
 

 

Activiteitenverslag  

St.Oda 2019 

Voorwoord 

 

Door voorzitter Frans Janssen 

Merselo, maart 2020  

Aan de leden, 

Het jaar 2019 ligt weer enkele maanden achter ons. Iedereen is dan ook volop bezig met de 

activiteiten voor het jaar 2020. Toch is het goed om via het jaarverslag nog eens terug te kijken 

naar het jaar 2019, het jaar na de geweldige viering van ons 100 jarig jubileum. We zijn als 

vereniging niet in het “zwarte gat” gevallen, maar ook 2019 is een jaar geworden met 

verschillende mooie activiteiten. 

Als bestuur krijgen wij wel eens de opmerking dat wij te veel “aandacht” aan de jeugd 

schenken. Ik denk dat deze opmerking niet terecht is. Voorop gesteld: alle leden zijn voor het 

bestuur even belangrijk. Echter als bestuur zijn wij ook verantwoordelijk voor het voortbestaan 

van onze vereniging. Als er niet een constante aanwas van nieuwe (jeugdige) leden is komt het 

voortbestaan al snel in gevaar. We hebben dat een paar decennia geleden gemerkt. Het is dan 

ook heel belangrijk om daar steeds veel aandacht aan te blijven besteden. 

Op alle regionale, provinciale en landelijke vergaderingen/bijeenkomsten van 

muziekverengingen of organisaties komt dit punt aan de orde: “hoe krijgen we de jeugd bij 

onze vereniging” of nog belangrijker “hoe houden we de jeugd bij onze vereniging”. Ook in 

de nieuwsbrief “klankwijzer” staat  hierover bijna wekelijks een artikel. Niemand heeft 

hiervoor een pasklaar antwoord. Iedere vereniging zal dit op zijn eigen manier moeten 

oplossen. Ook wij proberen dat zo goed mogelijk te doen. 

Vroeger kwam een nieuw lid bij de vereniging en werd er gezegd:  dit zijn onze gebruiken en 

regels. Tegenwoordig heeft de jeugd veel te kiezen voor vrijetijdsbesteding. Men zal dan ook 

eerder kijken: past die vereniging bij mij? Dat is een heel andere benadering, wat niet wil 

zeggen dat iedereen kan doen en laten wat hij wil. Ik hoef dan denk ik ook niet uit te leggen dat 

onze commissie “jeugd en opleiding” misschien wel de belangrijkste commissie van onze 

vereniging is, zonder andere commissies te kort te doen. 

Verder wil ik alle leden en vrijwilligers bedanken voor hun tomeloze inzet in het afgelopen jaar 

en ik hoop van ganser harte dat wij ook dit jaar weer op jullie mogen rekenen. Zonder jullie 

medewerking is het niet meer mogelijk om de vereniging draaiende te houden. Laten we er 

samen weer een mooi muzikaal jaar van maken. Veel succes! 

Frans Janssen, voorzitter 

  



 

 

Personalia 
Bestuur 

Frans Janssen – Voorzitter 

Mieke Michels – Secretaresse  

Theo Martens – Penningmeester 

Tilly Wiechert – Vice Voorzitter 

Lea Hendriks – Jeugdcommissie 

Cindy Lenssen - Jeugdcommissie 

Bart Ewals – Drumbandcommissie 

 

Ereleden 

Wim van Dijck 

Erwin Hendriks 

Piet Hendrix 

Jeu Kessels 

Nellie Muijsers 

Corrie Ploegmakers 

Pieter Rieter 

Jan Stiphout 

Harrie van der Zanden 

Gerrit Hendirks – Ere voorzitter 

Dré van de Venne – Ere voorzitter 

Piet Joris – Ere dirigent 

 

Dirigent/instructeur 

Dirigent fanfare en jeugdorkest: 

Maarten Rijs 

Instructeur drumband: Jop Janssen 

Instructeur jeugddrumband: Wouter 

Janssen 

 

 

 

De activiteiten 

van 2019 
 

1 januari: Nieuwjaarstreffen 

 

3 februari: Drumsensation 

 

4 februari: serenade opening MFC 

Vredepeel 

 

23 maart: Merselo Maakt Muziek 

 

30 en 31 maart: Solisten- en ensemble 

festival 

 

7 april: Drumbandfestijn 

 

14 april: Voorjaarsconcert met MMSK 

Sint Petrus Banden (fanfare) 

 

11 mei: Uitwisselingsconcert met 

Concordia uit de Rips (jeugdorkest) 

 

19 mei: Kids Live! (jeugdorkest) 

 

25 mei: Jubilarissenconcert (fanfare) 

 

28 juni: Kermisconcert (jeugdorkest en 

jeugddrumband) 

 

30 juni: Kermisconcert (fanfare en 

drumband) 

 

6 juli: Flessenactie (jeugdleden) 

 

13 oktober: Bevrijdingsconcert (allen) 

 

27 oktober: Halloween-optreden 

Venray (drumband) 

 

29 november en 1 december: Sint 

Nicolaas markt Blomberg (jeugdorkest) 

 

15 december: Eindejaarsconcert 

(allen) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ledenadministra-

tie 

Ledenaantal per 1 januari 2019 

105 

Vertrokken leden in 2019 

Siel Aarts en Youri Muijsers 

 

Nieuwe leden in 2019 

Bart Ewals, Guus Hendriks, Sven 

Hendriks, Noor van den Heuvel, Suze 

Poels, Jaap van der Putten en Michelle 

van der Putten 

 

Ledenaantal per 1 januari 2020 

109 

 

Contributie 

• Leden per 01-01-2020 jonger dan 

16 jaar betalen een contributie 

van €84,50- 

 

• Leden per 01-01-2020 van 16-18 

jaar betalen een contributie van 

€114,- 

 

• Leden per 01-01-2020 van 18 jaar 

en ouder betalen een contributie 

van €146,50,- 

 

 

Lesgelden 2019-2020 

• Opleiding A: €225,- 

• Opleiding B: €225,- 

• Opleiding C: €275,- 

• Opleiding D: €325,- 

 

 

 

 

 

Commissies 

Activiteitencommissie: 

Heidi Heldens, Anouk Heldens, Wendy v. 

Hoof, Rob Muijsers, Ruud Kessels, Gerrit 

Hendriks, Lambert v. Osch 

 

Drumbandcommissie: 

Bart Ewals, Lambert Michels, Willem 

Janssen en Wouter Janssen 

 

Jeugdcommissie: 

Lea Hendriks, Frank Janssen, Theo 

Koppes, Cindy Lenssen, Irma Nellen, Erik 

Poels en Tilly Wiechert, Bart Ewals 

 

Muziekcommissie: 

Bart Peeters (voorzitter), Erwin Hendriks, 

Marcel Janssen, Marloes Michels, Maarten 

Rijs, Brian Janssen 

 

PR- en websitecommissie: 

Lizzy Classens, Vera Michels, Mariëlle 

Rieter, Hilde van Tilburg, Liesbeth van de 

Venne 

 

Commissie sponsors- en 

zelfwerkzaamheid: 

Theo Martens (aanspreekpunt), Wim 

Michels, Pieter Rieter, Huub Muijsers, 

Lambert van Osch, Jeu Kessels, Gerrit 

Hendriks en Jan Poels. 

 

Commissie uniformen: 

Hugo van Helden, Frans Janssen, Anita 

Muijsers, Wim Wilms 

 

Diverse 

Contact Federatie: Frans Janssen 

 

Materiaal beheer: Erwin Hendriks en 

Noud Janssen  

 

Beheer/opslag tenues: Wim Wilms 

 

Overlegorgaan Dorpsraad: Frans 

Janssen 

 
!!! Dit zijn de commissieleden zoals ze nu 

(nog) zijn. Het bestuur is nog bezig met een 

update. !!! 



 

 

Nieuws! 

Drumband 

Sinds eind 2019 drumt de drumband op 

gloednieuwe trommen! Ook hebben zij 

nieuwe polo’s waarin zij stralend 

optreden! 

De 4 Muziketiers 

In 2018 is het project “de 4 Muziketiers” 

van start gegaan op BS. De Lier. Vier 

muziekdocenten (Geert Jacobs, Jop 

Janssen, Maarten Rijs en Geert Nellen) 

promoten muziekonderwijs in de 

groepen 3 t/m 6. Zij stimuleren het 

samen maken van muziek naast de 

reguliere muzieklessen in de groep. 

Geslaagden 

In 2019 zijn de volgende leerlingen 

geslaagd voor hun muziekdiploma: 

 

Praktijkexamen B 

Edith Heldens – bugel  

Thijs Peeters – euphonium 

Sanne Kessels – altsaxofoon  

Marte Aarts – altsaxofoon  

 

Praktijkexamen C 

Anne Janssen – trompet 

Ilko Janssen – trompet 

Dion Nellen (met lof) – bugel  

Giel Poels (met lof) – bugel 
 

Flessenactie & Rabobank 

Clubsupport 

In 2019 haalde het jeugdorkest met de 

flessenactie maar liefst €747,75 op! 

Ook door alle stemmen tijdens de 

Rabobank Clubsupport actie heeft St.Oda 

geld mogen ontvangen, namelijk een erg 

mooi bedrag van €711,10! 

Wist je dat…? 
… St.Oda nu ook op Instagram te 

volgen is? 

 

Algemene 

informatie 

Serenades en opluisteringen 

Er zijn in 2019 weer diverse serenades 

gebracht bij zowel leuke als 

verdrietige gebeurtenissen. 

Voorbeelden zijn: het overlijden van 

Jan Pubben, de serenade bij de 

opening van het MFC in Vredepeel, 

koningsdag, het ophalen van de 

communicanten, de serenade bij het 

Vastelaovendjeugdtrio van 2019, het 

defilé van de Venrayse avond 40dagse, 

Sint Maarten en de Sinterklaasintocht. 

Zelfwerkzaamheid 

Ook dit jaar is er door de commissie 

zelfwerkzaamheid weer hard gewerkt 

om extra geld bijeen te verdienen om 

de vereniging financieel te 

ondersteunen. Niet alleen zij, maar ook 

de leden die door het jaar heen bij 

verschillende activiteiten vrijwillig 

hebben meegeholpen: super bedankt 

voor jullie tijd en inzet! 

Nieuwsbrief 

Met enige regelmaat verscheen ook in 

2019 weer de nieuwsbrief. De 

nieuwsbrief was een goed middel om de 

hele vereniging te informeren over 

aankomende activiteiten en 

bijbehorende afspraken. De nieuwsbrief 

wordt per mail gestuurd, maar is ook te 

vinden onder op onze website op de 

home-pagina en onder het kopje 

“St.Oda”. 

 

Vrienden van St.Oda & sponsoren 

De vrienden van St.Oda zorgen voor 

diverse hand- en spandiensten. Ook 

zorgen zij, net als de sponsoren, voor 

een financiële ondersteuning. Beste 

vrienden en sponsoren, hartelijk dank 

voor jullie ondersteuning van 

afgelopen jaar! 

 



 

 

 

In Memoriam  

Koos Hendriks 

72 jaar 

Helaas hebben wij op 1 april 2019 afscheid moeten nemen van Koos Hendriks. Zij is lange tijd 

ondersteunend lid van onze vereniging geweest en hield jarenlang het archief van de 

muziekstukken bij.  

 

Jan Pubben 

94 jaar 

Jan Pubben is op 18 december op overleden. Jan was 66 jaar lang (ere)lid van onze vereniging. 

 

 

  



 

 

FEBRUARI 

Drumsensation 

Precies 3 minuten over half 11 

opende voorzitter Frans Janssen 

op 3 februari 2019 in zaal ’t 

Anker een nieuwe editie van 

Drumsensation. De zaal was 

royaal gevuld met slagwerkers 

en belangstellenden en ook de 

cameraploeg van Omroep 

Venray was present. 

Het programma werd gevuld door 

diverse optredens van 

verschillende drumbands: Sint 

Catharina uit Leunen, de 

allerkleinste leerlingdrummers van 

St.Oda, de jeugddrumband van 

St.Oda, de ‘senioren’ drumband van St.Oda, drumband Jong Nederland uit Horst en drumband 

Eendracht uit Renkum. De optredens waren erg divers waarbij verschillende instrumenten te 

horen waren. Hoogtepunten waren het debuutoptreden van de drumbandleerlingen, het nummer 

Sound of Science (Jong Nederland Horst) waarbij verschillende wetenschappelijke experimenten 

werden uitgevoerd en het optreden van Eendracht, zonder instructeur. Al met al: een zeer 

geslaagde muzikale dag. 

MAART 

Merselo Maakt Muziek 

Merselo Maakt Muziek vond in 2019 

plaats op zaterdag 23 maart in Zaal ’t 

Anker. Veel jeugdleden van onze 

vereniging stonden te popelen om hun 

muzikaliteit aan het publiek te laten horen 

(er waren maar liefst 30 optredens!!!).  

 

De zaal was goed gevuld met publiek. 

Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s, broertjes en 

zusjes kwamen naar ’t Anker om het talent 

van Merselo te kunnen bewonderen. Dit jaar stonden er jeugdigen, maar ook volwassenen op het 

podium. Er waren verschillende niveaus/divisies te horen: er waren jeugdigen die voor de eerste 

keer op het podium stonden, maar er stonden ook verschillende leden op het podium die al heel 

wat jaren meedoen aan Merselo Maakt Muziek. Naast het verschil in niveaus, was er ook een 

grote variatie aan instrumenten en groepen: er deden zowel solisten, als duetten als kwartetten 

mee. De leden werden deze editie begeleid op de piano door Geert Verhallen. Geert is een 

bekende pianist voor veel jeugdleden, waardoor hij de jeugd, die al wat langer een 

 



 

 

 

muziekinstrument spelen, gerust kon stellen. De beoordeling werd gedaan door Joop Derks. Joop 

Derks is dirigent van MMSK ‘St. Petrus Banden’ Venray. De volgende resultaten zijn door onze 

leden behaald: 

 

Ruim voldoende 

Nienke van Dijck 

Imke Wilms & Nienke 

van Dijck 

Rik Kessels & Niek 

Thijssen 

Rob en Ilse Kessels 

Stan Derkx 

Roy Willems 

Nick van Meijel 

Mike Willems 

Imke Wilms 

Giel Poels 

 

Goed 

Tim van Genugten 

Rob Kessels 

Mike van Meijel 

Roy Willems & Lea 

Hendriks  

Edith Heldens 

Thijs Peeters 

Sanne Kessels 

Isa Hendriks  

Ilko Janssen 

 

 

Anne Janssen 

Sten Nellen 

Tom Janssen 

Tijn van Hoof 

Eline Janssen 

Isa Hendriks, Anne 

Janssen, Ilko Janssen & 

Giel Poels 

 

Zeer goed 

Marte Aarts  

Dion Nellen 

Hilde van Tilburg, 

Marloes Michels, Lizzy 

Classens & Lea Hendriks 

 
 

Solisten- en ensemblefestival 

Zaterdag 30 en zondag 31 maart 2019 vond het Solisten- & Ensemble Festival plaats in 

Gemeenschapshuis D’n Oesterham in Oostrum, de thuisbasis van Muziekvereniging SMT 

Oostrum.  

Op zaterdag was het eerst de beurt aan de slagwerkers van onze vereniging. Dit jaar bleef het 

niet alleen bij optredens op de kleine trom, want Tom Janssen deed mee op een drumstel! Alle 

slagwerkers werden beoordeeld door Rob Janssen. Voor de blazers ging het op zondag pas van 

start. Zij werden gejureerd door Ad Lamerigts. De blazers van onze vereniging deden mee als 

solist, maar er kwam ook een kwartet voorbij. Super hoe zij samen muziek maken en willen laten 

horen wat ze kunnen, én zoals ze zeggen: samen is leuker dan alleen! Wij zijn hartstikke trots dat 

zoveel jeugdleden van onze vereniging mee hebben gedaan aan dit festival. Het muzikale talent 

wat onze jeugdleden hebben, is al terug te horen binnen onze geweldige jeugddrumband en het 

jeugdorkest! De volgende resultaten werden behaald: 

Tim van Genugten 84 punten Sanne Kessels 88 punten 

Rob Kessels 81 punten Marte Aarts 89 punten 

Mike van Meijel 86 punten Dion Nellen 89 punten 

Nick van Meijel 83 punten Sten Nellen 86 punten 

Mike Willems 82 punten Ilko Janssen 84 punten 

Imke Wilms 81 punten Anne Janssen 88 punten 

Tom Janssen 86 punten Giel Poels 88 punten 

Thijs Peeters 86 punten Isa, Anne, Ilko & Giel 88 punten 

Edith Heldens 84 punten Eline Janssen 83 punten 
 

 



 

 

April 

Drumbandfestijn 

 

Zondag 7 april 2019 vond het Drumbandfestijn plaats bij het Pelgrimshuis in Smakt. Vier 

drumbands uit de regio namen deel aan dit festijn: het Gilde uit Groeningen, Onze Lieve 

Vrouwen Gilde uit Holthees-Smakt, St.Oda en Slaagveld Sevenum. Het zonovergoten 

terras was dan ook goed gevuld toen rond 14:00 uur de eerste drumband de spits afbeet. 

Onder het publiek bevond zich ook Henk Martens, oud-instructeur van drumband St.Oda. 

Het eerste optreden werd verzorgd door de geheel in stijl geklede drummers van het Gilde uit 

Groeningen. Onder leiding van Jan Voermans speelden zij 6 nummers, waaronder enkele ook 

in Merselo bekende klassiekers. Daarna was het de beurt aan het OLV Gilde uit Holthees. Ook 

zij staan onder leiding van Jan Voermans en lieten een aantal traditionele marsen horen. Na een 

korte pauze mocht de drumband uit Merselo plaats nemen. Er werden in totaal 5 nummers 

gespeeld. Na een haperend begin, maar met een magistrale uitvoering van “Antilliana”, kon 

dirigent Jop Janssen het optreden met de nummers “Funk It Out” en “The Nehelennia Groove” 

geslaagd en met een tevreden gevoel afsluiten. Na het optreden van St.Oda mocht Jan 

Voermans voor de derde keer terugkomen naar het podium, voor een optreden met drumband 

Slaagveld uit Sevenum. Zij speelden onder andere het nummer “To the Japanese Drummers” en 

lieten bij een ander nummer ook horen dat zij goed kunnen zingen.  

De middag werd afgesloten met het nummer “Marsvaardig”, wat door alle vier de drumbands 

gezamenlijk werd gespeeld. Na de optredens genoten publiek en deelnemers van de lentezon, 

met een drankje en een overheerlijk buffet waarbij de frikandellen en de chicken wings bijna 

niet aan te slepen waren. 



 

 

 

Voorjaarsconcert 

 

Hoewel de temperatuur het nog even op zich liet wachten, zorgde het zonnetje tóch voor 

een stralende lentedag. Een mooie dag om het voorjaar in te luiden met het 

voorjaarsconcert van MMSK St. Petrus’ Banden Venray en St.Oda Merselo.  

Op zondagochtend 14 april vond het uitwisselingsconcert tussen beide orkesten plaats. Onze 

gast, MMSK St. Petrus’ Banden, beet rond 11 uur het spits af met het nummer uit de 

gelijknamige (achtste) film van James Bond: “Live and Let Die”. MMSK St. Petrus’ Banden sloot 

af met de rockende medley van Deep Purple. Na een korte pauze en het stemmen van de 

instrumenten, was het de beurt aan St.Oda. Fanfare St.Oda bracht vier nummers ten gehore, 

beginnend met een typische fanfare mars “Hardwick-Hall” en als afsluiter “Tewkesbury 

Tales”.  Het was een zeer geslaagd voorjaarsconcert, waarvan 5 april een vervolg plaatsvindt. 

Mei 

Kids Live! 

Het was genieten in Dok6. Het enthousiasme 

en energie spatte ervan af. 

Ter gelegenheid van het 5 jarig bestaan van 

Jeugdorkesten Peel en Maas stonden ze op de 

planken in Dok6 samen met de Jeugdfanfare 

St. Oda uit Merselo, zangeres Lisette 

Vervoort, een combo en blokfluiters van 

Opmaat Muziekschool Helden. 

Met een geweldige beamerpresentatie 

passeerden 5 jaar Jeugdorkesten Peel en 

Maas de revue. Het publiek genoot in volle 

getale van een heel gevarieerd muzikaal 

programma onder leiding van dirigent 

Maarten Rijs met als afsluiting een staande ovatie bij Go Like Elijah waarbij de ballonnen het 

publiek in vlogen. 



 

 

 

Jubilarissenconcert 

Op zaterdag 25 mei heeft St.Oda haar jubilarissen, middels een concert en lovende woorden, 

in het middelpunt van de belangstelling gezet. Er waren afgelopen jaar maar liefst 15 

jubilarissen van jong tot ouder. Zaal ‘t Anker was dan ook drukbezocht door vele familieleden 

en vrienden die naar het concert kwamen luisteren, maar vooral ook de jubilarissen kwamen 

feliciteren. Zowel de drumband als de fanfare brachten enkele nummers ten gehore. De 

jubilarissen in 2019 waren: 

10 jaar: 

• Jenske Botden 

• Brian Janssen 

• Marisca van Meijel 

• Geke Nijenhuis 

• Bart Smits 

• Tilly Wiechert 

25 jaar: 

• Nellie Muijsers 

 

40 jaar: 

• Hugo van Helden 

 

50 jaar: 

• Theo Koppes 

• Dré van de Venne 

60 jaar: 

• Gerrit Hendriks 

• Piet Hendrikx 

• Wim Michels 

• Huub Muijsers 

• Wim van Osch 

 

Juni 

We Will Rock You!  

Op vrijdagavond 28 juni mochten de jeugddrumband, de jeugdfanfare en de leerlingen van de 

basisschool de kermis openen met hun kermisconcert met als thema ‘We Will Rock You’. Dit 

concert is opgezet door de vier Muziketiers. Bijzonder aan dit concert waren de zelfgemaakte 

hoorns. Deze hoorns waren gemaakt van een tuinslang, met daaraan een soort trechter en een 

echt mondstuk. Leuk voor de kinderen om te ervaren hoe het is om een muziekinstrument te 

bespelen.  

 

Zowel het jeugdorkest als de jeugddrumband als de basisschoolleerlingen brachten hun eigen 

nummers ten gehore. Uiteraard speelden zij ook samen enkele nummers. Het laatste nummer 

van deze avond was wel heel speciaal. Nog één keer werd gezamenlijk het nummer ‘We Will 

Rock You’ gespeeld, maar nu in een ander, speciaal jasje. Alle leerlingen van de basisschool 

mochten op het podium klimmen en nadat Geert het publiek geïnstrueerd had wanneer zij mee 

mochten zingen, startte Geert het nummer in. Het publiek, maar ook de leerlingen van de 

jeugddrumband en jeugdorkest zongen, klapten en stampten goed mee met de voeten. Een 

prachtige afsluiter van deze avond. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kermisconcert drumband en fanfare 

Zondag was het de beurt aan de drumband en de fanfare om het kermisweekend compleet te 

maken. De drumband opende het concert met een heel speciaal nummer. Tijn van Hoof heeft 

onder begeleiding van Jop Janssen het mooie nummer “Comptine d’Un Autre Été” laten horen 

op de marimba. Het hele publiek was muisstil om naar de mooie solo van Tijn te luisteren. 

Menigeen zal kippenvel hebben gehad. Hierna werd er dan ook luid geapplaudisseerd. Hierna 

liet de hele drumband nog een drietal aan nummers horen, onder leiding van Jop Janssen.  

 

Na een kleine verbouwing op het podium was het de beurt aan de fanfare om een zevental 

nummers te laten horen. Zij startten met een Portugese mars, genaamd “Ovinthinio” en sloten 

af met “Bassarabyanke” . Dit nummer stond bol van de dynamiek en tempowisselingen. Echter 

wilde het publiek nog een toegift horen, dus liet de fanfare voor de laatste keer deze 

zondagochtend nogmaals het nummer ‘Ring of Fire’ horen. Dirigent Maarten wilde dat het 

publiek meedeed, dus gaf het voorbeeld dat ze allemaal mee moesten klappen. Een mooie 

afsluiting van het kermisconcert. 

Oktober 

Bevrijdingsconcert 

Merselo werd 75 jaar geleden, op 16 oktober 1944, bevrijd door de Britten. Daarom stond 

Merselo zondag 13 oktober stil bij ’75 jaar vrijheid’. 

 

Om 11 uur mocht de fanfare van St.Oda de herdenking en kranslegging muzikaal opluisteren. 

In de middag werd er een bevrijdingsconcert gegeven door de drumband en fanfare van 

St.Oda. De drumband heeft het concert mogen openen met een aantal mooie marsen. 

Complimenten voor de drumband, die zonder instructeur uitmuntend heeft gespeeld. Daarna 

mocht de fanfare nog een aantal nummers ten gehore brengen, waarvan ‘Sorry’ van Kyteman 

toch wel het hoogtepunt was. Jeugdlid, Dion Nellen, heeft in dit nummer de solo gespeeld, wat 

hij ontzettend goed heeft gedaan!  Het was een eer dat onze vereniging mocht bijdragen aan 

deze bijzondere dag, waarin de vrijheid en vrede in Merselo werd gevierd. 

 

 



 

 

   

Halloweenoptreden drumband in Venray 

 

Op 27 oktober heeft onze drumband 

tijdens de koopzondag voor de nodige 

muzikaliteit gezorgd! Natuurlijk in het 

teken van Halloween. Hun optredens op 

verschillende hoeken in het dorp 

zorgde voor een heerlijke sfeer. 

 

 

November 

Feestavond 

Op 16 november stond de jaarlijkse feestavond weer gepland. Wat was het weer gezellig met 

zijn allen! Het fanatisme zat er goed in, en na het spel was het uiteraard weer tijd voor een (of 

meerdere) frietje en snacks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

November-December 

Sint Nicolaas markt Blomberg 

In het eerste weekend van december is het jeugdorkest naar Blomberg geweest om daar 

Sinterklaas in te halen. Blomberg is een kleine stad op ongeveer 3,5 uur rijden van Merselo. Tot 

1994 was er een militaire basis van de Koninklijke Luchtmacht gestationeerd in Blomberg. Ook 

onze dirigent Maarten Rijs woonde daar tot die tijd. Door deze vestiging, wonen er tot op heden 

veel Nederlanders in het stadje. Nog steeds houden zij vast aan Nederlandse tradities zoals 

Sinterklaas. Blomberg is daardoor één van de weinige steden, misschien wel de enige stad in 

Duitsland, waar Sinterklaas wordt gevierd. 

Op 30 november vertrok het jeugdorkest met een aantal supporters met de bus naar Duitsland. Na 

ongeveer een rit van 4,5 uur kwamen zij aan in het mooie pittoreske en gezellige stadje Blomberg. 

Op het pleintje stonden verschillende kraampjes in het teken van “Weinacht” en het was erg mooi 

versierd. Na aankomst was het eerst tijd voor een lekker hapje: zelfgemaakt aardappelsalade. De 

organisatie van Blomberg had de lunch verzorgd. Vervolgens was het tijd voor het eerste 

optreden. Dik ingepakt stond het orkest op het podium op het plein. Sinterklaasmuziek voerde de 

boventoon van het optreden. Tussendoor werd een mok (alcoholvrije) glühwein aangeboden om 

warm te blijven. 

Na dit optreden was er even tijd om binnen op te warmen. Vervolgens trad het jeugdorkest nog 

een keer op. Nu geen sinterklaasmuziek, maar feestmuziek met onder andere ‘Carnaval de Paris’ 

en ‘Links Rechts’ van Snollebollekes. Ook dragende muziek zoals ‘Het Dorp’ en ‘A Whiter Shade of 

Pale’ werd gespeeld. Daarna was het tijd voor een hapje bij het lokale dönerrestaurant. In de 

avond trad het jeugdorkest nogmaals op. Leuk om te zien hoe iedereen gezellig meezong en 

meedanste.  Het muzikale gedeelte van de dag zat erop, maar er werd nog volop door gefeest in 

de lokale kroeg. Het was een zeer gezellige avond! 

 

De volgende ochtend rond 9.00 uur klonk er in het gemeenschapshuis waar de jeugd sliep een 

vrolijk ‘Gütemorgen’. Iemand van de organisatie kwam het ontbijt klaarmaken en langzaamaan 

stonden de eerste jeugdleden, die in de grote zaal sliepen, op. Guus en Wim hadden het idee om 

de jeugdleden die in de kleine zaal sliepen eens goed wakker te maken met een serenade op de 

trombone en trompet. Gelukkig werd dit door de jeugd gewaardeerd. 

De ochtend was rustig. Lekker ontbijten, opruimen en wat spelletjes spelen. Om 13.00 uur trad het 

jeugdorkest voor de laatste keer op. Om ook alvast in de kerstsferen te komen werd er ook 

kerstmuziek gespeeld. Vervolgens was het tijd voor de terugrit naar huis. Al met al was het een 

super leuk weekend. De sfeer zat er goed in en alles was erg goed georganiseerd. 

 



 

 

December 

Eindejaarsconcert 

 

Op 15 december stond het laatste concert van het jaar gepland. Zoals ieder jaar geeft St.Oda 

een eindejaarsconcert in Zaal ’t Anker in Merselo. De jeugddrumband, onder leiding van 

Wouter Janssen, mocht het spits afbijten. Zij speelden 3 duetten. Bij ieder concert maakt de 

jongste jeugd grote sprongen. Daarna was het de beurt aan de grote drumband (inclusief twee 

qua lengte nog niet zo’n grote jongens), onder leiding van Jop Jansen. Uiteraard maakten ze 

ook gebruik van de nieuwe trommen die dit jaar aangeschaft zijn en speelden zij in de nieuwe 

polo’s.  

 

Voordat de fanfare begon met spelen, was het eerst de beurt aan het saxofoonkwartet. Dit 

kwartet bestond uit Hilde van Tilburg op sopraan, Marloes Michels op alt, Lizzy Classens op 

tenor en Lea Hendriks op bariton saxofoon. Het nummer wat ze lieten horen is het mooie, 

gedragen nummer van Leonard Cohen, genaamd ‘Hallelujah’.  

Hierna mocht de fanfare, onder leiding van Maarten Rijs laten horen wat ze die middag in hun 

mars hadden. Zoals bij het Bevrijdingsconcert mocht Dion Nellen opnieuw voor de fanfare gaan 

staan om het mooie nummer ‘Sorry’ van Kyteman ten gehore te brengen. Het concert werd 

afgesloten met het kerstnummer ‘Sleigh Ride’. 

 

Tot slot… 

Ook dit jaar wederom: bedankt allemaal voor jullie inzet, vrije tijd, muzikaliteit, gezelligheid en 

aanwezigheid. Bedankt dirigenten, instructeurs, docenten en vervangers voor jullie inzet. 

Bedankt gastmuzikanten voor het bijspringen als dit nodig was. Super! Bedankt Christel en 

Frank voor het ter beschikking stellen van het repetitielokaal. Bedankt Marian en Jack voor het 

ter beschikking stellen van de vergaderruimte. Bedankt allen die zich belangeloos en vrijwillig 

voor onze vereniging inzetten en waarbuiten de vereniging niet kan functioneren.  

Merselo, april 2020 

Mieke Michels 

 


