
 

 

 

 

 

 

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor drumband, opstap- jeugdorkest en ouders, 
fanfare en alle ereleden van St Oda. 
De nieuwsbrief is altijd terug te lezen op onze website   www.stodamerselo.nl 

 
 

Agenda: 
2016 
12 november : Drumdag voor de slagwerkers 
17 november : Bestuursvergadering 
26 november : Ceciliafeest voor alle leden 
18 december : Eindejaarsconcert 
19 december : Geen repetitie jeugdorkest en fanfare 
22  december : Bestuursvergadering 

2017 
01-01-2017   : Nieuwjaarstreffen 
06 en 07 mei : Muziekweekend o.v.b.. Info volgt. 
13 en 14 mei : Eurofestival 
5 juni  : Optreden op de Dag van de Wind 
 
 

Nieuws vanuit de drumband: 
Drumdag, 12 november (14.00u tot 19.00u)  voor de slagwerkers van St.Oda.  
Deze middag wordt een gezellig samenzijn met alle slagwerkers van St.Oda Merselo. 
De kinderen gaan ervaren hoe het is om samen te spelen in een groep.  
We gaan eerst in kleine groepjes, onder leiding van de leden van de drumband , een 
muziekstuk instuderen. 
Vervolgens gaan we dit stuk samen oefenen, zoals een echte drumband dit ook doet.  
We sluiten de repetitie natuurlijk op drummerswijze af, zodat we goed gevuld naar huis 
gaan. 
Ik wil de ouders vragen om kwart voor 7 weer aanwezig te zijn zodat we dit stuk voor een 
echt publiek kunnen spelen.  
Waar gaan we dit allemaal doen? Weverslo 5 in Merselo. 
 

Iedereen een hele gezellige en leerzame middag toegewenst. 
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Nieuws vanuit het Opstaporkest: 
Het is inmiddels al weer twee jaar geleden dat we begonnen met een opstaporkest. Dit zijn 
kinderen die al enige tijd muziekles hebben, en middels dit z.g. orkest ervaring op kunnen 
doen in het samenspelen. Deze opzet blijkt een succes te zijn, de eerste groep speelt al in 
het jeugdorkest, en de tweede groep gaat in januari over. In januari starten we weer met 
een nieuwe groep. Onder leiding van Theo Koppes en begeleiding van Guus Kersten wordt er 
in een ontspannen sfeer gerepeteerd.  
De oefenavond is op vrijdag, van 19.00 uur tot 19.45 uur in D’n Tommes. 
 
Doorstroom naar het jeugdorkest: 
De muzikanten van het opstaporkest zijn er klaar voor en mogen in januari doorstromen 
naar het jeugdorkest. 
Sanne Kessels, Sten Nellen, Marte Aarts, Edith Heldens en Judith van der Elzen komen het 
jeugdorkest versterken. De muzikanten van het jeugdorkest kijken al uit naar jullie komst. 
De eerste repetitie is op maandag 3 januari 2017. 
Aanvang repetitie: 18.45 u. tot 19.45 u. in Zaal ’t Anker. 
 

De jeugdcommissie wenst jullie allemaal heel veel plezier bij het jeugdorkest! 

 

 

Nieuws vanuit het Jeugdorkest: 
Young Musicians Spread their Wings 10 
1 november hebben de jeugdmuzikanten weer een prachtige  dag mogen beleven op de 
vliegbasis in Eindhoven. 10 jaar YMSTW.  
Om 7.00 u. ’s ochtends stond de bus al bij ’t Anker om richting Eindhoven te vertrekken. 
Degene die de eerste keer mee mochten hadden van de spanning niet zo heel goed geslapen 
maar eenmaal aangekomen waren  ze de zenuwen snel de baas. 
Goed georganiseerde workshops door de Koninklijke Luchtmachtkapel, een heerlijk lunch en 
daaropvolgend om 15.30 u. een prachtig concert samen met de Koninklijke Luchtmachtkapel 
waar het grote publiek enorm van heeft genoten. Mooie slotwoorden van de Commandant 
van Vliegbasis Eindhoven.  
Maarten en Cindy, super bedankt dat we voor de 7de keer aan dit evenement mochten 
deelnemen.  
De jeugdmuzikanten zijn de 11de keer ook weer graag van de partij!!!!!! 
Wil je meer lezen over dit evenement? Kijk dan op onze webite  www.stodamerselo.nl   

 
 
 
 



 

 
 
 
 
Eindejaarsconcert: 
Jeugdorkest en fanfare spelen samen de stukken tijdens het Eindejaarsconcert op 18 
december. Hiervoor staan enkele gezamenlijke repetities gepland. 
We weten dat het misschien voor sommige kinderen wat laat is en hopen op begrip van de 
ouders hierbij. Mocht het voor uw zoon/dochter te laat worden dan horen we dit graag. 
 
Data gezamenlijke repetities : 
Maandag 14 november  
Maandag 21 november  
Maandag 28 november 
Maandag 12 december 
Repetitietijd van 19.30 u. tot 21.00 u.  
 
 
 

Feestavond: 
26 november  feestavond voor drumband, opstaporkest, jeugdorkest, fanfare en ereleden! 

We starten de avond met het spel “Zullen we een spelletje doen?” 
Als de strijd gestreden is, kan ieder genieten van heerlijke friet met 
bijbehorende snacks. 
Voor alle jeugdleden t/m 16 jaar is het eten gratis, voor leden vanaf 
17 jaar vragen we een eigen bijdrage van € 5,00 en niet leden een 

eigen bijdrage van € 7,50. Consumpties (€ 1,50) zijn voor eigen rekening. 
De avond begint om 19.00 uur in zaal het Anker te Merselo, zodat alle jeugdleden hierbij 
aanwezig kunnen zijn. Het officiële gedeelte duurt tot +/- 22.30 uur. Hierna zetten we de 
avond voort onder het genot van een drankje. We gaan ervan uit dat iedereen zich opgeeft, 
dit mag je niet missen! Jij komt toch ook? 
Aanmelden kan bij Wendy v. Hoof 
 
 

Nieuws uit de werkgroepen: 
De nieuwsbrief is bij uitstek het blad om mededelingen te doen vanuit de verschillende 
werkgroepen. Iedereen is snel op de hoogte van al het nieuws rondom de activiteit. 
 
De werkgroepen voor de verschillende activiteiten zijn bekend. 
Vanuit de verschillende commissies zitten afgevaardigden in de werkgroepen. Het is de  
bedoeling dat ieder werkgroep lid zijn/haar achterban informeert. 
De werkgroep Eindejaarsconcert bestaat uit Marloes Michels, Hilde v. Tilburg ++++++ 
De werkgroep Merselo Maakt Muziek bestaat uit Theo Koppes, Marcel Janssen, Frans 
Janssen, Arno Poels, Ruud Kessels, Wilbert Heldens, Marielle Rieter en Lea Hendriks, Mieke 
Michels. 
Zij vergaderen op 14 november om 21.00 u. in ’t Anker. 



 

 
 
 
 
 
De werkgroep uitstapjes/weekendje weg bestaat uit Gerrit Hendriks, Theo Martens, Tilly 
Wiechert, Frans Janssen, Erwin Hendriks. 
De werkgroep Jubilarissenconcert bestaat uit Bart Peeters, Erik Poels +++++++ 
De werkgroep Kermis vrijdag bestaat uit Erwin Hendriks, Marcel Janssen +++++ 
De werkgroep Kermis zondag bestaat uit Liesbeth van de Venne, Frank Janssen +++++ 
 
Nieuws vanuit de werkgroep kun je mailen naar ceesentilly@home.nl 


