
 

 

 

 

 

 

 

Beste muzikanten en ouders, 
 
Hierbij weer het laatste nieuws vanuit de jeugdcommissie.  
 
Agenda: 
2015 
20 december  :  Kerstconcert 
2016 
01 januari :  Nieuwjaarssactiviteit in Zaal ‘t Anker 
04 januari :  Instrumentenworkshops 
16 januari :  Gezinsmis opluisteren in de kerk van Merselo 
28 februari :  Merselo Maakt Muziek 
5 en 6 maart :  Solistenfestival 
16 april :  Eurofestival 
16 mei  :  Optreden Dag van de Wind 
26 juni  :  Kermisconcert 
02 juli  :  Flessenactie 
 
Wat was: 
 
Open repetitie: op 9 november hadden we “open” repetitie. Leuk dat er toch steeds weer 
een aantal enthousiast gestarte jeugdmuzikanten naar de repetitie komen. Lekker 
meespelen, luisteren of een ritme-instrument bespelen. Het was ook nu weer een heel 
gezellige en leerzame repetitie.   
 
Uitstapje Weeze 15 november 2015 
Op 15 november zijn we met een groep van 12 kinderen en 3 begeleiders naar Weeze 
gegaan. We werden met de bus opgehaald en bij het gemeentehuis van Weeze door de 
Burgemeester ontvangen. Er waren veel militairen en verenigingen aanwezig. Toen iedereen 
aanwezig was gingen we in een lange stoet naar het kerkhof. Hier waren enkele toespraken 
door de burgemeester en de pastoor. Enkele jongens en meisjes uit Weeze lazen een 
verhaal voor of deden een wens voor de toekomst. 
Aan het einde van de herdenking begon het te regenen en moesten we in de stromende 
regen terug naar het Gemeentehuis lopen. Goed nat geregend kwamen we daar aan. We 
werden echt verwend met een lekker lunchpakket. 
Vanwege het slechte weer hebben we de middagactiviteit helaas af moeten blazen. Dit was 
een bezoek aan het kasteel van Weeze en de dierentuin.  
Om half 2 zijn we weer richting Merselo vertrokken. 
 
We hebben een bedankbrief van de Burgemeester ontvangen waarin hij vraagt of het 
jeugdorkest volgend jaar muziek wil maken tijden de dodenherdenking. Informatie hierover 
ontvangen jullie te zijner tijd.  
 
Intocht Sinterklaas 
We hadden er goed voor gerepeteerd en Maarten had nog extra marcheerinstructies 
gegeven zodat we niet zouden struikelen. Goed voorbereid gingen we dus naar ’t Anker 
maar helaas ging de intocht op straat niet door vanwege de harde regen. Sinterklaas werd  
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binnen in de Zaal welkom geheten. De jeugdmuzikanten waren goed vertegenwoordigd en 
samen  met de seniormuzikanten hebben we een mooi stukje muziek gemaakt voor 
Sinterklaas.  
Sinterklaas was erg tevreden en vroeg of we voor het komend jaar nog wat extra 
Sinterklaasliedjes wilden instuderen. 
 
Uitslag enquête  
Jullie hebben voor de zomervakantie tijdens de ijsactiviteit een enquête ingevuld.  
 
Zoals beloofd hierbij de uitslag enquête: 
Pluspunten:  
Maarten is een leuke dirigent. 
Iedereen vindt het erg gezellig bij het jeugdorkest. 
Het is een leuke groep. 
 
Verbeterpunten algemeen: 
Modernere muziek. 
Vaker een nieuw nummer op de lessenaar. 
Meer optredens. 
 
Wat gaan we met de uitslag doen? 
We gaan de verbeterpunten met Maarten bespreken en kijken samen wat er mogelijk is. Met 
de keuze van de nummers zijn we wel afhankelijk van de bezetting.  
 
Wat komt: 
Kerstconcert:  
We doen dit jaar mee met het kerstconcert in de kerk. 
Omdat het een kerstconcert is zou het leuk zijn als jullie bijv. een kerstmuts of iets anders dat 
met kerst te maken heeft willen op/om doen. 
We dragen de kleding die het jeugdorkest altijd draagt. Donkere broek, zwarte polo, donkere 
schoenen. De polo krijgen jullie voor het concert uitgereikt. 
13.30 u. aanwezig zijn in de kerk. Koffers op de daarvoor bestemde plek. Dit hoor je in de 
kerk. 
Na het concert zijn jullie met je ouders en andere familieleden van harte welkom in Zaal het 
Anker voor een gezellig samenzijn in kerstsfeer.  
 
Instrumentenparade 4 januari van 18.45 u. tot 19.45 u.: 
Er zijn jeugdmuzikanten die er wel eens over denken om de overstap te maken naar een 
ander instrument. 
Als jeugdcommissie organiseren we op 4 januari een instrumentenparade waarbij  fanfare-
instrumenten gedemonstreerd en uitgeprobeerd kunnen worden. De instrumentenparade valt 
onder de repetitietijd. We verwachten dat iedereen er is. 
 
Hieronder nog een keer de stappen als je er serieus over denkt een overstap naar een ander 
instrument te maken. 
 
Bespreek eerst met je ouders dat je graag van instrument wilt veranderen. 
 
Wat zijn de stappen naar de vereniging toe bij een eventuele overstap: 



 

 
 
 
 
 

 Bij eventuele overstap dit kenbaar maken bij de vereniging en docent. 

 Er wordt gekeken of je geschikt bent om het gekozen instrument te bespelen. 

 Er wordt gekeken of het het juiste moment is om een overstap te maken. 

 Er wordt gekeken of het gekozen instrument beschikbaar is bij de vereniging. 

 De lesperiode voor het volgende examen zal mogelijk iets langer zijn. 

 
Opluisteren gezinsmis 16 januari: 
Vanuit de communiewerkgroep is gevraagd of het jeugdorkest de gezinsmis van 16 januari 
wil opluisteren. Als bestuur hebben we hier positief op gereageerd. Het is altijd mooi om in 
de kerk te spelen. 
Tijdens deze gezinsmis zullen de communicanten zich voorstellen aan de parochie.  
Kleding: polo ( wordt uitgereikt in de kerk), donkere spijkerbroek, donkere schoenen. 
Jullie horen nog hoe laat je in de kerk aanwezig moet zijn. 
 
Merselo Maakt Muziek 28 februari: 
Hiervoor ontvangen jullie binnenkort allemaal een uitnodiging. Iedereen die een instrument 
bespeelt ( dit hoeft niet perse een blaasinstrument of slagwerkinstrument te zijn) kan 
meedoen. Je hoeft niet alleen te spelen. Een duet, trio of kwartet met vriend(in) of 
seniormuzikant is ook mogelijk.  
Ga tijdig aan de slag met het uitzoeken van een muziekstuk. Dit kun je ook samen met je 
muziekdocent doen.  
Voor diegene die meedoen met het federatief solistenfestival is het een mooi moment om 
een keer extra te oefenen met de pianist in een zaal met publiek.  
Iedereen kan op het aanmeldformulier aangeven of hij/zij beoordeeld wil worden. 
 
Solistenfestival 5 en 6 maart: 
Dit jaar is St. Oda aan de beurt dit festival te organiseren. 
Je muziekdocent bespreekt de deelname met je en samen zoeken jullie een geschikt 
muziekstuk uit. 
Verdere informatie volgt nog 
 
Eurofestival 16 april: 
Na het succes van vorig jaar hebben ons weer aangemeld. We hebben aangegeven weer 
aan het einde van de zaterdag te willen optreden zodat we ook aan het buffet en de 
aansluitende feestavond kunnen deelnemen.   
We moeten nog even afwachten of de aanvraag goedgekeurd wordt.  
 
Dag van de Wind 16 mei:  
Het wordt al een beetje een traditie maar ook in 2016 nemen we deel aan De Dag van de 
Wind bij de Merselose Molen Nooitgedacht. 
 
Informatie op de website: 
Alle informatie staat op de website. Als je iets niet zeker weet kun je het hier altijd opzoeken. 
www.stodamerselo.nl 
 

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.  
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De jeugdcommissie wenst jullie allemaal heel gezellige feestdagen 
toe en een heel muzikaal 2016! 
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