
 

 

 

 

  

 

 

 

Beste muzikanten en ouders, 
 

Hierbij weer een nieuwe nieuwsbrief vanuit de jeugdcommissie.  

 

 

Onze oprechte deelneming 

Op 22 januari jl. is de vader van Maarten Rijs, onze dirigent, overleden. Wij wensen Maarten 

en zijn familie heel veel sterkte toe.  

 

 

Carnaval 2015 bij de Zagewetters 

Dit jaar zijn twee leden van onze fanfare voortrekker bij het carnavalsgebeuren in het 

Zagewettersland 

Prins ErwinI I als prins van de Zagewetters en narrinneke Steffi als rechterhand van 

jeugdprinses Merli I. Samen gaan ze er vast een zeker een dolle boel van maken mit veul lol 

en schik!!!! 

 

Wij kunnen de recepties van deze twee niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Steffi is een 

zeer trouw lid van het jeugdorkest en fanfare. Erwin speelt de Bass,  is bestuurslid, 

ondersteunt bij het jeugdorkest waar nodig en zorgt voor het onderhoud van onze 

instrumenten. Een serenade is dan ook zeker op zijn plaats.  

Seniorleden wordt gevraagd te ondersteunen. 

 

Wij verwachten alle muzikanten op: 

Vrijdag 13 februari is de receptie van Jeugdprinses Merli en Narinneke Steffi. 

Graag aanwezig bij de JUM om 19.15 u.. 

 

Zaterdag 14 februari is de receptie van Prins Erwin I en prinses Desirée.  

Graag aanwezig bij Zaal ’t Anker om 20.00 u. 

 

Optocht: 

Op zondag 15 januari  14.11 u.is de carnavalsoptocht in Merselo. 

Iedereen die mee wil spelen met de fanfare, verzamelen om 13.45 u. bij de Tommes. Hier 

ligt de kleding (beenhouders, armhouders, mutsje, sjaal) klaar. Tijdens de repetitie van 9 

februari ligt de kleding in de Zaal. 

 

Oefenen carnavalsnummers: 

Op maandag 9 februari oefenen we om 20.00 u. de nummers die tijdens de carnaval 

gespeeld worden. 

 

 

 

Nieuwsbrief  no 4 
Februari 2015 
Website: www.stodamerselo.nl 

 

Opstap-en jeugdorkest  

Fanfare St. Oda 

http://www.stodamerselo.nl/


 

 

 

 

 

 

 

Young Musicians Spread their Wings 26 maart 2015 

 

Nieuws vanuit het organiserend comité. 

Intussen zijn de shirts besteld, wordt er muziek uitgezocht, worden een 

dezer dagen de brieven, waarin vrijstelling van lessen aangevraagd 

wordt voor donderdag 26 maart, naar de scholen verzonden en wordt 

er achter de schermen heel hard gewerkt om alles tot in de puntjes te 

regelen voor de negende editie van YMSTW, nog een kleine 2 

maanden te gaan en dan is het zover!!  

Enkele mededelingen: 

Er worden nog geregeld wijzigingen doorgegeven voor op de deelnemerslijst, waar nodig is 

dit uiteraard prima echter vanaf nu is het niet meer mogelijk muzikanten toe te 

voegen aan de lijst. 

Door omstandigheden lopen we wat achter betreffende het uitzoeken van muziek, we doen 

ons uiterste best om in de loop van volgende week nog wat nieuwe stukken te krijgen, ze 

worden of toegestuurd of we verspreiden een en ander op 8 februari. 

Op 8 februari zijn er her en der carnavalsactiviteiten gepland, dit wisten we bij het plannen 

van deze repetitie. Muzikanten die vanwege verplichtingen in het kader van carnaval niet 

aanwezig kunnen zijn, worden verzocht elders een extra repetitie te volgen. Uiteraard dienen 

afmeldingen tot een minimum beperkt te worden, we hebben de gezamenlijke repetities hard 

nodig om de puntjes op de i te zetten.  

Gezamenlijke repetities van 13.00 u. tot 17.00 u. in het Kerkebóske in Helden.  

Vertrek om 12.15 u. bij Zaal ’t Anker. 

 

Let op!!!!!!  

De slagwerkers worden de komende 2 repetities ook verwacht.  

Samen met Loic Vat gaan ze muziekstukken instuderen voor YMSTW. 

 

Zondag 8 februari, 

chauffeurs: Anouk, Dion, Theo M., Eduard, Loes. (We bekijken zondag ter plekke of er wel 

5 auto’s nodig zijn.)   

Guus, Hilde, Marieke, Ramon, Chantal en Hugo gaan vanuit Venray naar Helden   

Eduard haalt de muzikanten in Vredepeel op. Geef aan Eduard  

door als je niet naar de repetitie kunt zodat hij niet voor niets naar je huis rijdt!!!!!! 

 

Zondag 22 maart, 

chauffeurs ; Theo M, Marloes, Frans, Eduard, Lambert v. O.  

Guus, Hilde, Marieke, Ramon, Chantal en Hugo gaan vanuit Venray naar Helden   

Eduard haalt de muzikanten in Vredepeel op. Geef aan Eduard  

door als je niet naar de repetitie kunt zodat hij niet voor niets naar je huis rijdt!!!!!! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Agenda: 

 

Merselo Maakt Muziek: 8 maart 

Plaats: Zaal ’t Anker in Merselo. 

Jury: Joop Derks uit Venray 

De deelnemers krijgen alle informatie toegestuurd. 

 

Federatief solistenfestival:14 en 15 maart 

Plaats: Odeon in Venray. 

De deelnemers krijgen alle informatie toegestuurd. 

 

Eurofestival op zaterdag 18 april in Heel 

We hebben aangegeven graag aan het einde van de middag te willen spelen zodat we ook 

kunnen gaan sporten. Informatie hierover volgt nog. Na de optredens is er een gezellige 

maaltijd in de vorm van een buffet. Hier nemen we ook aan deel. Verder info hierover volgt te 

zijner tijd. 

 

Open repetitie 20 april 

Een speciale uitnodiging voor de muzikanten van het opstaporkest. Kom gezellig luisteren 

naar het  jeugdorkest en misschien mag je ook nog wel meedoen! 

 

Uitwisseling met Ell in Merselo 25 april 

Tijdens deze uitwisseling zal de drumdband,  het jeugdorkest en de fanfare optreden. 

Verdere informatie volgt. 

 


