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Personalia 
 

  

Bestuur:   

Frans Janssen                             Voorzitter  

Mieke Michels Secretaris  

Theo Martens Penningmeester  

Tilly de Brouwer Lid  

Erwin Hendriks 

Lea Hendriks 

Lid 

Lid 

 

   

Ereleden:   

Wim van Dijck  
Piet Hendrix 

  

Jeu Kessels   

Nellie Muijsers   

Jan Pubben    

Corrie Ploegmakers    

Pieter Rieter     

Jan Stiphout    

Harrie van der Zanden 

 

  

Gerrit Hendriks Ere voorzitter  

Dré van de Venne Ere voorzitter  

Piet Joris                                  Ere dirigent                                 

 

 

Dirigent orkest en 

jeugdorkest: 

Dirigent opstaporkest:                       

 

 

Maarten Rijs 

 

Theo Koppes 

 

Instructeur drumband: 
 

Jop Janssen  

Dit jaar hebben we helaas afscheid moeten nemen van twee ereleden: 

Jan Gielen en Harrie Kessels 

 

Repetitielokaal: zaal 't Anker, Grootdorp 73 

Postadres: Coppelenberg 14, 5815AJ MERSELO 

 

Vertrokken leden in 2017: 

We hebben geen leden die gestopt zijn dit jaar. 

 

Nieuwe leden 2017: 

Juniorleden: Jesper Botden, Ilse Kessels, Roy Willems, Yourie Muijsers, Janne Litjens, 

Luuk Truijen. 

Seniorleden: Eduard Joosten, Nicole Versteegen 

 

Ledenaantal per 1 januari 2017:104                  Ledenaantal per 31 december 2017:110 
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Voorwoord 
 

 

Merselo, maart 2018 

 

Aan de leden, 

 

Op de eerste plaats een hartelijk proficiat aan jullie allen met het 100 jarig bestaan van 

jullie vereniging. Een mijlpaal waar we met z’n allen trots op mogen zijn! 

Het afgelopen jaar hebben we rustig naar ons jubileumjaar toegewerkt.  

 

Hoogtepunt in 2017 was ongetwijfeld de deelname van het jeugdorkest aan het 

Eurofestival in Heel, waarbij het jeugdorkest de gehele dag gevolgd is door een 

cameraploeg van L1 Limburg.  

We hebben hiervan mooie beelden kunnen zien die over een aantal jaren nog mooi, en 

wellicht nog mooier als nu, om te bekijken zijn.  

 

Ook na 100 jaar is onze vereniging nog springlevend. Dat heb ik de laatste tijd al veel 

geschreven en gezegd. Een fanfare en drumband die mooi op peil zijn, een jeugdorkest 

wat er mag zijn en we zijn het afgelopen jaar zelfs met een jeugddrumband kunnen 

beginnen. Daar mogen we ook weer best trots op zijn.  

 

In “klankwijzer” en de dagbladen staan de laatste tijd veel artikelen over 

muziekverenigingen die niet meer als hoogste prioriteit hebben om zo veel mogelijk 

punten te behalen op een bondsconcours, maar zich meer gaan toeleggen om een 

vereniging te creëren, waar iedereen, met name de jeugd, zich thuis voelt, met als doel 

een stabiele vereniging te krijgen. Ook op financieel vlak is het fijn als je geen “last” 

meer hebt van al die betaalde inleenmuzikanten. Gelukkig hebben wij dat bij onze 

vereniging een aantal jaren geleden al ingezien en lopen we, naar mijn mening, voor op 

veel andere verenigingen. Het samen met plezier muziek maken moet voorop staan. 

 

Het komende jaar zal vooral in het teken staan van het de viering van het 100 jarig 

jubileum. Het comité  “100 jaar St. Oda” heeft  een aantal mooie activiteiten op het 

programma gezet, verspreid  over het jaar. Voor ons allen ligt de geweldig mooie 

uitdaging om van het jubileumconcert “Aachter de krânte” een mooie wervelende show 

te maken. Veel succes allen daarbij. 

 

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die onze vereniging het afgelopen jaar weer geholpen 

hebben.  Ook in het komende, ongetwijfeld drukke, jaar zullen wij weer vaak een beroep 

op jullie doen. Hopelijk niet tevergeefs. 

Geniet allen van alle activiteiten in ons jubileumjaar! 

 

Frans Janssen, voorzitter 
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Activiteitenverslag 2017 
 
 

Beste leden van St. Oda,  
 

Voor jullie het activiteiten verslag van 2017. 

Ook dit jaar maak ik dankbaar gebruik van de verslaglegging van de diverse activiteiten 

door onze PR-commissie. 

 

In 2018, 100 jaar St. Oda. Zoals Frans al aangaf, in 2018 is Fanfare St. Oda na 100 jaar 

nog steeds springlevend met haar 110 leden. 

Wat een mijlpaal, wat een feest om dit samen te mogen vieren. 

Voor het activiteitenverslag van 2018 wil ik graag een “special edition” activiteitenverslag 

maken. 

 

Daarom wil ik jullie nu alvast vragen: Heb je van 2018 een leuke anekdote, foto, of wat 

dan ook? Stuur dit door naar secretariaat@stodamerselo.nl.  

 

 

Met muzikale groeten,  

Mieke Michels 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariaat@stodamerselo.nl
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In memoriam 
 

Jan Gielen 

Zaterdag 4 maart jl. heeft fanfare St. Oda afscheid moeten nemen van 

haar erelid Jan Gielen. 

Bijna vijftig jaar is Jan de “trotse” vaandeldrager van onze vereniging 

geweest. Daarnaast was Jan jarenlang bestuurslid, zorgde voor het 

vervoer van het slagwerk en verleende nog allerhande hand- en 

spandiensten waar dat nodig was. Nooit deed onze vereniging 

tevergeefs een beroep op Jan. 

Voor alles wat Jan voor Merselo en onze vereniging in het bijzonder 

heeft gedaan kreeg hij in 1998 de “orde van verdienste” en werd hij 

benoemd tot erelid van onze vereniging. Daarbij merkte Jan op dat je 

bij elke vereniging luxe paarden en werkpaarden hebt en Jan rekende 

zichzelf terecht tot die laatste categorie. Deze opmerking “staat” nog 

steeds, want een vereniging kan niet bestaan uit alleen luxe paarden. 

Jan zal de geschiedenisboeken van St. Oda ingaan als “de 

vaandeldrager” van St. Oda en de man van de luxe- en werkpaarden. 

Met de mooie klanken van het Vliegergebed hebben wij afscheid van Jan genomen 

voordat hij aan zijn laatste reis begon. 

Jan Gielen, een heel bijzondere gewone man.  

 

Rust zacht Jan. 

 

Harrie Kessels 

Dinsdag 12 september jl. heeft St. Oda afscheid genomen van 

haar erelid Kessels Hay. 

Ruim 65 jaar was Hay lid van onze vereniging. Begonnen op de 

piston, speelde hij later trompet. Toen het blazen vanwege 

tandproblemen niet meer ging werd hij benoemd tot erelid. 

Muziek maken stond “hoog in het vaandel” bij Hay, maar hij hield 

ook van gezelligheid. Zo was hij vaak na de repetitie present op 

de zgn. “derde helft”. 

Hay had een eigen mening en durfde daar ook voor uit te komen. 

Velen zullen zich de uitspraak van Hay herinneren: “den of die 

mosse ze…………..”. 

Hay volgde het wel en wee van St. Oda goed en was nog altijd present op alle 

activiteiten. De viering van het 100 jarig bestaan van de fanfare komt voor Hay een jaar 

te laat. 

Met de muziek van twee mooie koralen, waar Hay erg van kon genieten, hebben wij op 

de begraafplaats van Merselo afscheid van Hay genomen. 

Rust zacht Hay. 

http://www.stodamerselo.nl/?p=3379
http://www.stodamerselo.nl/?p=3620
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Highlights 2017 

Merselo Maakt Muziek 
Zondag 19 maart vond het jaarlijkse evenement Merselo Maakt Muziek plaats. Voor 

enkele jeugdleden is dit een voorbereiding op het Solisten & Ensemble Festival. 

Merselo Maakt Muziek trok dit jaar weer veel bekijks. De zaal was goed gevuld. Dit 

maakte het voor de deelnemers natuurlijk extra spannend. Zoveel publiek in de zaal dat 

naar hun stuk kwam luisteren. Maar ondanks de zenuwen stonden ze toch op het 

podium. Dit is echt super knap! 

Er deden dit jaar veel jeugdleden mee waarbij de potentie goed naar voren kwam. Dit 

belooft wat voor de vereniging in de toekomst. Zoveel goede muzikanten die uiteindelijk 

misschien wel bij de fanfare of de drumband zullen komen. Er was van alles te horen. Er 

kwamen niet alleen solisten aan bod, maar er waren ook optredens van duetten en zelfs 

kwartetten. 

Maar ook de wat ‘oudere leden’ mochten dit jaar zeker niet ontbreken! Al jaren hopen we 

dat ook volwassen leden mee willen doen aan Merselo Maakt Muziek. Vandaag stonden er 

een aantal op het podium. Een prachtig kwartet van koperinstrumenten kwam voorbij, 

dat werd gevolgd door een nummer uit de film ‘Frozen’ gespeeld door een 

saxofoonkwartet. 

De leden werden beoordeeld door Matthias van Nispen. Hij speelt saxofoon in het 

Koninklijke Luchtmacht Orkest. Dit was voor de leden natuurlijk een hele eer. Omdat hij 

oorspronkelijk uit Merselo komt, is hij net als al onze jeugdleden ook op dit podium 

begonnen. 

 

De volgende resultaten zijn door de muzikanten behaald: 

 

Beoordeling ruim voldoende: 

▪ Lieke Bonants 

 

Beoordeling goed: 

▪ Edith Heldens 

▪ Thijs Peeters 

▪ Sanne Kessels 

▪ Marte Aarts 

▪ Duo Nick van Meijel en Mike van Meijel 

▪ Tijn van Hoof 

▪ Rens Arts 

▪ Duo Tom Janssen en Marcel Janssen 

▪ Sjoerd Michels 

▪ Amke Güde 

▪ Sten Nellen 

▪ Isa Hendriks 

▪ Kwartet: Isa Hendriks, Anne Janssen, Ilko Janssen en Giel Poels 

▪ Eline Janssen 

▪ Kwartet: Marcel Janssen, Ruud Kessels, Theo Koppes en Rob Muijsers 

▪ Kwartet: Lizzy Classens, Frank Janssen, Marloes Michels en Hilde van Tilburg 

http://www.stodamerselo.nl/?p=3379
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Beoordeling zeer goed: 

▪ Tom Janssen 

▪ Ilko Janssen 

▪ Anne Janssen 

▪ Giel Poels 

Hieronder een foto van alle deelnemers op het podium voor de uitreiking van de 

resultaten: 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Solisten- & Ensemble Festival 2017 

In het weekend van 25 en 26 maart hebben een flink aantal leden van fanfare St. Oda uit 

Merselo deelgenomen aan het Solisten- & Ensemble Festival 2017. Dit festival vond 

plaats in de Smelehof te Ysselsteyn. 

De meeste deelnemers traden op tijdens het eerste en tweede blok op zaterdag 25 

maart. Ook was er een slagwerker vertegenwoordigd tijdens het avondprogramma op 

zaterdag. En onze laatste deelnemer stond zondag na 17.00 uur op het podium. 

Als vereniging zijn we trots op deze leden. De een wat meer onbevangen, de ander met 

iets meer zenuwen, maar ze stonden er toch maar. En de resultaten mogen er absoluut 

zijn. Gekeken naar het hele Solisten- & Ensemble Festival, is 91 punten het hoogste 

aantal wat gegeven is door de jury. 

De deelnemers gingen met mooie punten naar huis. 

Resultaten:  

 
Edith Heldens 

Marte Aarts 

Sanne Kessels 

Thijs Peeters 

Amke Gude 

Sten Nellen 

Giel Poels 

Ilko Janssen 

Isa Hendriks 

Anne Janssen 

 84 punten 

84 punten 

84 punten 

82 punten 

86 punten 

87 punten 

89 punten 

87 punten 

84 punten 

88 punten 

http://www.stodamerselo.nl/?p=3399
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Eline Janssen 

Jenske Botden 

Tom Janssen 

Luuk van Helden 

84 punten 

87 punten 

82 punten 

84 punten 

Kwartet: 

Isa Hendriks, Anne Janssen, Ilko 

Janssen, Giel Poels 

 

  

87 punten 

  

Drummers Treffen 

Op zondag 9 april heeft St. Oda de eerste editie van Drummers Treffen georganiseerd. 

Ondanks het schitterende lenteweer was zaal ’t Anker goed gevuld met belangstellend 

publiek wat van de optredens van vier drumbands heeft kunnen genieten. 

Als eerste aan de beurt was de jeugddrumband van St. Catharina uit Leunen. Onder 

leiding van instructeur Jan Voermans lieten zij zien dat je met 6 enthousiaste jonge 

drummers een fantastisch optreden kunt geven. Achtereenvolgens speelden zij de 

nummers Concert Debut, Bongo Suite, Rocky Mountain, Micro Plus en Brinkie, waarbij ze 

veel verschillende instrumenten bespeelden en een mooie show brachten. 

Het tweede optreden kwam van de thuisspelende drumband van St. Oda onder leiding 

van Jop Janssen. Beginnend met het zeer dynamische Desert Winds brachten zij maar 

liefst 8 nummers ten uitvoering waaronder de debuutuitvoering van Cool Cat Beat. Na 

hun laatste nummer, Party Nuts, kregen ze een daverend applaus. 

Na een korte pauze waarin de drummers van Vriendenkring hun grote melodische 

instrumenten op konden bouwen, ging het derde optreden van de middag van start. De 

drumband uit Overloon begon met het vierdelige nummer Timeline. Bij het tweede 

nummer Seastaff begonnen de mannen van dirigent Peter Bergmans gehurkt op de vloer 

en liepen zij terwijl ze op de vloer speelden richting hun instrumenten om het stuk 

daarop af te sluiten. Bij het derde nummer deden naast de drummers uit Overloon ook 

enkele blazers van de Vriendenkring en een aantal drummers van Merselo mee. Het 

optreden werd afgesloten met het swingende nummer Funky Groove. 

Als laatste aan de beurt was drumband Eendracht uit Renkum. Zij stonden onder leiding 

van invaldirigent Richard Woudenberg. Door omstandigheden waren de drummers uit 

Renkum maar met 6 man aanwezig, maar dat weerhield hen er niet van om een 

schitterend programma te spelen waarbij de pauzes tussen de nummers met solo’s 

werden opgevuld.  

 

Eurofestival 
Op zaterdag 13 mei heeft het jeugdorkest voor de derde keer deelgenomen aan het 

Eurofestival in Heel. Een mooi optreden waar dirigent en leden met veel plezier op terug 

kijken. De juryleden Jos van de Braak en Björn Bus beoordeelden het optreden met het 

predicaat “ruim voldoende tot goed”. 

Een cameraploeg van L1 heeft ons jeugdorkest de hele middag en avond gevolgd en er 

zijn opnames gemaakt voor het programma “Blaaskracht”. Deze opnames zijn hier terug 

te vinden. 

 

 

  

http://www.stodamerselo.nl/?p=3425
http://www.stodamerselo.nl/?p=3425
https://www.facebook.com/161826207260277/videos/1420586811384204/
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Reünie Drumband 
Vrijdag 2 juni was er een reünie voor leden en oud-leden van de drumband. Het was een 

zeer geslaagde avond met een geweldige opkomst. Er werden veel oude herinneringen 

opgehaald, foto’s en film bekeken, opgetreden door oud-muzikanten en er was een 

geweldige drumshow van Mees Riechelman. Hartelijk dank aan de organisatie en café 

Den Tommes voor deze mooie avond. 

 

Goederen- en Dienstenveiling 5 juni 2017 
Wij, Fanfare St. Oda en VV De Zagewetters, kunnen met trots terugkijken op een zeer 

geslaagde goederen- en dienstenveiling. In de feesttent van de “Rosentaler” werd goed 

geboden op alle diensten die de leden van beide verenigingen verzameld hadden. 

Het heeft een mooi bedrag opgeleverd! 

Bij deze willen wij dan ook alle aanbieders, maar zeker ook de kopers, bedanken voor dit 

geweldige resultaat. Ook alle medewerkers bedankt voor jullie inzet op 2e pinksterdag. 

Zonder vrijwilligers zijn wij als verenigingen nergens. 

En omdat we gebruik mochten maken van de feesttent, willen wij natuurlijk ook het 

organisatiecomité van dit pinksterweekend bedanken. 

 

Breaking all the rules!!! 
Het was weer kermisvrijdag in ons dorp en dat betekent een muzikaal weekend voor St. 

Oda. Vrijdagavond trapte de jeugd de kermis af met een swingend concert met het 

thema ‘Breaking all the rules’. 

De jeugddrumband begon met een tweetal nummers. Het was voor hen hun eerste 

optreden. Toch wel spannend om voor de eerste keer op een podium te staan, en meteen 

voor zo’n groot publiek! Maar wat deden ze het goed! Tom en Tijn mochten ook samen 

twee nummers ten gehore brengen, dit klonk heel mooi! Super gedaan jongens! 

Terwijl de snaredrums van het podium werden gehaald, praatte Ilko Janssen, die samen 

met Marthe Aarts de presentatie verzorgde, de pauze aan elkaar met moppen van 

hemzelf en uit het publiek. Dit deed hij onder het genot van ‘een pilsje’, want ja… 

breaking all the rules, toch? 

http://www.stodamerselo.nl/?p=3557
http://www.stodamerselo.nl/?p=3584
http://www.stodamerselo.nl/?p=3552
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Toen het slagwerk was verwisseld, was het de beurt aan het jeugdorkest. Ze speelde een 

aantal nieuw ingestudeerde nummers, maar ook al bekende nummers waarmee het 

jeugdorkest bij het Eurofestival in Heel heeft opgetreden. Van het Ierse 

dansnummer Lord of the Dance tot The Shannon Song van Rowwen Hèze en 

van Glasnost tot You Can Call Me Al. De jeugd bleef bij het thema, want bij het prachtige 

nummer Hine e Hine deden zij hun kerstmuts op. Ook bij The Police Academy was het 

orkest fraai verkleed met allemaal een andere pet op. Niet alleen het orkest, maar ook 

onze dirigent Maarten deed mee met de gekkigheid. Bij het nummer Lion in the Morning 

Sun, toverde hij zichzelf om tot een echte leeuw.  

Natuurlijk mogen we de intro-leerlingen niet vergeten. Zij hebben een aantal lessen 

gevolgd en mochten nu al samen met het jeugdorkest laten horen wat ze kunnen. En dit 

deden ze erg goed! 

Met het feestelijke nummer ’t Dondert en ’t Bliksemt van Guus Meeuwis, gezongen door 

de twee jeugdleden Sanne Kessels en Marisca van Meijel, werd de muzikale avond met 

veel plezier afgesloten. Het publiek deed leuk mee en alle jeugd kreeg een daverend 

applaus!! 

 

Frühshoppen met St.Oda 
Kermiszondag (25 juni) is de beurt traditiegetrouw aan de fanfare en de drumband van 

St. Oda. Rond een uur of elf waren het kermisterras en de kermistent bij Den Tommes 

lekker gevuld en werd er met het programma begonnen.  

De drumband beet o.l.v. Jop Janssen het spits af met een aantal mooi gecomponeerde 

ritmische nummers. Tom en Tijn mochten ook al samen met de grote jongens van de 

drumband optreden. Dit deden zij bij het eerste nummer en wederom hebben zij zich van 

hun beste kant laten horen. Het eerste nummer heette trouwens A Real Team, en dít zijn 

ze! 

Na de drumband was het tijd voor echte Duitse, Oostenrijkse en Tsjechische muziek. De 

fanfare liet een prachtig concert horen met het thema ‘Frühshoppen’. Dit klonk niet 

alleen door in de muziek, maar was ook te zien in de aankleding. De dames in het orkest 

droegen witte bloezen terwijl de heren wit met rood geruite bloezen droegen. Onze 

dirigent Maarten Rijs had zich gehesen in een heus tirolerpak, er stonden biertafels klaar 

en er werd rondgegaan met een lekker stukje ‘käse und würst’. 

Riet en Theo Martens mochten de zang op zich nemen van enkele nummers. Zij zongen 

onder begeleiding van de fanfare de bekende nummers Egerland–Heimatland, Dem Land 

Tirol die Treue en Im Rosengarten von Sanssouci, waarmee zij velen aan het zingen 

kregen. 

Bij het nummer Tiroler Holzhackerbuab’n kwamen er zelfs twee houthakkers naar voren 

http://www.stodamerselo.nl/?p=3557
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die op de maat van de muziek houthakten. Het publiek was zo enthousiast dat ze 

vroegen om een ‘zugabe’. Natuurlijk liet de fanfare nog een nummer horen. 

Kortom, het kermisweekend 2017 was weer zeer geslaagd! Op naar volgend jaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw record flessenactie!!! 
Op zaterdag 1 juli was onze jaarlijkse flessenactie! 

Onze jeugdleden kwamen in actie om lege 

statiegeldflessen en -kratten op te halen in Merselo én 

Vredepeel. De opbrengst van onze flessenactie van dit 

jaar is het recordbedrag van €785,64!!!  

Van dit mooie bedrag kunnen enkele pTrumpets of 

pBones gekocht worden. Dit zijn plastic instrumenten (in 

een mooi kleurtje) waar de beginnende jeugdleden hun 

eerste tonen op kunnen blazen. 

 

 

Jubilarissen St. Oda 

Met een mooi concert werden zondag 1 oktober de drie jubilarissen van Fanfare St. Oda 

in het zonnetje gezet. Familie en vrienden zorgden voor een goed gevulde zaal. 

Na het openingswoordje van de voorzitter, opende de fanfare het concert met de mars 

‘Imperial Crown’. In het nummer dat volgde speelde een van onze jongste leden, Giel 

Poels, een prachtige bugel-solo. Dit werd gevolgd door het Ierse muziekstuk ‘Lord 

Tullamore’. Daarna werden de drie jubilarissen Martijn en Pieter-Paul Rieter (25-jarig 

lidmaatschap) en Theo Martens (40-jarig lidmaatschap) gehuldigd. 

Onze voorzitter had weer prachtige woorden voor hen. Hierna hadden de jubilarissen een 

verrassing voor het orkest in petto. Onze fanfare, en vooral dirigent Maarten Rijs, is 

namelijk altijd wel voor een uitdaging te porren. Een muziekboekje met ruim 100 

http://www.stodamerselo.nl/?p=3589
http://www.stodamerselo.nl/?p=3629
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hymnes kreeg de fanfare cadeau als zij één van die hymnes ten gehore zou brengen en 

deze als ‘goed’ werd beoordeeld door de jury: de jubilarissen. Daar werd natuurlijk geen 

nee op gezegd! Uiteraard werd de hymne uitstekend uitgevoerd en heeft de fanfare een 

mooi cadeau gekregen. 

Ter afsluiting speelde de fanfare nog twee Duitse polka’s, waarna iedereen onze 

jubilarissen mocht feliciteren. Met een borrel werd de avond mooi afgesloten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spetterend optreden jeugdorkest 
Zondag 29 oktober 2017 zijn we met het 

jeugdorkest naar het Jeugdorkesttreffen 

in Koningslust geweest. We zijn op tijd 

gegaan zodat we ook konden gaan 

luisteren naar het optreden van het Peel 

en Maas orkest dat ook gedirigeerd wordt 

door Maarten (onze dirigent). Vervolgens 

was het tijd om in te spelen in het 

inspeellokaal. En toen was het eindelijk 

tijd om met het echte werk te beginnen. 

Sanne kondigde alle liedjes aan. Het ging 

super goed. Alle mensen vonden het zo leuk dat ze na het optreden nog één liedje wilden 

horen. Dus speelden we nog een keer Lion In The Morning Sun en iedereen ging uit zijn 

dak. Mensen gilden, deden de polonaise, ze zongen mee en ze stonden zelfs op de tafels. 

Maar toen was het toch echt afgelopen. We kregen we nog een lunchpakketje en daarna 

gingen we weer naar huis.  

 

http://www.stodamerselo.nl/?p=3654
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Gemeentetoernooi Castenray 
Op 4 november 2017 vond het Gemeentetoernooi in Castenray plaats. Een aantal 

fanfares en harmonieën uit de regio namen deel aan dit toernooi. Het is een hele tijd 

geleden dat de Gemeente Venray een muziektoernooi hield. De opzet was voor de 

verenigingen om hun eigen ontwikkeling en verbeterpunten te evalueren/bekijken. De 

jury bestond uit Geert Jacobs en Burgemeester Hans Gillesen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze avond hadden we 4 nummers op het programma staan. We begonnen ons optreden 

met het inspeelwerk “Hine e Hine”. Een mooi gedragen nummer als binnenkomer. Het 

tweede nummer dat we lieten horen was het eerste nummer dat op deze avond 

beoordeeld zou worden: “Lord Tullamore”. We hebben de laatste maanden flink 

gerepeteerd op dit nummer en het resultaat mocht er zeker wezen! Na dit nummer 

volgde nog 2 vrolijke nummers: “Böhmischer Traum” & “Von Freund zu Freund”.  Zo te 

horen genoot het publiek met volle teugen van deze nummers. Er werd volop 

meegeklapt. 

Er was nog een gezellig samen zijn in de tent waar nagepraat kon worden over het 

muzikale optreden onder het genot van een lekker drankje. De uitslag van het toernooi 

zou op het einde van de avond bekend worden gemaakt. De eindbeoordeling van ons 

optreden is beloond met een “GOED”! In het juryrapport wat we ontvangen hebben staan 

veel positieve punten vermeld, maar ook tips waar we in de toekomst aan kunnen 

werken. We mogen ontzettend trots zijn op het behaalde resultaat! 

Vredesposter 
Op woensdag 8 november werd de winnaar van de jaarlijkse Vredesposterwedstrijd 

bekend gemaakt in het Theehuis van het Odapark in Venray. Het thema van deze 

wedstrijd was dit jaar ‘The Future of Peace’ (Vrede heeft de Toekomst). Bij de 

prijsuitreiking mochten dit jaar Sanne Kessels en Marte Aarts van onze vereniging een 

muzikaal optreden verzorgen. Dit hebben ze super goed gedaan! 

 

 

 

 

http://www.stodamerselo.nl/?p=3677
http://www.stodamerselo.nl/?p=3665


Activiteitenverslag 2017 

 

14  

 

Kerstmarkt De Lier 

Dit jaar was er op 20 december een kerstmarkt in basisschool De Lier in Merselo.  

Op de markt waren onder andere kunstwerkjes van 

kinderen te zien en werden er workshops 

kerststukjes maken en cupcakes versieren gegeven. 

Tevens waren er presentaties te zien van 

verenigingen uit Merselo. Onze vereniging werd 

vertegenwoordigd door twee kwartetten van 

jeugdleden die een paar vrolijke deuntjes ten gehore 

brachten. Ook konden geïnteresseerde proberen om 

zelf op een instrument te spelen. Hiervan werd goed 

gebruik gemaakt en menig talent werd ontdekt.  

Eindejaarsconcert 
Het jaar hebben we afgesloten met een Eindejaarsconcert. Op zondag 17 december 

hadden we een prachtig concert waarin de jeugddrumband, de drumband, het 

jeugdorkest én de fanfare hun muzikale klanken ten gehore brachten. 

Zaal ’t Anker was ontzettend vol met het vele publiek dat kwam luisteren. Welkom 

geheten met een glas ‘Glühwein’ werd er al gezellig gekletst met elkaar. De 

jeugddrumband kreeg de eer om het concert te openen. Het was voor deze groep de 

eerste keer dat ze mee deden aan het Eindejaarsconcert. Ze speelden een drietal 

nummers en dit deden ze waanzinnig goed. Het is nog een jonge club; wat ze hebben 

neergezet is heel erg knap!  

Na de jeugddrumband volgden dan de grote jongens op het slagwerk, de drumband! 

Onder leiding van Jop Janssen, speelden zij vier nummers tijdens het concert. Ze 

begonnen met ‘Ace High’, dat werd gevolgd door ‘Desert Winds’. Dit nummer klonk erg 

spannend! Na deze twee nummers volgde het derde nummer, ‘Cambio Batalla’. De 

drumband sloot af met het swingende nummer ‘Cool Cat Beat’ waarin veel verschillende 

slagwerkinstrumenten te horen waren. Dit optreden van onze drumband was weer erg 

indrukwekkend om te horen! 

Vervolgens werd er plaats gemaakt voor ons jeugdorkest. Er moeten tegenwoordig heel 

veel stoelen klaar gezet worden, zoveel jeugd! Het jeugdorkest startte met het nummer 

‘Fanfare Royal’, een plechtig openingswerk dat werd gevolgd door een drietal 

kerstnummers. Het eerste kerstnummer ‘Twelve Days of Christmas’ is een erg moeilijk 

nummer door de vele maatsoort veranderingen. Maarten Rijs, onze dirigent, twijfelde of 

ze het wel moesten spelen, maar het jeugdorkest wilde dit maar al te graag laten horen. 

Dit laat zien wat voor doorzettingsvermogen deze jeugd nu al heeft. Hierna volgde de 

nummers ‘Rudolph the Rednosed Reindeer’ en ‘Feliz Navidad’. Het publiek kwam al 

helemaal in de kerststemming! 

Het concert werd afgesloten met een viertal nummers door de fanfare. De fanfare startte 

met de mars 'Imperial Crown' waarna het vrolijke kerstnummer ‘Christmas Fantasy’ ten 

gehore gebracht werd. Hierna kwam een mooi gedragen nummer aan bod getiteld 

‘Anthem’. Mooie, volle klanken waren te horen door de zaal. Het concert werd afgesloten 

met het uptempo nummer ‘Flower Power’.  

Met deze vrolijke medley werd het concert afgesloten, maar dit betekende natuurlijk niet 

dat de middag al helemaal ten einde was! Er was een gezellig samenzijn onder het genot 

van een drankje. We kunnen terugkijken op een geslaagd concert, waarin wij als 

vereniging trots zijn op de vele jeugd die aan dit concert heeft meegedaan. 

 

http://www.stodamerselo.nl/?p=3705
http://www.stodamerselo.nl/?p=3699
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Wat deden we nog meer in 2017? 
 

1 januari: Nieuwjaarstreffen 

29 januari: Serenade ter ere van de Orde van Verdienste bij Theo Koppes. 

9 april: Afhalen van de communicanten Vredepeel 

27 april: Optreden Koningsspelen. 

14 mei: Afhalen communicanten Merselo 

21mei: Groepje eden van de drumband doen mee in Overloon aan de Percussiebende. 

5 juni: Optreden jeugdorkest Dag van de Wind 

11 juni: Defilé A4DV. 

26 juni: Kermisconcert 

18 november: Opluisteren St. Maarten door Drumband 

25 november: Feestavond 

26 november: Sint intocht 

 

Ook verzorgden we dit jaar diverse serenades. 

Daarnaast waren er weer verscheidene open repetities voor ouders, broertjes, zusjes, 

vriendjes etc.  

 

 

Overig 
 
Geslaagd  

Bij de interne opleiding zijn Tom Janssen en Tijn van Hoof geslaagd voor hun theorie-

examen A. Van harte gefeliciteerd!!! 

Bij het Kunstencentrum Jerusalem is Marte Aarts geslaagd voor haar theorie-examen A. 

Amke Gude geslaagd voor haar theorie-examen B. 

Geslaagd in 2017 bij Kunstencentrum Jerusalem, Interne opleiding St. Oda of 

muziekschool Crescendo: 

Diploma A    Diploma B    Diploma C 

Edith Heldens    Sam Smits    Jenske Botden 

Sanne Kessels   Loes Cornelissen 

Thijs Peeters    Luuk van Helden 

     Isa Hendriks 

     Anne Janssen 

Ilko Janssen 

Giel Poels – met lof!!! 

Vaandeldrager gezocht! 
Een echte vacature. Helaas geen reactie vanuit het dorp. Inmiddels is de functie toch 

ingevuld en wel door Theo Martens.  

Theo, super dat je deze functie erbij wilt doen! 

 

 

http://www.stodamerselo.nl/?p=3529
http://www.stodamerselo.nl/?p=3451
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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. 

Iedereen weer super bedankt voor jullie tijd en inzet! 

 

 

Vergaderingen 
In 2017 kwam het bestuur wederom maandelijks in vergadering bijeen, behalve 

natuurlijk tijdens de vakantieperiode. De commissies hadden diverse vergaderingen van 

de gem. Muziekfederatie, werkgroep solistenconcours, FMV steunpunt, Cultura Venray en 

dorpsraad bijgewoond. Op maandag 10 april kwamen de leden bijeen voor de 

jaarvergadering van 2017. 

 

 

Commissies 
Samen zorgen we ervoor dat St. Oda een bloeiende vereniging is en blijft. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 
De nieuwsbrief die met maandelijkse regelmaat geschreven wordt is niet meer alleen 

bedoeld voor het jeugdorkest. Steeds vaker willen we hiermee de hele vereniging 

informeren. 

Daarom is vanaf heden de nieuwsbrief te vinden onder het kopje ‘St. Oda’ en niet meer 

onder het kopje ‘Jeugdorkest’. Voorlopig kun je ook naar de nieuwsbrief-pagina door op 

de button in de rechter bovenhoek te klikken.  

Veel leesplezier!!! 

Vrienden van ‘St. Oda’ 
De vrienden zorgen voor diverse hand en span diensten en voor een financiële 

ondersteuning voor St. Oda   

Beste vrienden, ook dit jaar weer bedankt voor jullie ondersteuning! 

MIK 

MIK staat voor Muziek In de Klas.  

Door het samenwerkingsverband tussen basisschool De Lier en Fanfare St. Oda krijgen 

COMMISSIES Onder leiding van 

Muziek en Programma Erwin Hendriks 

Uniformen Frans Janssen 

Jeugdorkest + opleiding Tilly de Brouwer 

Drumband Willem Janssen/Lambert Michels 

Organisatie activiteiten Arno Poels 

Sponsoring + zelfwerkzaamheid Theo Martens 

PR + website Mariëlle Rieter 

  

DIVERSE  

Contact Federatie Frans Janssen en Gerrit Hendriks 

Materiaal beheer Erwin Hendriks en Noud Janssen 

Beheer/opslag tenues Wim Wilms 

Overleg orgaan Dorpsraad Frans Janssen 

http://www.stodamerselo.nl/?p=3329
http://www.stodamerselo.nl/?p=410
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de leerlingen van groep 4, 5, 6 en 7 zang- en muziekonderwijs. Een van de belangrijkste 

redenen voor dit initiatief is om kinderen al op vroege leeftijd enthousiast te krijgen voor 

muziek en muziek maken. Want zoals iedereen weet: ‘Jong geleerd is oud gedaan’. 

Opstaporkest 
Alle leerlingen van het opstaporkest zijn doorgestroomd naar het jeugdorkest waardoor 

het opstaporkest op dit moment niet actief is. 

Jeugd- drumband  

In het voorjaar, maart van dit jaar, hebben we een jeugddrumband kunnen oprichten.  

Ze hebben er veel plezier in en dat hoor je ook terug. Samen slaan ze elke vrijdag o.l.v. 

Wouter Janssen er vrolijk op los.  

Archief fanfare/drumband 
Hiervoor kunnen we terecht bij Koos Hendriks. Zij zorgt er al jaren voor dat het archief 

van de vereniging betreft de muziekstukken in orde is.  

 

 
Contributie over het jaar 2018 
Leden per 01-01-2017 18 jaar en ouder betalen een contributie van €141,50. 

Leden per 01-01-2017 16 – 18 jaar betalen een contributie van €110,00. 

Leden per 01-01-2017 jonger dan 16 jaar en muziekles volgen op een erkende 

muziekschool of via onze eigen (interne) opleiding betalen een contributie van €81,50 

 

 

Tot Slot 
 

Namens het bestuur 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, maart 2018 

 

 

Mieke Michels 

 

 

 

 


