
 

 

 

 

 

 

 
De nieuwsbrief is altijd terug te lezen op onze website   www.stodamerselo.nl 
 

Agenda 2018: 
 

04 mei   : Dodenherdenking Venray 
06 mei   : Gezamenlijke repetitie jeugdorkest met jeugdorkest Peel&Maas 
14 mei   : Optreden jeugdorkest Rooyhof Venray  
21 mei   : Projectconcert Peel& Maas jeugdorkest, St. Oda jeugdorkest  
23/24 juni  : Weekend weg 
18 juni   : Open repetitie jeugdorkest 
29 juni   : Kermisconcert Disney mmv jeugdorkest, jeugddrumband  
     en MIK lln. bs. De Lier 
01 juli   : Kermisconcert fanfare en drumband 
09 juli   : Evaluatie met de ouders van de introlesleerlingen 
                                         Repetitie zonder instrumenten 
Voor de verdere activiteiten in 2018 zie de agenda op de website. 
 

Activiteiten: 
 
Dodenherdenking in de Grote kerk van Venray. 
Datum: 04 mei  
Deelname: Fanfare + de jeugdleden die de repetitie tot 21.00 u. bijwonen. 
Vertrek: 17.45 u bij Zaal ’t Anker 
Aanwezig: 18.00 u in de kerk.  Stoelen zelf klaarzetten. We zitten achter het altaar. 
 
I.v.m. beperkte parkeerruimte is het handig zoveel mogelijk samen te rijden. 
Graag jeugdleden meenemen naar Venray. 
 
18.30 u: Fanfare St. Oda  
18.45 u: Aanvang herdenking 
19.50 u: Stille tocht naar het oorlogsmonument 
 
Kleding: heren kostuum, dames zwart,  
               jeugd zwarte polo of zwarte blouse, donkere spijkerbroek 
               donkere schoenen. 
Maandag: 30 april worden de polo’s door Wim Wilms uitgedeeld. 
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Gezamenlijke repetitie jeugdorkest Merselo en jeugdorkesten Peel & Maas. 
Datum: 06 mei 
Plaats: Kessel zie adres hieronder  
Vertrektijd: 10.15 bij Zaal ’t Anker   
Repetitietijd: 10.45 u tot 12.30 u 
Voor het gezamenlijke optreden op 2de Pinksterdag in de feesttent, vindt Maarten het fijn 
om een keer samen te repeteren.  
Zaal ’t Anker is te klein om zo’n grote groep muzikanten te plaatsen.  
Daarom gaan wij een keer richting Kessel. 
Adres: Tutti-clublokaal Fanfare Maasoever Kessel, Schijfweg-Zuid 6, 5995BG Kessel. 
tel: 06 13357941 
Chauffeurs ( liefst 7 of 8) zijn welkom: a.u.b. aanmelden bij Tilly per telefoon of mail. 

 
Optreden Rooyhof. 
Op maandagavond 14 mei heeft het jeugdorkest de repetitie verplaatst naar Rooyhof in 
Venray. 
Van 18.30 u tot 19.30 u zal er een optreden verzorgd worden in de binnentuin van de 
zorginstelling. 
Vertrek om 18.00 u. bij Zaal ’t Anker. 
We zijn weer op tijd terug voor de repetitie van 20.00 u. 
Vervoer:  
Verzoek aan de seniormuzikanten en jeugdcommissie (Lambert, Erwin, Eduard, Marcel, Erik, 
Tilly, Frank, Frans, Lea) die het jeugdorkest begeleiden om die avond te rijden. Geef even 
door als je niet kunt rijden bij Lea. 
 
Projectconcert Peel& Maas jeugdorkest en St. Oda jeugdorkest. 
“Pinksterfeest rondom de molen” staat in het teken van muziek. 
Van vrijdag t/m maandag is er van alles te zien en te beleven in de feesttent ( zie hiervoor  
Rosentaler bierfest).  
Op 2de Pinksterdag is er rondom de Molen en aan het Grootdorp van alles te beleven. In de 
feesttent zal het jeugdorkest van fanfare St. Oda en het jeugdorkest Peel & Maas samen de 
muzikale omlijsting verzorgen.  
Verder zullen diverse hobbyisten laten zien waarom zij nou net die hobby een leuke 
vrijetijdsbesteding vinden.  
Muziekprogramma 2de pinksterdag in de tent: 
13.00 u  Verzamelen jeugdorkesten en jeugddrumband in de feesttent 
De tijden zijn o.v.b.: 
13.30 u  Leerlingorkest Peel & Maas 
14.00 u  Jeugdorkest Peel & Maas 
14.35 u  Jeugdorkest St. Oda 
Pauze 
15.15 u  Afsluitend gezamenlijk optreden jeugdorkest Peel & Maas en jeugdorkest St. Oda 
 



 

 
 
 
 
Kleding: donkere spijkerbroek, zwarte polo of zwarte blouse, donkere schoenen. 
 
Het belooft een heel gezellig muziekspektakel te worden.  
Maak flink reclame zodat er veel mensen komen luisteren en genieten!!!!!!!!!! 
 

23 en 24 juni weekend weg. 

De activiteitencommissie is volop bezig een gezellig programma in elkaar te zetten zodat 

iedereen een onvergetelijk weekend heeft. 

Jullie ontvangen tijdig alle informatie. 

Heb je toch al vragen?  Stel ze bijvoorbeeld aan Arno Poels of Anouk Heldens. Zij  weten er 

alles van. 

 

29 juni kermisconcert. 

Het is al bijna een traditie aan het worden. Op vrijdagavond voor de kermis verzorgen het  

jeugdorkest, de jeugddrumband, introles- en MIK leerlingen een spetterend concert in de 

feesttent bij den Tommes. 

Ook dit jaar wordt er achter de schermen al weer hard gewerkt om een mooi concert neer te 

zetten. 

Het thema dit jaar is:  De wereld van Walt Disney  

Vele bekende Disneyliedjes zullen op verschillende manieren de revue passeren. 

Aanvang van het concert is 19.00 u. 

Na afloop van het concert kunnen talenten zich presenteren middels een karaokeshow. 

Iedereen, dus jong en oud, mag hieraan meedoen. 

Je mag je van tevoren thuis voorbereiden. Geef aan Tilly door welk nummer jij of de groep 

wil doen. Wij zorgen voor de muziek en het podium. 

Verdere informatie over dit concert en de karaokeshow volgt nog. 

 

1 juli Kermisconcert fanfare : 

Op zondag 1 juli zal fanfare St. Oda het jaarlijkse kermisconcert uitvoeren in de feesttent bij 

den Tommes. 

Aanvang: 11.00 u. 

Aanwezig: 10.30 u. 

Tijdens dit concert zal een heel klein tipje van de sluier opgelicht worden voor het 

jubileumconcert. 


