
 

 

 

 

 

 

 

Beste muzikanten en ouders, 
 
Hierbij weer het laatste nieuws vanuit de jeugdcommissie.  
 

Wat was………….. 
 
Eurofestival in Heel: 
Wat was het spannend !!!! Voor de eerste keer op concours. 
Eigenlijk kon het niet mis gaan want we hadden er goed voor gerepeteerd. 
De luxe touringcar stond keurig op tijd klaar bij Zaal ‘t Anker.  
Wat we toen nog niet wisten was, dat we door Jan Smit zelf naar Heel gebracht zouden 
worden. Hilariteit alom toen hij zich voorstelde. 
 
We waren al in opperbeste stemming toen we in Heel aan kwamen. Over de kermis in 
Helden om wat gastmuzikanten op te pikken en weer door. Wij stonden ingepland voor het 
laatste optreden van de zaterdag. Daarom hadden we op advies van Maarten ook maar een 
toegift ingestudeerd. 
Voor het optreden hadden we nog een generale repetitie en toen kon het echte werk 
beginnen.  
 
Een volle zaal met publiek waaronder veel supporters uit Merselo. Super dat jullie gekomen 
waren.  
De nummers die we ten gehore brachten werden erg gewaardeerd door zowel het publiek 
als de jury. 
Beoordeling: ruim voldoende tot goed. Een prachtige prestatie. 
 
Na het optreden was er een after party die begon met een lekker buffet. Hierna kon er 
gedanst worden op de muziek van een DJ. 
 
Mooi op tijd stond onze Jan Smit weer klaar om ons naar huis te brengen.  
Maar het feestje was nog niet afgelopen.  
In de bus werd gelachen en gezongen en onze gastmuzikanten werden onder luid gejuich en 
gezang ( Helden bedankt, Helden bedankt……) bedankt voor hun ondersteuning. 
 
Een erg geslaagd evenement. 
 
Open repetitie: 
Op 20 april hadden we extra stoelen klaar gezet voor de jongens en meisjes die graag naar 
het jeugdorkest wilden komen luisteren of er over denken een instrument te gaan bespelen. 
Alle stoelen waren bezet want ook de jeugdmuzikanten van het opstaporkest speelden 
vandaag met het jeugdorkest mee. 
Theo Koppes, de dirigent van het opstaporkest, had voor enkele vrolijke nummers gezorgd 
waar we met veel enthousiasme aan begonnen. Aan het einde van de repetitie zaten alle 
nummers er zo goed in dat we de muzikanten van het opstaporkest gevraagd hebben met 
ons mee te spelen met De Dag van de Wind.  
De muzikanten die net begonnen zijn met het bespelen van een instrument of gaan starten 
bespeelden de ritme-instrumenten onder leiding van Cindy. 
We hebben een leuke, leerzame repetitie gehad. 
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Theo bedankt!!! 
Vele jaren heeft Theo Martens  ondersteuning geboden tijdens de repetities en optredens 
van het jeugdorkest. Wekelijks was het voor Theo een héééééle lange repetitieavond want 
na het jeugdorkest ging hij over naar de repetitie van de fanfare. 
Verder verzorgde Theo de partijen voor YMSTW die altijd prima in orde waren 
Theo, heel erg bedankt dat je dit al die jaren hebt willen doen.  
 
Super bedankt voor je inzet. 
Jeugdleden en jeugdcommissie. 
 
Erwin Hendriks, de vader van Isa zal de stoel van Theo innemen. 
 
 
Dag van de Wind: 
Maandag 2de Pinksterdag waren we gevraagd een optreden verzorgen op De dag van de 
Wind. Omdat de JUM ook net datzelfde weekend feest had gehad, stond er een mooie tent 
waarin we mochten optreden. Het publiek vond het een heel erg mooi concert. 
Het was ook erg druk in de tent toen we het concertje gaven.  
Voor de muzikanten van het opstaporkest was het de eerste keer dat ze bij het jeugdorkest 
meespeelden. 
Ze hebben het echt geweldig gedaan.  
Jenske knap gedaan die solo zo helemaal alleen voor het orkest. Chapeau!!!!! 
Iedereen was erg tevreden over ons optreden. 
 
   

Wat komt……….. 
 
Avondvierdaagse Defilé in Venray op 14 juni: 
De jeugdmuzikanten die bij de fanfare spelen nemen hieraan deel. 
Houdt de berichten in Os Krèntje en de website goed in de gaten.  
Kleding: zie mail dit is afhankelijk van het weer. 
 
Kermisconcert 28 juni: 
Deelnemers: drumband, opstaporkest, jeugdorkest en fanfare.  
Aanvang 11.00 u.. 
Aanwezig: 10.45 u. bij Den Tommes. 
De nummers die we spelen worden tijdig bekend gemaakt. 
 
Flessenactie op zaterdag 4 juli: 
We starten zoals voorgaande jaren om 10.00 u. 
De commissie zelfwerkzaamheid heeft alles al uitgewerkt. 
 
Afsluitingsactiviteit maandag 6 juli: 
We hebben samen een jaar hard gewerkt en mooie concerten gegeven. Dat moeten we 
vieren!! Daarom willen we  op maandag 6 juli het muziekjaar samen gezellig afsluiten. We 
gaan op de fiets naar Venray of Overloon om een lekker ijsje te eten.  
We verwachten jullie om 18.45 u. bij Zaal ’t Anker.  
Geef even aan Mieke of Tilly door als je mee gaat.  
Aanmelden bij secretariaat@stodamerselo.nl  kan ook. 
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E-mailadressen: 
Er wordt wel eens aangegeven dat er een mailtje of andere info gemist wordt. 
Wil je de mailing ook graag persoonlijk ontvangen, geef dan je mailadres even door naar 
secretariaat@stodamerselo.nl Mieke stuurt de mailadressen daarna door naar Theo 
Martens. 
  
Informatie op de website: 
Alle informatie staat op de website. Als je iets niet zeker weet kun je het hier altijd opzoeken. 
 
Doorstroom vanuit de verschillende orkesten: 
Na de vakantie gaan we weer doorstromen. We kunnen steeds beter muziek maken en 
komen hierdoor ook steeds in een ander orkest. 
Overzicht: 
Opstaporkest: Sten, Edith, Judith, Thijs, Sanne. 
Repetitie op vrijdagavond van 19.00 u. tot 19.30 u. in Den Tommes 
Dirigent: Theo Koppes en Guus Kersten 
Jullie krijgen hiervoor nog een officiële uitnodiging 
Jeugdorkest: Giel, Ilko, Lieke, Amke, Isa, Anne 
Dirigent: Maarten Rijs 
Repetitie op maandagavond van 18.45 u. tot 19.45 u. in Zaal ‘t Anker 
Fanfare: Dion, Eline, Loes,  
Repetitie na de repetitie van het jeugdorkest van 20.00 u. tot 20.50 u. 
Er is een pauze van 19.45 u. tot 20.00 u.. 
Dirigent: Maarten Rijs 
 
Gezamenlijke activiteit op 5 of 6 september: 
Het weekend van 5-6 september zouden we met St. Oda een weekend weg gaan. Dit kan 
helaas dit jaar niet doorgaan. Voor 2016 is dit wel al vastgelegd. 
Nu willen we in dat weekend toch iets leuks gaan doen. Noteer deze data al vast in je 
agenda. Verdere informatie volgt. 
 

De muzikant en de baton: 
Hebben jullie de website al bezocht en de stukjes gelezen??? Nee??? Ga snel naar 
www.stodamerselo.nl  
 
Zomervakantie: 
We hebben vakantie van 13 juli t/m 30 augustus.  
Wij wensen iedereen een hele zonnige vakantie toe.  
 

Agenda  t/m juli 2015: 
14 juni      Defilé avondvierdaagse ( voor de jeugdleden die bij de fanfare spelen) 
28 juni                  Kermisconcert  
04 juli                   Flessenactie  
06 juli                   Afsluiting muziekjaar  

mailto:secretariaat@stodamerselo.nl

