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Personalia 
 

  

Bestuur:   

Frans Janssen                             Kleindorp 12 voorzitter 

Mieke Michels Coppelenberg 14 secretaris 

Corrie Ploegmakers Dorperveld 14 penningmeester 

Tilly de Brouwer Dorperveld 6                               lid 

José van Daal Dorperveld 8                               lid 

Erwin Hendriks Grootdorp 80 lid 

Nellie Muijsers Kleindorp 23  lid 

Arno Poels Veldstraat 28 lid 

Jelte Koopman                        Dorperveld 4 lid 

 

Ere-leden:   

Wim van Dijck                             Kleindorp 28  

Jan Emonts Pastoor Vercoulenstraat   

Jan Gielen  Haag 2  

Piet Hendrix De Hees 4  

Harrie Kessels Op de Ries 1  

Jan Pubben 

Corrie Ploegmakers  

Dorperveld 9 

Dorperveld 14 

 

Pieter Rieter   Grootdorp 75  

Jan Stiphout  Anna Blamanstraat 11    

Harrie van der Zanden 
 

Vloetweg 26  

Gerrit Hendriks Grootdorp 55  Ere voorzitter 

Dré van de Venne Coppelenberg 27 Ere voorzitter 

 

Ere dirigent                                

 

Piet Joris 

 

 

Dirigent                                    

 

Maarten Rijs 

 

Hout-Blerick 

Dirigent jeugdorkest Maarten Rijs  Hout-Blerick 

Instructeur Henk Martens Leunen 

 

De fanfare komt uit in de 2e divisie van de F.K.M. 

De drumband komt uit in de jeugddivisie. 

  

Repetitielokaal: zaal 't Anker, Grootdorp 73 

Postadres: Coppelenberg 14, 5815AJ MERSELO 

 

Per 1 jan. 2010 telde onze vereniging 100 leden ( 10 ere- leden, 49 seniorleden waarvan 

13 niet actief als muzikant en 41 juniorleden). 

Per 31 dec. 2010 telde onze vereniging 95 leden ( 12 ere- leden, 46 seniorleden waarvan 

12 niet actief als muzikant en 37 juniorleden). 
(Juniorleden zijn alle leden tot  23 jaar, seniorleden zijn alle leden van 23 jaar en ouder.) 

 

   

Vertrokken leden: 

Juniorleden: Michelle Rijbroek, Robin van Dijck. 

( waarvan 1 in opleiding en 1 drumband) 

Orkest: Guus Kersten, Teun Kersten,Twan Stiphout 
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Voorwoord 

 
Merselo, maart 2011. 

 

Aan de leden, 

 

Voor jullie ligt het jaarverslag over het jaar 2010. In het jaarverslag kun je nalezen welke 

gebeurtenissen er in 2010 bij St. Oda hebben plaatsgevonden. 

Het jaar 2010 was voor St. Oda in eerste instantie een rustig jaar met de gebruikelijke 

activiteiten. Op muzikaal gebied waren de hoogtepunten voor de fanfare de deelname 

aan het Tema-toernooi en voor de drumband de organisatie van Drumsensation met de 

reünie van oud-leden van de drumband. 

Aan het einde van het jaarwas er toch nog een bijzondere gebeurtenis: de mededeling 

van Frank Steeghs dat hij ging stoppen als dirigent van de fanfare. Door de krimp van 

het ledenaantal bij de fanfare was de bezetting der mate, dat we ons moesten beraden 

over de toekomst en meer jeugd in moeten passen. Omdat daar niet Frank zijn ambities 

liggen, dacht hij dat dit het juiste moment was om afscheid van elkaar te nemen. Ik denk 

een goede beslissing. 

We moesten ons toen beraden: hoe verder met de fanfare? 

Uit een vergadering en enquête bleek duidelijk dat de leden wel meteen jeugd in wilden 

passen, maar niet te veel in een keer en dat men niet terug wilde naar het niveau van 

een “jeugdorkest”. Verder moesten we op zoek naar een geschikte dirigent 

Een opdracht voor het bestuur, waarbij het bestuur zich er terdege van bewust is dat het 

onmogelijk is om het goed te doen voor alle leden in de leeftijd tussen 14 en 70 jaar. We 

zullen moeten proberen om hierin steeds de juiste modus te vinden. 

Een nieuwe dirigent werd toch nog vrij snel gevonden in de persoon van Maarten Rijs. 

Met de aanstelling van Maarten Rijs ging tevens een wens in vervulling om één dirigent 

te hebben voor het jeugdorkest en de fanfare.  

Opvallend uit de bijeenkomst met en de enquête onder de leden was de grote 

betrokkenheid van alle leden bij onze vereniging en de vele, meestal positieve, reacties. 

Dit was voor het bestuur en zeker ook voor mij zelf een grote stimulans om er mee door 

te blijven gaan. 

Maar het bestuur kan het zeker niet alleen. Mede door de tendens van de laatste jaren, 

net als bij veel andere verenigingen, dat het moeilijk is om bestuursleden voor de 

vereniging te vinden, zullen we op de jaarvergadering het voorstel doen om aan aantal 

commissies te benoemen ter ondersteuning van het bestuur. Op die manier kan ieder lid 

zijn verantwoordelijkheid nemen en zijn of haar steentje bijdragen aan het wel en wee 

van onze vereniging. 

Tot slot wil ik een ieder, zonder namen te noemen, danken die op welke manier dan ook 

er aan hebben meegewerkt dat het jaar 2010 weer goed verlopen is. 

Nogmaals hartelijk dank en wij hopen ook in 2011 weer op uw steun of bijdrage te 

kunnen rekenen, zodat ook 2011 een mooi jaar voor St. Oda zal worden. 

 

Frans Janssen, voorzitter 
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Activiteitenverslag 2010  
 

In 2010 hebben de jeugd geledingen van onze vereniging deelgenomen aan diverse 

activiteiten en concerten. 

 
 

Jeugdorkest 
 
7 februari: Jeugdzitting in den Tommes 

13 februari: Bezoek jeugd prinsenreceptie jeugd narrinneke Loes 

24 mei: Dag van de wind 

27 juni: Kermisconcert 

15 juli: Gezamenlijke BBQ samen met de drumband 

9 oktober: Play It Hout-Blerick 

25 november: YMSTW 

 

 
YMSTW 

 
Ook dit jaar mochten we weer meedoen met YMSTW. 

Het was weer super!  

De voorbereiding er naar toe was gezellig en verliep goed. Met dank aan de ouders voor 

de extra ritten naar de repetities op locatie. De Play it in Hout-Blerick gaf alle aanwezigen 

een impressie van wat er te verwachten was op 25 november. 

We hebben er allemaal weer super van genoten. De vliegbasis De Peel had alles weer 

zeer goed georganiseerd en het comité van YMSTW had alles weer tot in de puntjes 

geregeld. Op naar YMSTW 2011! 

 

                                       

Drumband 

 
7 februari: Jeugdzitting in Den Tommes  

22 mei: serenade 

13 juni: serenade Beukenrode en Defilé Avondvierdaagse Venray 

28 juni: Kermisconcert 

15 juli: Gezamenlijke BBQ met jeugdorkest 

6 november: lampionnenoptocht. 

28 november: Intocht Sint 

12 december: Drum Sensation 

 

 
Drumsensation 

 
Ook dit jaar weer gehouden in Merselo in zaal ‘t Anker.  

Dit jaar met een feestelijk randje. 

De drumband vierde haar 10 jarig bestaan sinds de her- oprichting.  

Anders zouden zij hun 40 jarig jubileum gevierd hebben. Om dit 10 jarig jubileum te 

vieren was er een reünie van oud- drumbandleden. Zij verzorgden ook een optreden. Ze 

waren het nog niet verleerd. Het was een mooi concert. Diverse drumbands deden mee. 

De aanwezigen genoten van alle optredens en het was een gezellige middag. Na alle 

optredens was er nog een gezellig samenzijn. 
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Merselo Maakt Muziek  
 
Op zaterdag 6 maart werd voor de  9e keer Merselo Maakt Muziek georganiseerd. Er 

deden weer veel muzikanten aan mee. De jurering was ook dit jaar in handen van Frank 

Steeghs. Voor een aantal muzikanten was dit de “generale repetitie” voor het federatief 

solistenconcours en ensemble concours op 13 en 14 maart in Oirlo. 

Er werden goede resultaten behaald. 

 

                                  

Federatief solistenconcours  

  

Het concours dat door Muziekvereniging Ons genoegen Oirlo onder auspiciën van de 

Muziek Federatie gemeente Venray uitstekend was georganiseerd had veel deelnemers 

en ook veel bezoekers. Net als voorgaande jaren waren er twee juryleden om de 

optredens te beoordelen, één persoon voor de blazers en één voor het slagwerk.  

 
Jo Zinzen, die zowel nationaal als internationaal een hoog aanzien heeft betreft jurering 

op slagwerkgebied en tevens ook componist is van vele muziek stukken, zoals o.a. 

Emotions of Life, had voor aanvang al aangekondigd dat hij op bondsniveau zou jureren 

wat inhoud dat de beoordelingslat zeer hoog kwam te liggen. 
 

        
De volgende resultaten werden behaald:  
  

Jeugddivisie: 

  

5e divisie: 

 

 

 

 

 

4e divisie: 

 

 

 

 

 

 

 

3e divisie: 

 

2e divisie: 

 

 

1e divisie: 

 

Anouk Kooter 
 

Robin van Dijck  

Sjoerd van Helden 

Guus Kersten 

Lizzy Classens 

Marloes Michels 

 

Guus Janssen 

Hilde van Tilburg 

Teun Kersten 

Rens Wismans  

Janne Gellings  

Roos Janssen 

Myrna Versteegen 

 

Jessie Kroonen 

 

Willem Janssen 

Daan Kersten 

 

Nicole Versteegen 

Saxofoon-Alt   
    
Snare drum 

Saxofoon- Alt 

Trombone  

Saxofoon-Alt 

Saxofoon-Alt 

 

Snare drum 

Saxofoon- sopr. 

Saxofoon- tenor 

Snare drum 

Saxofoon-Alt 

Saxofoon- Alt 

Saxofoon- Alt 

 

Bugel 

 

Snare drum 

Snare Drum 

 

Snare drum 

 

78 pnt. 
 

73 pnt. 

83 pnt. 

84 pnt. 

86 pnt. 

89 pnt. 

 

79 pnt. 

81 pnt. 

83 pnt. 

83 pnt. 

84 pnt. 

84 pnt. 

85 pnt. 

 

83 pnt. 

 

79 pnt. 

79 pnt. 

 

81 pnt. 
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Geslaagd Kunstencentrum Jerusalem 
 

Maar liefst 12 jeugdleden van onze vereniging hebben dit jaar examen gedaan. 

Zij zijn geslaagd voor:  

 

Diploma A:  

Anouk Kooter,  

Job van Meijel,                                  

Daan Kersten,  

Loek Michielsen,  

            

Saxofoon- alt  

Drums  

Slagwerk  

Trombone  

                       

Diploma B:  

Rens Wismans, Slagwerk 

Guus Janssen, Slagwerk 

Jeroen Rongen, Keyboard 

Lizzy Classens, Saxofoon-alt 

Marloes Michels, 

 

Saxofoon-alt 

 

Diploma C:   

Janne Gellings, Saxofoon-alt 

Myrna Versteegen, Saxofoon-alt 

Hilde van Tilburg, 

 

Saxofoon-sopraan 

 

Mees Riechelman is geslaagd voor de talentenklas met als eindcijfer 9!  

 

 

 

 

De diploma’s werden feestelijk uitgereikt op de gezamenlijke BBQ avond. 

Het jeugdorkest en de drumband hebben beide een open repetitieavond gehouden. ook 

hebben zij overleg met MMSK en zijn er ouderbijeenkomsten geweest. Ook hebben zij 

deelgenomen aan de diverse concerten van het grote orkest. 

 

De juniorleden konden ook  dit jaar weer mee doen aan de activiteiten die werden 

georganiseerd door de gezamenlijke jeugdverenigingen 

 

 
MIK Opleiding 
 

Op de basisschool wordt sinds het schooljaar 2009- 2010 de AMV op een nieuwe wijze 

gegeven. Niet meer op blokfluit maar op een klokkenspel worden de leerlingen de basis 

geleerd voor de muziek. De lessen worden verzorgd door het Kunstencentrum Jerusalem.  

De Mik- leerlingen hebben meegedaan met MMM, en het kermisconcert. 
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Fanfare Orkest 

 
Ook dit jaar werden er diverse gebeurtenissen muzikaal opgeluisterd. 

 

17 januari; orde van verdienste van Mien Kessels. 

14 februari; tijdens de carnavalsoptocht in Merselo zorgde onze vereniging weer voor 

een muzikale opfleuring.  

26 april; werden de communicanten afgehaald in Merselo.  

30 april; we hebben de mooie tocht met de versierde fietsjes en kinderen ter ere van 

Konginnedag muzikaal opgeluisterd. 

4 mei; dodenherdenking in de grote kerk van Venray. Aansluitend een stille tocht naar 

het oorlogsmonument. 

24 mei; werden de communicanten afgehaald in Vredepeel. 

13 juni; brachten we een serenade op Beukenrode. Ook ons ere- lid Jan Gielen kwam 

gezellig luisteren Daarna werd er deelgenomen aan het defilé van de avondvierdaagse in 

Venray. 

6 november; huldiging van de jubilarissen. 

28 november; zorgde de fanfare en drumband voor een muzikale omlijsting van de 

"Sint Nicolaas- tocht" van W.S.V. De Natuurvrienden. 

 
 

Concerten 

 

24 april Tema Award toernooi 

Op zaterdag 24 april deden we voor de 5e keer mee met het Tema award toernooi.  

Samen met elkaar hebben we er op een hele gezellige manier naar toegewerkt. De 

opkomst van de repetities waren goed en de sfeer zat er al goed in.  

Met het thema “Contrast” behaalden we een prachtig resultaat. Jammer was wel dat de 

jurering niet vlekkeloos was verlopen en de professionaliteit van de technici van de 

Maaspoort ook wat te wensen overliet.  

 

 

28 juni Kermisconcert 

We hebben wederom een open lucht concert verzorgd op kermiszondag. We hadden 

gelukkig weer super goed weer. Het asperge hapje werd gewaardeerd.  

Maar zeker het concert, het was een super concert!  

Met de zang van Lisette Vervoort en Geert Pelzer was het extra genieten. Een concert 
voor jong en oud en voor alle geledingen van de fanfare.  

 

 

19 december Kerstconcert  

Dit jaar was het kerstconcert in de kerk van Merselo, een sfeervolle ambiance! Met 

medewerking van solist Matthias van Nispen en het kamer koor Collegium Vocale Venray 

was het een zeer mooi een sfeervol concert. 

Na het concert was er een gezellig samenzijn in zaal ’t Anker waar we konden genieten 

van een heerlijk warm glaasje Glühwein aangeboden door de vrienden van St. Oda. 
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Jubilarissen 

 
Op zaterdagavond 6 november werden de jubilarissen van onze vereniging gehuldigd in 

zaal ‘t Anker.  

 

De jubilarissen die op deze avond in de spotlights werden gezet waren:  

 

- 25 jarig lidmaatschap van Xander Eijssen 

- 25 jarig lidmaatschap van Erwin Hendriks 

- 25 jarig lidmaatschap van Ruud Kessels 

- 25 jarig lidmaatschap van Rob Muijsers 

- 25 jarig lidmaatschap van Arno Poels 

- 40 jarig lidmaatschap van Noud Janssen 

- 40 jarig lidmaatschap van Frans Janssen 

- 50 jarig lidmaatschap van Jan Gielen 

                                                                                                   
Het was fijn dat Jan erbij kon zijn op deze avond en hij genoot zichtbaar van het concert. 

De avond werd afgesloten met een heel gezellig samenzijn.  
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Activiteiten 

 

1 januari; Nieuwjaarstreffen 

Op nieuwjaarsdag was er ons traditioneel Nieuwjaarstreffen: een gezellig en sfeervol 

samenzijn voor jong en oud. Voor de volwassenen was er een lekker glaasje en heerlijk 

hapje, maar ook aan de kleintjes werd gedacht. Frank zorgde voor een lekker 

borrelhapje. De aanwezigen vonden het een geslaagd Nieuwjaarstreffen. 

 

20 maart; Goederen diensten veiling 

Deze was weer een groot succes. Er waren leuke goederen en diensten en het was 

gezellig druk. De opbrengst voor de Zagewetters en onze fanfare was groots 

 

5 september; Familiedag 

Op deze zondag was weer onze jaarlijkse familiedag. We hadden een gezellige sportieve 

middag op de fiets. Het was een mooie route met leuke opdrachten/ spellen van Nika 

Aktief. Daarna hebben we met z`n allen gezellig zitten kletsen buiten op het terras bij 

ons repetitielokaal en de kinderen vermaakten zich prima op het luchtkussen. We hebben 

genoten van lekkere frieten met snacks. Dus zoals andere jaren weer een super 

geslaagde middag! Werkgroep, bedankt voor de organisatie!  

 

Zelfwerkzaamheid 
 

In het kader van de zelfwerkzaamheid staken we ook in 2010 de handen weer stevig uit 

de mouwen in de kas van Fam. van Lipzig te Maasbree.  

“De handen stevig uit de mouwen in de kas” levert elk jaar een belangrijke financiële 

bijdrage voor onze clubkas! Allemaal weer kei bedankt voor jullie inzet. 

 

Vergaderingen 
 
In 2010 kwam het bestuur wederom 11 maal in vergadering bijeen en woonde 

vergaderingen bij van gem. Muziekfederatie, werkgroep solistenconcours, 

Kunstencentrum Jerusalem, gemeente en dorpsraad. 

Op maandag 26 april 2010 kwamen de leden bijeen voor de jaarvergadering. 

Maandag 20 december was er een extra ingelaste ledenbijeenkomst 

Deze bijeenkomst werd ingelast i.v.m. het stoppen van onze dirigent Frank Steeghs. Op 

deze avond hebben we visies en ideeën uitgewisseld met de leden en bestuur over de 

toekomst van St. Oda.   

 

Vrienden van “St. Oda” 
 
De vrienden zorgen voor diverse hand en span diensten voor St. Oda. 

Ook zorgen zij ervoor dat we na het Kerstconcert van een heerlijk warm glaasje Glühwein 

kunnen genieten, bij het Nieuwjaarstreffen een heerlijk glaasje champagne samen 

kunnen drinken en wat lekkers te eten hebben.  

Het is voor onze vereniging van groot belang dat ze er zijn. 

Beste vrienden ook dit jaar weer bedankt! 

 

Archief fanfare/drumband 
 

Koos Hendriks heeft ook dit jaar weer het archief aangevuld en op orde gebracht. 

Wederom bedankt voor dit vele werk Koos!  

 



Activiteitenverslag 2010 

 

10  

 

 
 
 

Tot Slot 
 

Bedankt allemaal voor jullie inzet, vrije tijd, muzikaliteit, gezelligheid en aanwezigheid. 

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

Bedankt Cristel en Frank voor het ter beschikking stellen van het repetitielokaal. 

Bedankt Marian en Jack voor het ter beschikking stellen van de vergaderruimte. 

 

Bedankt gastmuzikanten!  

Bij de concerten krijgen we  vaak ondersteuning van diverse “vaste” gast muzikanten. 

Het is super dat zij elke keer dit willen doen. Bedankt allemaal! 

 

Bedankt allen die zich belangeloos en vrijwillig voor onze vereniging inzetten en 

waarbuiten de vereniging niet kan functioneren. 

 

St. Oda een vereniging die: 

 constant in beweging is. 

 financieel elk jaar onder druk staat. 

 die blijft boeien en binden! 

St. Oda een vereniging: 

 waar we samen met elkaar elke jaar weer de schouders onder zetten. 

 waar we samen voor gaan! 

 waar we samen gezellig muziek maken. 

 

 

 

Merselo, maart 2011  

Mieke Michels 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Contributie over het jaar 2011 
 

Leden per 01-01-2010 18 jaar of ouder betalen een contributie van € 125,00. 

Leden per 01-01-2010 16 – 18 jaar  betalen een contributie van € 97,00. 

Leden per 01-01-2010 jonger dan 16 jaar en muziekles volgen op een erkende 

muziekschool of via onze eigen (interne) opleiding betalen een contributie van € 72,00.  

 

Voor informatie over de lesgelden muziekschool  www.kunstencentrumjerusalem.nl 

http://www.kunstencentrumjerusalem.nl/

