

 Marisca van Meijel en Brian Janssen – Goed 

 Amber van Meijel – Ruim voldoende 

 Dion Nellen – Goed + 

 Steffi de Backer – Goed tot zeer goed 

 Floor Smits – Ruim voldoende tot goed 

 Geke Neijenhuis – Ruim voldoende 

 Eline Janssen en Dion Nellen – Ruim voldoende tot goed 

 Marloes Michels – Goed 

Alle muzikanten van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat 
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Koningin Máxima bij Young Musicians 

Aan dit project, wat een initiatief is van de Koninklijke Luchtmacht, 

nemen zo’n kleine 250 jonge muzikanten deel. Tijdens dit muzikale 

spektakel krijgen zij, naast muziekworkshops, de kans om samen 

met professionele artiesten en leden van het Orkest van de 

Koninklijke Luchtmacht een optreden te verzorgen. Het geheel 

staat onder leiding van Maarten Rijs (dirigent van o.a. jeugdorkest 

en fanfare St.Oda). 

 

Een veertigtal leden van St.Oda vertrok woensdagochtend rond 7 uur richting Vliegbasis 

Eindhoven waar deze 8e editie plaats vond. Na de busreis werden de leden per 

instrumentgroep verdeeld over de vliegbasis voor de workshops. Zo waren er o.a. 

workshops in de hangaar tussen een F-27 en F-16’s in, bij de vliegbasis brandweer en 

zelfs in een DC-10 vrachtvliegtuig. Nou klinkt dit allemaal al aardig uniek en niet 

alledaags maar het absolute hoogtepunt van de dag was toch wel het bezoek van HM 

Koningin Máxima die enkele van deze workshops heeft bezocht. De koningin was erg 

enthousiast en moedigde de jonge muzikanten aan vooral met muziek maken door te 

gaan. Na een kort optreden van de slagwerkgroep werd er nog een groepsfoto gemaakt 

van de deelnemers met de koningin. Hierna vertrok Máxima weer. 

Na deze enerverende ochtend was het tijd om even bij te komen. Dit kon tijdens de 

uitgebreide gezamenlijke lunch. Vanaf 13 uur stond de laatste gezamenlijke tutti-

repetitie op het programma. Hier werden nog even de puntjes op de i gezet. De dag werd 

afgesloten met een grandioos concert voor familie en vrienden in de passagiersterminal 

van de vliegbasis. De bezoekers hebben hiervan genoten. Het was voor iedereen een 

geslaagde dag. 

Enkele reacties van onze deelnemende muzikanten kun je teruglezen op onze site. 
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Federatief solisten concours 

 

Zaterdag 29 en zondag 30 maart jl. hebben enkele leden/leerlingen deelgenomen aan 

het Federatief solisten- en ensemblefestival in Leunen. 

De jury beoordeelde de optredens als volgt: 

 Sam Smits 81 pnt. 

 Bart Smits 83 pnt. 

 Amber van Meijel 83 pnt. 

 Jenske Botden 85 pnt. 

 Marloes Michels 90 pnt. 

Marloes behaalde tevens het hoogste aantal punten van het festival. 

Dit zijn resultaten om trots op te zijn. Allen van harte gefeliciteerd!!! 

 

Geslaagden 2014 

 

Bij de interne opleiding:  

Diploma A 

Loes Cornelissen, bugel 

Diploma B 

Marisca van Meijel, bugel 

Floor Smits, bugel 

Brian Janssen, bugel 

Bij het kunstencentrum: 
Marloes Michels , diploma D  

Allen van harte gefeliciteerd! 

 

Eerste repetitie opstaporkest 

Vrijdag 18 april jl. heeft de eerste repetitie plaatsgevonden van het Opstaporkest. 

Dit orkest is in het leven geroepen om de stap naar het jeugdorkest voor beginnende 

leerlingen kleiner te maken waardoor ze vloeiend in kunnen stromen. 

Gebleken is dat het jeugdorkest het laatste jaar een enorme groei heeft doorgemaakt. 

Dit is zeer positief! 

Het nadeel van deze enorme groei is dat het niveau nu zo hoog is, dat het voor 

instromers erg moeilijk zal zijn om mee te kunnen. Om frustraties tegen te gaan en om 

ervoor te zorgen dat de instromers plezier hebben en houden in het samen muziek 

maken is er de keus gemaakt om te starten met dit nieuwe orkest. 

Het opstaporkest is een groei orkest waar telkens nieuwe leerlingen zullen instromen. Bij 
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voldoende niveau stromen zij dan door naar het jeugdorkest. 

De repetitie is iedere vrijdag van 19.00 tot 19.45 uur in Café Den Tommes. Theo Koppes 

zal de directie op zich nemen. De muziekkeuze zal gevarieerd en luchtig zijn. 

 

 

 

    

 

 

 

  

Hightea + Concert = Dubbel Genieten! 

Fanfare St.Oda en Frank Welten van ‘t Anker uit Merselo zijn samen de uitdaging aan 

gegaan. Voor de goederen en dienstenveiling hadden ze het idee om een hightea te 

organiseren, waarbij de fanfare een luchtig concert en Zaal ’t Anker de hightea zou 

verzorgen. Dat dit idee in de smaak is gevallen zullen de 45 deelnemers beamen. 

Op donderdag 29 mei – Hemelvaartsdag – was het zover. 

In zaal ’t Anker stonden de ronde tafels gezellig opgesteld. Het hightea buffet zag er 

heerlijk uit en de chocolade fontein werd druk bezocht. 

De fanfare, onder leiding van Maarten Rijs, zorgde voor de muzikale omlijsting van het 

geheel. Het was dubbel genieten!  

Solo 

Het concert had een bijzonder tintje voor Marloes Michels uit 

Merselo. Zij bracht tijdens het concert een solo ten gehore. Deze 

solo is onderdeel van het D-examen en werd beoordeeld door een 

examencommissie. De solo die Marloes, begeleid door de fanfare, 

ten gehore bracht was El Artiste Saxofonico. Een typisch Spaans 

klinkende temperamentvolle compositie van Leon Vliex. 
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Kermisconcert – Variatie in veelvoud 

 
Zondag 29 juni was het weer tijd voor ons traditionele kermisconcert. Het concert 

vlak voor de zomervakantie waarbij alle gelederen van St.Oda aan het muzikale 

woord komen. 

En dat er wat te horen was was duidelijk. Een ruim anderhalf uur durend concert. 

De spits werd afgebeten door het opstaporkest, pas sinds 2 maanden aan het 

oefenen. Enthousiast werden drie nummers voorgedragen. Knap hoor! Dat belooft 

veel goeds voor de toekomst! 

Verder werd er een gevarieerd programma ten gehore gebracht met naast marsen 

ook een aantal popklassiekers. 

Wat te denken van “Een reisje langs de 

Rijn” van Willeke en Willy Alberti gespeeld 

door het jeugdorkest of de nummers 

“Clocks” en “Hold the line” gespeeld door 

de drumband. 

Ook de fanfare ging terug naar vroeger 

met het mooie nummer “Voor haar” van 

Frans Halsema en “Superstition” van 

Stevie Wonder. Beide nummers met zang van Lisette Vervoort. Een heel geslaagde 

ochtend! 

Internationaal solo-optreden 
 
Ons lid Marloes Michels heeft zaterdag 20 september jl een solo optreden verzorgd 

tijdens de Muziek Biennale Nierderrhein 2014. Het thema van de Biennale was “Ein roter 

Teppich für junge Spitzentalente”. 

 

Aan de Biennale namen leerlingen van de muziekscholen uit Niederrhein en Nederlands 

Limburg deel. Marloes vertegenwoordigde het Kunstencentrum Jerusalem uit Venray. Een 

hele eer om hiervoor uitgekozen te worden. 

Ze speelde met begeleiding van Von Reijnders een aantal solowerken. Het optreden vond 

plaats in Schloss Wissen te Weeze (D). 

De ambiance was voortreffelijk. Marloes trad op in een kasteel in Duitsland. Het kasteel 

alleen al was een schitterend decorstuk. 

Daarnaast had de zaal een fantastische 

akoestiek. Dat was voor Marloes een 

prettige bijkomstigheid. De aanwezige 

toehoorders waren zeer te spreken over 

het optreden, de organisatie van het 

geheel en het lekkere eten. 
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70 jaar bevrijding Merselo 

Merselo vierde op zondag 12 oktober op feestelijke wijze dat het 70 jaar geleden bevrijd 

werd door de Tommies met een memorialdag. Een goed moment om stil te staan bij het 

feit, zeker gezien de vele oorlogstoestanden in de wereld, dat wij al 70 jaar in vrijheid 

leven. 

De memorialdag werd gehouden in en rond de molen “Nooit Gedacht”. De molen was 

tijdens de oorlog en bevrijding een belangrijke plaats voor Merselo. Toenmalig molenaar 

Frans Michels was actief in het verzet. Zo vonden veel onderduikers een schuilplaats in 

de molen, werd er clandestien gemalen en werd de stand van de wieken gebruikt om 

boodschappen door te geven aan de onderduikers. 

Gelukkig heeft de molen de oorlog en bevrijding ongeschonden doorstaan. De molen 

wordt dan ook ingericht als in het najaar van 1944. Heemkundevereniging ‘t Raokeliezer 

zal er een tentoonstelling inrichten en een aantal mensen vertellen hun belevenissen 

tijdens de oorlog en bevrijding. Er is zelfs een kookboekje uit de oorlog herdrukt. Dit kan 

tijdens deze dag gekocht worden. 

Hoogtepunt van de dag was het Memorial Concert door fanfare St.Oda. De fanfare had 

voor dit concert een speciaal programma samengesteld met muziek uit de oorlogs- en de 

bevrijdingstijd. 

De organisatie van de herdenking van 70 jaar bevrijding Merselo mag tevreden 

terugkijken op een geslaagde en waardevolle dag. 
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Drumsensation 

Voor het zesde opeenvolgende jaar alweer vond DrumSensation plaats in Zaal ’t Anker te 

Merselo. Waar het rond deze tijd van het jaar vooral de kerstconcerten van de fanfares 

en harmonieën zijn wat de klok slaat, is dit de gelegenheid voor de drumbands om ook 

hun kunnen te laten horen. Een geslaagd initiatief waarvan dankbaar gebruik wordt 

gemaakt door de diverse verenigingen. 

Het concert werd geopend door de drumband van fanfare St.Oda samen met MMSK 

St.Petrus Banden onder leiding van Jop Janssen.  

Tijdens dit blok werd ook onze enige 

jubilaris van dit jaar gehuldigd. Nicole 

Versteegen is 10 jaar lid van St. Oda en 

kreeg hiervoor de oorkonde en het 

bijbehorend insigne opgespeld door 

erevoorzitter Dré van de Venne. Nicole is 

een van de drijvende krachten in de 

drumband. Met een tomeloze inzet en 

ondanks dat ze momenteel op kamers 

woont is ze bijna altijd van de partij. 

Nicole, gefeliciteerd met je jubileum en 

bedankt voor alles wat je in de afgelopen 

jaren voor St.Oda gedaan hebt.  

Het was een zeer geslaagde DrumSensation, waarbij Zaal ’t Anker goed gevuld was en 

waarbij zowel de slagwerkers als het publiek heeft genoten! Op naar het vervolg. 

Kerstconcert 

Op zondag 21 december verzorgde fanfare St. Oda een goed opgezet Kerstconcert.  

De fanfare, MIK, het opstaporkest en enkele kinderen van de BSO – Speelhonk zorgden 

voor een muzikaal vermaak met hier en daar een leuke twist er aan. Door de veelvoud 

van verschillende deelnemers was de kerk met publiek van voor tot achter gevuld. 

Iedereen, van jong tot oud, heeft ervan genoten. 

Na het concert in de kerk werd het 

samenzijn voortgezet in zaal ’t Anker. 

Onder het genot van een glaasje Glühwein 

en lekker Kerstbrood, liet het jeugdorkest 

hun mooie liedjes horen. Menigeen stond 

verbaasd over het samenspel en de mooie 

klank van het jeugdorkest. Dat was nog 

even lekker nagenieten. 
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En wat deden we nog meer in 2014? 
 
Voor alle leden ons Nieuwjaarstreffen op 1 januari 
Start van het nieuwe jaar, 2014! 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. 
 
En de Feestavond 
Op 29 november hadden we onze feestavond. De activiteitencommissie had een leuke 
activiteit bedacht: Minute to win it! De juniorleden waren super gemotiveerd. En daarna 

was het lekker smullen van de frites. 
 
Optredens/ activiteiten Fanfare 
 
2 maart: Optocht in Merselo door drumband en jeugdorkest en fanfare 
7 april: Jaarvergadering 

26 april: Koningsdag Fanfare met Drumband 
25 mei: Afhalen communicanten Merselo fanfare en drumband 
29 mei: High tea concert. 
2 juni: Optreden kunstwerkplaats fanfare en drumband 
15 juni: Defilé Avond4daagse, fanfare & drumband 
29 juni: Kermisconcert, fanfare, drumband, opstaporkest en jeugdorkest 
19 juli: Serenade bij ons erelid Harrie Kessels en Mien ter ere van hun 50 jarig huwelijk. 

6 september: Concert bij de molen tijdens de RABO fietsdag 
12 oktober: Memorialconcert. 
29 november: gezamenlijke feestavond. 
30 november: Intocht Sint 
20 december: Kerstconcert 

 

Optredens/ activiteiten  Drumband 

 
19 januari: Jubilarissenconcert MMSK 
2 februari: Orde van verdienste 
11 mei: Opening Odeon. 
23 mei: Optreden in Oirlo 
28 juni: Zomercarnaval in Leunen 

4 juli: BBQ 
9 november: St. Maarten 
22 november: Spectaculaire spooktocht! 
29 november: Gezamenlijke feestavond. 
30 november: Intocht Sint en Lichtjesoptocht Venray 
14 december: Drumsensation 
 
Verder verzorgde de drumband ook nog diverse serenades. 

 
Optredens/ activiteiten juniorleden 

 
23 februari: Serenade Jenske. 
28 februari: Serenade Geke en Floor 
16 maart: MMM 
26 maart: YMSTW 
9 juni: Dag van de wind bij de molen in Merselo 
29 juni: kermisconcert 
5 juli: Flessenactie 
7 juli: BBQ  
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Er waren ook dit jaar verscheidene open repetities voor ouders, broertjes, zusjes, 
vriendjes etc. Deze repetities werden goed bezocht. 
  

Zelfwerkzaamheid 
Ook dit jaar is er door de commissie zelfwerkzaamheid hard gewerkt om extra geld 
bijeen te verdienen om de vereniging financieel te ondersteunen. 
Het meewerken in de  horeca tijdens optredens bij zaal ’t Anker, het klaarzetten van de 
container voor het fritesvet, tent opbouwen, zwerfafval ruimen. We steken onze handen 
uit de mouwen. 
Elke maandag  staan 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! 
 
Vergaderingen 
In 2014 kwam het bestuur wederom maandelijks in vergadering bijeen, behalve tijdens 
de vakantieperiode. Door diverse commissie leden werden diverse vergaderingen van de 

gem. Muziekfederatie, werkgroep solistenconcours, Kunstencentrum Jerusalem en 
dorpsraad bijgewoond. Op maandag 7 april kwamen de leden bijeen voor de 
jaarvergadering van 2014. 
 
 
Vrienden van ‘St. Oda’ 
De vrienden zorgen voor diverse hand en span diensten en voor een financiële 

ondersteuning voor St. Oda  Zo sponsoren ze elk jaar een welverdiende maaltijd na de 
lege flessenactie, de Nieuwjaarsborrel 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.  

Door het samenwerkingsverband tussen basisschool De Lier en fanfare St. Oda krijgen de 

leerlingen van groep 4 en 5 zang- en muziekonderwijs. 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’. 

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 

http://www.stodamerselo.nl/?p=410
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Archief fanfare/drumband 
Hiervoor kunnen we terecht bij Koos Hendriks. Zij zorgt er al jaren voor dat het archief 
van de vereniging betreft de muziekstukken in orde is. Wederom bedankt Koos!  
 
 
Merselo, maart 2015 
 
Mieke Michels 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Contributie over het jaar 2015 
 
Leden per 01-01-2015 18 jaar of ouder betalen een contributie van € 134,00. 
Leden per 01-01-2015 16 – 18 jaar betalen een contributie van € 104,00. 
Leden per 01-01-2015 jonger dan 16 jaar en muziekles volgen op een erkende 
muziekschool of via onze eigen (interne) opleiding betalen een contributie van € 77,00 
 
Voor informatie over de lesgelden muziekschool  
www.kunstencentrumjerusalem.nl 
 

http://www.kunstencentrumjerusalem.nl/
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