
 

 

 

 

 

 

 

Beste senior- en jeugdleden van de fanfare, drumband, 
jeugdmuzikanten van opstap- en jeugdorkest en ouders, 
 
 
 

Agenda: 
 
04 juli  : Open repetitie 
04 juli  : Ouderbijeenkomst voor ouders van leerlingen in opleiding om 20.00 u. in  

  Zaal ‘t Anker.  
24 juli  : Bezoek aan de Magische Cultuurdag in Toverland. 
05 sept : Eerste repetitie na de vakantie 
01 nov. : Young Musicians Spread their Wings op Vliegbasis Eindhoven 
 
 
 

Magische Cultuur dag Toverland 

In tegenstelling tot een vorig bericht hebben we alsnog een uitnodiging ontvangen voor een 
bezoek aan Toverland op zondag 24 juli. Dit laten we natuurlijk niet aan ons voorbij gaan. 
Een mooie start van de zomervakantie. Het park is open van 10.00 u. tot 18.00 u.. 
We gaan hier met alle leden van St. Oda naar toe; seniorleden, jeugdleden van jeugd- 
en opstaporkest en drumband. 
Om ons goed voor te kunnen bereiden, gaan 
de repetities van 4, 11 en 18 juli door van 
18.45 tot 20.45 uur. 
De seniorleden (11 juli en 18 juli) mogen 
tijdens de repetities eerder instromen maar 
worden zeker om 19.45 uur verwacht. 
De leden van het opstaporkest gaan mee 
naar Toverland, mogen de repetities 
bezoeken maar hoeven niet aan de 
optredens deel te nemen.  
 
Kleding: Donkere spijkerbroek, zwarte polo (jeugdleden van de vereniging)/zwarte blouse 
(seniorleden), donkere schoenen. 
Meenemen: muziekinstrument in koffer, harpje (heb je er nog geen dan deze halen bij Erwin 
Hendriks), partijen. 
 
Over het tijdstip van vertrek, vervoer, tijden optredens etc. worden jullie nog geïnformeerd. 
We gaan in ieder geval de hele dag!!!!! Iedereen zorgt voor een eigen lunchpakket. 
Familieleden/aanhang kunnen mee naar Toverland tegen een gereduceerde prijs van €20,00 
per persoon. 
Voor meer informatie kun je terecht bij: Mieke, Marcel, Tilly 
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Open repetitie op maandag 4 juli 
Voor muzikanten die interesse hebben ook een instrument te gaan bespelen is er op 4 juli 
een extra Open repetitie ingelast. 
Je mag vrienden/vriendinnen die het leuk vinden om te kijken, te luisteren of ook eens een 
instrument te proberen meenemen naar de repetitie. 

 
 
Uitnodiging ouderavond voor ouders van leerlingen in opleiding 
Datum: 4 juli 
Aanvang: 20.00 uur 
Plaats: Zaal ’t Anker 
 
Zoals in een eerder overleg afgesproken, willen we hierbij alle ouders van leerlingen die een 
muziekopleiding volgen bij Jop Janssen, Marc Thijssen of bij een docent van het 
Kunstencentrum Jerusalem uitnodigen voor een bijeenkomst in Zaal ‘t Anker. 
 
Agenda: 

 Evaluatie het muziekjaar 2015-2016 

 Mogelijkheid les op locatie voor de saxofoonleerlingen 

 Waar gaat uw zoon/dochter volgend jaar muziekles gaat volgen 
Datum aanmeldingen 

 WVTTK 

 Rondvraag 

 Sluiting 

 
 
 
Young Musicians Spread Their Wings 2016. 
Datum: 1-11-2016 
De voorbereidingen zijn weer in volle gang. Dit jaar de 10de editie dus extra feestelijk. 
Na de zomervakantie hebben we nog 8 repetities en dan is het al 1 november en mogen we 
weer vlammen samen met 150 jeugdmuzikanten en de muzikanten van de Koninklijke 
Luchtmacht. 
 
Ons jeugdorkest mag dit jaar ook weer 
meedoen.  
We gaan er van uit dat iedereen er weer 
zin in heeft.  
 
Om een goede planning te kunnen 
maken, moeten er overzichten van alle 
deelnemers gemaakt worden.  
Verder moeten er jubileumpolo’s besteld 
worden en hierop zit enkele weken 
levertijd. 
Daarom hebben we de volgende 
gegevens van jullie nodig: 



 

 
 
 
 
 
 

 Achternaam 

 Voornaam 

 Adres, postcode en plaats 

 Geb. datum 

 Instrument (1ste, 2de, 3de  partij in overleg met Maarten) 

 Confectiemaat (xs, s, m, l, xl, xxl) 

 Dieet ja/nee 

 School, klas, adres school, aanspreekpersoon school 
 

Deze gegevens graag zo spoedig mogelijk doormailen naar: ceesentilly@home.nl 
  
Repetities 
Er zijn reeds een drietal gezamenlijke repetities gepland. Deze kun je nu al in je agenda 
noteren. Tijdens deze repetities wordt dringend verzocht om aanwezig te zijn: 
 
25-09-2016  Dorpscentrum Kerkeböske, Aan de Koeberg 3, 5988NE Helden 
09-10-2016 Verenigingsgebouw La Rochelle, Past. Hanraetsstraat 7a, 6088EH Roggel 
30-10-2016  Dorpscentrum Kerkeböske, Aan de Koeberg 3, 5988NE Helden 
 
Tijden gezamenlijke repetities: 13.00 uur tot uiterlijk 16.00 uur 
 
Vrijstelling school. 
De ervaring heeft ons geleerd dat de scholen zeer welwillend tegenover dit evenement 
staan, dit komt mede door het educatieve karakter van deze dag. 
De Luchtmacht zal een verzoek richten aan de scholen om deze dag het kind vrij te geven 
voor deelname. Ouders worden na goedkeuring van de school hierover geïnformeerd. 
Muzikanten die een beroepsopleiding volgen of een baan hebben, worden gevraagd zelf 
voor verlof te zorgen. 
 
De opgaveformulieren voor de bezoekers volgen nog. 
 
Muziekstukken voor YMSTW zullen direct na de zomervakantie uitgedeeld worden. 
 
 

 
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe. 

 
GENIET ERVAN!!!!!!!!! 
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