
 

 

Informatiebrochure Fanfare St. Oda Merselo 

Kom jij ook muziek maken? 

 

 

 

 

 

 

  



 

Voorwoord 

Beste ouders, 

Onder het motto: “Samen muziek maken is leuker dan alleen” besteedt Fanfare St.  Oda veel 

aandacht aan jonge muzikanten. De jeugd is immers de toekomst. Het behoud van de 

vereniging is echter niet het enige doel om kinderen muziek te laten spelen: muziek maakt 

slim! Muziek maken heeft een zeer positieve invloed op de intelligentie, de sociale 

vaardigheden én het zelfbeeld van kinderen. Dat komt doordat de verbinding tussen de 

linker en rechter hersenhelft sterker met elkaar verbonden raakt wanneer men muziek 

maakt. Kortom, muziek maken is leuk, ontspannend én goed voor de ontwikkeling. 

 

In deze brochure vind je in het kort meer informatie over onze vereniging, het lidmaatschap 

én de muzieklessen. 

Voor aanvullende informatie kun je terecht op onze website www.stodamerselo.nl. Daar 

vind je ook “De Baton” waarin leden vertellen over hun ervaringen! Daarnaast hebben wij 

een Facebookpagina en Instagramprofiel. Neem ook daar eens een kijkje om een beeld te 

krijgen van onze activiteiten en uitstapjes! 

Bij vragen kun je natuurlijk ook terecht bij: 

Mieke Michels Cindy Lenssen 

Coppelenberg 14, 5815 AJ Merselo 06-28718280 

0478-546724  

secretariaat@stodamerselo.nl  

Verbetert de sociale 
vaardigheden
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Fanfare St. Oda  

Fanfare St. Oda is in 1918 opgericht door het toenmalig kerkelijke bestuur. Inmiddels is de 

naam ‘kerkelijke’ weggelaten en bestaat de vereniging uit de fanfare, drumband, 

jeugddrumband én een jeugdorkest. Ongeveer 100 leden zijn actief bij de vereniging, 

waarvan er ongeveer 90 spelend lid zijn. Een mooie groep waar jij deel van uit mag maken! 

Nieuw lid 

Als nieuw lid volg je in eerste instantie alleen de muziekopleiding. Dit kan op de blokfluit zijn, 

maar ook op een ander blaas- of slaginstrument. Als je begint op de blokfluit zul je daarna 

nog eerst een ander muziekinstrument moeten leren om vervolgens door te stromen naar 

het opstartorkest, het jeugdorkest of de jeugddrumband. Begin je meteen op een blaas- of 

slaginstrument anders dan de blokfluit, dan stroom je, zodra je er klaar voor bent, direct in 

bij de jeugddrumband en/of het jeugdorkest. De lessen blijven doorgaan tot je minimaal 

diploma A hebt behaald.  

De jeugddrumband 

Zodra je de basisvaardigheden van het drummen onder de knie hebt, stroom je in bij de 

jeugddrumband. Deze wordt geleid door Wouter Janssen. Op verschillende 

slagwerkinstrumenten wordt er samen muziek én lol gemaakt. Op de repetities is het altijd 

gezellig. Ook wordt er regelmatig wat lekkers getrakteerd door de leden en wordt het jaar 

afgesloten met een BBQ.  

Gedurende het jaar zijn er 

verschillende optredens: alleen 

als jeugddrumband of samen 

met de “grote” drumband, 

fanfare en/of het jeugdorkest. 

Na de jeugddrumband volgt 

geleidelijk aan de overstap naar 

de “grote” drumband.  

 



 

Het opstaporkest 

Indien er voldoende startende blaasmuzikanten zijn, is er een mogelijkheid om net zoals 

andere jaren een opstaporkest op te richten. Dit orkest is bedoeld om de overgang naar het 

jeugdorkest makkelijker te maken. Bij het opstaporkest leren de kinderen kennis maken met 

samen muziek spelen. Ook worden er al enkele optredens gegeven.  

Het jeugdorkest 

Na het opstaporkest, of als deze er niet is na een tijdje muziekles, ben je klaar voor het 

jeugdorkest. Deze staat onder leiding van dirigent Maarten Rijs. In het jeugdorkest wordt 

samen fanatiek muziek gemaakt waarbij alle muziekstijlen voorbij komen. Natuurlijk wordt 

er ook vooral plezier gemaakt. De humor van Maarten wordt dan ook altijd erg 

gewaardeerd.  

Het jeugdorkest heeft diverse uitjes en optredens waar door de leden met enthousiasme 

naar toegewerkt wordt. Een voorbeeld is ‘Young Musicians Spread Their Wings’. Bij dit 

evenement geven de jeugdleden een groots concert met andere jeugdorkesten uit Noord- 

en Midden-Limburg én De Kapel van de Koninklijke Luchtmacht. Daarnaast krijgen de 

muzikanten op de dag van het optreden per instrumentengroep een leerzame workshop 

van een professionele muzikant van De Luchtmachtkapel.  

Muziek maken bij het jeugdorkest is dus niet alleen kei leuk, maar ook super leerzaam! 

Naast de muzikale uitstapjes, wordt er ook tijd gemaakt voor een jaarlijkse gezamenlijke 

activiteit. Na het jeugdorkest volgt geleidelijk aan de overstap naar het “grote” orkest: de 

fanfare. 

 

 

 

 



 

De muzieklessen 

De blokfluitlessen worden gegeven door Maarten Rijs. In een groep van 10 tot 15 kinderen 

krijg je les op vrijdag van 17.00-17.45 uur. De lessen vinden plaats in de oude 

BSO/peuterspeelzaal-ruimte op basisschool De Lier. Er worden 20 blokfluitlessen gegeven. 

Deze zijn gratis!  

De drum- en slagwerklessen worden gegeven door onze eigen muziekdocent Bart Jeuken. 

De lessen vinden individueel plaats op woensdagmiddag in Café den Tommes. De lessen 

starten vanaf 1 oktober, de lestijden zijn in overleg. 

De muzieklessen van het klein en groot koper (o.a. bugel, trompet, hoorn en bariton) 

worden gegeven door Geert Jacobs. De lessen vinden plaats op dinsdag- en 

donderdagmiddag in de oude BSO/peuterspeelzaalruimte op basisschool De Lier. De lessen 

starten vanaf 1 oktober, de dagen en lestijden zijn in overleg. 

De saxofoonlessen zullen worden gegeven door Sandra Lucassen. Deze lessen vinden plaats 

bij haar muziekschool Houblazers-Atelier Lucassen in Venray. De lessen starten vanaf 1 

oktober, de dagen en lestijden zijn in overleg. 

De kosten voor de muzieklessen van de blaas- en slagwerkinstrumenten zijn voor het jaar 

2020-2021: 

Diploma A: €225,00   Diploma C: €275,00 

Diploma B: €225,00   Diploma D: €325,00 

 

De kosten van de lessen worden in vijf termijnen geïnd: 

1e termijn: augustus 

2e termijn: oktober 

3e termijn: januari 

4e termijn:  maart 

5e termijn: mei 



 

De muziekinstrumenten 

Ga je muziekles volgen? Dan hoef je alleen nog maar een muziekstandaard en 

eventueel lesmateriaal te kopen. Voor de muziekinstrumenten zorgt St. Oda. De 

muziekinstrumenten (ook de blokfluiten) krijg je in bruikleen. De vereniging 

zorgt daarbij ook voor het onderhoud van de instrumenten. Jaarlijks vindt er 

een onderhoudsbeurt plaats. Mankeert er tussentijds iets aan het instrument? 

Dan kun je terecht bij Erwin Hendriks (0478-546351).  

 

Het lidmaatschap 

De contributie voor een lidmaatschap bij onze vereniging kost voor jeugdleden tot 16 jaar 

€84,50 per jaar (2020). Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt 

telkens met 1 jaar verlengd. De contributie wordt in twee termijnen afgeschreven (april 

2021 en september 2021). Nieuwe (jeugd)leden hoeven nog geen contributie te betalen als 

zij alléén de muzieklessen volgen en dus nog niet spelen bij de jeugddrumband of het 

jeugdorkest.  

 

Inschrijven nieuwe leerlingen 

Ben je enthousiast geworden? Meld je kind (óf jezelf) dan aan bij onze vereniging! 

Dat kan door de formulieren op de volgende pagina’s uiterlijk 23 september 2020 in te 

leveren bij het secretariaat (per e-mail of op papier). De contactgegevens staan vooraan in 

deze brochure. 

  

 



 

Inschrijfformulier muzieklessen 2020-2021 

 

Ondergetekende(n), ouder(s) van, 
 

Voor- en achternaam:  

Adres:  

Postcode en woonplaats:  

Geboortedatum:  

Telefoonnummer:  

E-mail:  

Instrument:  

 

 

meldt/melden hierbij bovenstaand kind aan voor muziekles in het leerjaar 2020-2021 en 

verklaart/verklaren het verschuldigde lesgeld te zullen betalen aan de Fanfare St. Oda. 

 

Naam ondergetekende(n)/ouder(s):……………………………………………………………… 

 

Eventuele wensen en/of opmerkingen m.b.t. de opleiding: 

…………………………………………………………………………………………………………………….…………………….……

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 

Het verschil tussen de betaalde kosten en de vastgestelde leskosten van St. Oda, zal fanfare 

St. Oda verrekenen met de ondergetekende(n)/ouder(s). 

 

Aanmeldformulieren s.v.p. uiterlijk 23 september 2020 toesturen naar 

secretariaat@stodamerselo.nl of afgeven bij Mieke Michels. 

 

Plaats:    Datum:    Handtekening:  

 

mailto:secretariaat@stodamerselo.nl


 

Incasso machtigingsformulier 

Doorlopende machtiging 

Naam incassant: Fanfare St. Oda Merselo 

Handelsregisternummer: 40164481 

Adres incassant: Burgveldweg 4 

Postcode en woonplaats Incassant: 5864 AJ Meerlo 

  

  

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Fanfare St. Oda te Merselo 

om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw 

rekening af te schrijven wegens lesgeld en/of contributie en uw bank om doorlopend een 

bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Fanfare St. Oda te 

Merselo. U ontvangt minimaal 14 dagen van te voren bericht van afschrijving.  

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem 

hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 

voorwaarden. 

 

Naam:  

Adres:  

Postcode en woonplaats:  

E-mail:  

Rekening- 
nummer [IBAN]: 

 

 
 

 

Plaats:    Datum:     Handtekening: 


