
 

 

 

 

 

 

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

Agenda 2017: 
 
28 aug. en 1 sept. : Start repetities voor jeugdorkest, fanfare en drumband 
01 oktober  : 19.00 u. jubilarissenconcert in Zaal ’t Anker 
29 oktober  : Jeugdorkesttreffen in Kronenberg (ovb) 
04 november  : Fanfare Gemeentetoernooi 
 
Voor activiteiten later in het jaar zie de agenda op de website. 
 

Flessenactie: 
De flessenactie was ook dit jaar weer een groot succes. 
Iedereen die op wat voor manier dan ook heeft bijgedragen aan deze actie: BEDANKT!! 
 

Doorstroom jeugdleden: 
Maandag 28 augustus is een groep juniorleden gestart bij de fanfare. 
Jongens, meiden namens de seniorleden allemaal van harte welkom. 
We hopen dat jullie er erg veel plezier aan beleven om met ons muziek te maken. 
 

Activiteiten: 
Young Musicians Spreid their Wings: 
YMSTW gaat niet door in november 2017. 
Zoals het er nu uit ziet zal er in 2018 wel een YMSTW plaatsvinden en wel in mei. 
We houden iedereen op de hoogte. 

 
Jubilarissenconcert: 
Op zondag 01 oktober huldigen we onze jubilarissen Pieter-Paul Rieter (25 jaar lid), Martijn 
Rieter (25 jaar lid) en Theo Martens (40 jaar lid). 
Wij zullen hen deze avond extra in het zonnetje zetten.  
Ook zal aan hen de muziekspeld uitgereikt worden. 
Om 19.00 u. begint de avond met een concert. 
Iedereen is van harte welkom om naar het concert te komen luisteren en de jubilarissen te 
feliciteren.  

 
Jeugdorkesttreffen in Kronenberg: 
Mailing vanuit Fanfare Eendracht Maakt Macht uit Kronenberg: 
 
We zijn alweer volop bezig met het organiseren van het jeugdorkesttreffen 2017. Als 
organisatie kijken we terug op een succesvolle 10e editie in 2016 met veel deelnemers.  
Een genot om te zien hoe de jeugd er telkens weer zoveel plezier in heeft.  
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Ondanks de verschillen in niveau, bezetting, ondersteuning, muziekstijlen enz., was elk 
optreden uniek! Wij nodigen jullie hierbij dan ook graag (weer) uit om met jullie 
jeugdensemble komend jaar deel te nemen.  
 
Het jeugdorkesttreffen vindt plaats op zondag 29 oktober 2017 Locatie: Dorpshuis in de 
Sprunk, Meester Caelersstraat 30, 5984 PJ Koningslust  
 
Alle jeugdorkesten voor harmonie, fanfare, brassband en slagwerk zijn van harte welkom om 
enkele nummers te komen spelen. Met of zonder zang, met of zonder begeleiding van 
volwassenen… kortom: invulling is geheel aan het jeugdorkest zelf. Vorig jaar zijn we i.v.m. 
het aantal deelnemers voor het eerst in de late voormiddag gestart. We zullen voor de 
komende editie dus even opnieuw bekijken hoeveel aanmeldingen er binnen komen. Als dit er 
net zoveel als vorig jaar zijn, is de kans groot dat we ook komende editie met een 
ochtendblok gaan werken. Zoals voorgaande jaren kunnen we ook dit jaar, dankzij onze 
sponsoren, dit evenement zonder deelnamekosten organiseren. 
 
Omdat YMSTW niet doorgaat willen we ons jeugdorkest voor dit treffen aanmelden. We 
moeten wel nog even afwachten of we deel kunnen nemen. Wordt dus vervolgd! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


