
 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 

Agenda 2018: 
23/24 juni  : Weekend weg met alle leden  
25 juni   : Laatste repetitie, diploma uitreiking jeugdmuzikanten 
29 juni   : Kermisconcert Disney mmv jeugdorkest, jeugddrumband  
     en MIK lln. bs. De Lier. Aanvang 19.00 uur. 
01 juli   : Kermisconcert fanfare en drumband 
07 juli   : Flessenactie in Merselo en Vredepeel. 
09 juli   : Evaluatie met de ouders van de introlesleerlingen 
                                         Repetitie zonder instrumenten  
20 augustus  : 1ste repetitie na de zomervakantie 
Voor de verdere activiteiten in 2018 zie de agenda op de website. 
 

Activiteiten: 
 

23 en 24 juni weekend weg. 
Iedereen heeft de informatiebrief ontvangen.  
Het vervoersschema en de kamerindeling zijn doorgemaild. 
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Fanfare,  
Opstap-en Jeugdorkest,   
Jeugddrumband en 
Drumband van St. Oda 
Merselo/Vredepeel 

http://www.stodamerselo.nl/
http://www.stodamerselo.nl/


 

 
 
 
 
 
 
 

29 juni kermisconcert jeugd-orkest, -drumband en MIK leerlingen Bs. De Lier. 
 

                                            
    
Zie hiervoor de Nieuwsbrief van mei. 
Iedereen is van harte uitgenodigd. Geen entree!! 
 

Na afloop van het concert een super gezellige Karaokeshow voor 
jong en oud!!!!.  
Zorg dat je van de partij bent!!! 
 
Deze avond is ook de friteskraam geopend.   
 
Denk aan het inleveren van de polo voor degene die op zondag 
niet meespelen!!!!!!! 
 

 
 

1 juli Kermisconcert fanfare : 
Zie hiervoor ook de Nieuwsbrief van mei/juni. 

Jeugdmuzikanten: Denk aan het inleveren van de polo!!!!!!! 

 

 

7 juli Flessenactie: 
Op 7 juli organiseren we onze  jaarlijkse flessenactie!   

Onze jeugdleden gaan tussen 10 en 12 uur de straat op  om lege 

statiegeldflessen en -kratten op te halen in Merselo én Vredepeel. 

De activiteit wordt verzorgd door de activiteitencommissie en de 

jeugdleden. 9.45 u. verzamelen bij ’t Anker. 

Zet ‘m op jongens en meiden!!!!! We gaan er samen weer een geslaagde 

activiteit van maken. 



 

 

 

 

9 juli repetitie zonder instrumenten: 
De laatste repetitie voor de zomervakantie sluiten we op passende wijze af met een hapje en 

een drankje. Vanaf 19.00 u. is iedereen ( jeugd- en seniorenmuzikanten) van harte welkom 

bij ’t Anker en luiden we samen de zomervakantie in. Gezellig napraten over alles wat was en 

komen gaat. 

 

 

20 augustus 1ste repetitie na de zomervakantie: 
Na de zomervakantie starten we intensief met de voorbereidingen voor ons jubileumconcert op 24 

november.  

De repetities zijn dan niet meer in ’t Anker maar in de loods bij                                      aan de Veldstraat.  

  

Hier zullen in de zomervakantie een aantal mensen aan de slag gaan om er een mooi repetitieruimte 

van te maken. 

Ook de repetitietijden veranderen. 

De jeugdmuzikanten die niet meespelen met de fanfare hebben repetitie van 18.30 u tot 19.15 u. 

Zij zullen samen met Maarten gaan werken aan de nummers die uitgevoerd worden door het 

jeugdorkest tijdens het jubileumconcert. Regelmatig zal hierbij ook de groep jeugdmuzikanten die al 

wel mee repeteert bij de fanfare aansluiten. 

De fanfare repeteert van 19.30 u tot 21.30 u. 

Verder wordt er een schema gemaakt voor de partijrepetities. Hiervan wordt iedereen tijdig op de 

hoogte gesteld. 

Het bestuur wenst iedereen heel veel succes met alle voorbereidingen voor november!!! 

 

 

En dan is het zomervakantie 
 

 

 

 

 

 

 

Geniet ervan!!! 


