
 

 

 

 

 

 

 

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

Wat was………….. 
 
Avondvierdaagse in Venray: 
Op zondag 14 juni hebben onze oudste jeugdleden meegespeeld tijden het défilé. Het was 
even wennen. Een erg warme zon, lopen en spelen op het instrument. Dat is niet niks. 
Maar… het is ze allemaal erg goed afgegaan. Super jongens en meiden. Jullie gaven al aan 
dat we de volgende keer weer op jullie kunnen rekenen!!!!! TOP! 
 
Kermisconcert 28 juni: 
Het was al vroeg erg druk op het terras bij Den Tommes. Het jeugdorkest  
speelde o.l.v. Maarten Rijs zelf enkele nummers die erg gewaardeerd werden door het 
publiek. Ook de jeugdleden van het opstaporkest die in mei zijn ingestroomd 
speelden mee. Dit was hun eerste echte concertje. We mogen als  
jeugdcommissie wel zeggen dat we een groep super gemotiveerde  
jeugdmuzikanten hebben die een mooi stukje muziek maken. Wij zijn trots op jullie!!! 
 
Flessenactie op zaterdag 4 juli: 
Zoals jullie al hebben kunnen lezen heeft jullie inzet weer een mooi bedrag opgebracht. 
Allemaal heel erg bedankt hiervoor! 
 
Afsluitingsactiviteit maandag 6 juli: 
Een beetje anders dan gepland maar echt een gezellige avond. Om 18.45u. kwamen we bij 
elkaar in Den Tommes waar we eerst wat te drinken kregen. Hierna kon het ijs eten 
beginnen. Er was een heleboel keus, voor ieder wat wils. Het bleef niet bij 
een ijsrondje. Er was genoeg dus nog maar een tweede keer. Heerlijk 
toch!!!. Tijdens het ijs eten hebben naar de video van het Eurofestival in Heel 
gekeken en de foto’s van YMSTW.  
 
 
 

Wat komt……….. 
De zomervakantie zit er weer op. We hopen dat iedereen enorm heeft kunnen genieten van 
alle vrije tijd. Even niet naar de muziekles of naar de repetitie maar gewoon lekker doen waar 
je zin in hebt. 
Maar goed… aan alles komt een eind, ook aan een vakantie. We gaan weer over naar de 
orde van alledag. 
Voor het jeugdorkest betekent dit de eerste repetitie op maandag 31 augustus in Zaal ’t 
Anker van 18.45 u. tot 19.45 u.. 
Hierna volgt een pauze van 15 minuten en stromen de oudere jeugdleden tot 20.50 u. in bij 
de fanfare. 
Iedereen is voor de vakantie hierover al op de hoogte gebracht. 
 
Hieronder nogmaals het overzicht van alle groepen:  
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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, Brian  
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 
 
Mocht er een foutje in dit schema zitten dan graag even doorgeven aan Tilly. 
 
Informatie op de website: 
Alle informatie staat op de website. Als je iets niet zeker weet kun je het hier altijd opzoeken. 
 
Gezamenlijke activiteit op 27 september: 
Niet in het weekend van 5 en 6 september gaat de activiteit door. 
Guus, Marloes en Hilde zijn al druk bezig met de voorbereidingen. 
Jullie worden tijdig op de hoogte gebracht van de activiteit. 
 

De muzikant en de baton: 
Hebben jullie de website al bezocht en de stukjes gelezen??? Nee??? Ga snel naar 
www.stodamerselo.nl Het is erg leuk om te lezen.  
 

Agenda  t/m november 2015: 
27 september: activiteit voor alle jeugdleden. Info volgt. 

http://www.stodamerselo.nl/

