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Beste Vrienden van Euterpe, 

 

“De tijd vliegt”. Het Nieuwjaars- en Vastelaovesconcert liggen al weer ver achter ons. Velen van u 

hebben deze concerten bezocht, en ik hoop dat u er net zo van genoten heeft als ikzelf. 

De grote Vastelaovesoptocht verliep qua weer beter dan een jaar geleden, maar werd helaas op het 

einde toch nog een beetje nat. Bijzonder dit jaar was het feit dat Paul Raedts, lid van Euterpe, 

adjudant van de prins mocht zijn. Op de Julianasingel kregen de prins en zijn adjudanten een extra 

aubade van leden van de harmonie.  

Ik dank u zeer voor de financiële steun die u gaf aan de Harmonie in 2016. Deze steun blijkt nog 

steeds erg nodig te zijn en wordt door de besturen van de Stichting Vrienden en Harmonie, alsmede 

door alle muzikanten zeer gewaardeerd!  Indien u geen opdracht tot automatische incasso hebt 

gegeven, treft u bij deze brief de Vriendelijke nota aan voor 2017. Bij voorbaat dank voor  uw 

bijdrage. 

Ik wens u namens het bestuur een mooie lente en zomer toe, en hoop u op een van de muzikale 

gelegenheden te ontmoeten! 

Fons Poos, voorzitter  

 

 
 

Agenda: 

27 april  Koningsdag. Aubade bij het gemeentehuis 

1 mei  “Aanblazen” in de vroege ochtend bij voor de Harmonie speciale personen  

13 mei  Uitwisselingsconcert met Harmonie Municipal Grevenmacher uit Luxemburg vanaf 

  20.00 uur in Odeon 

21 mei  Opluisteren Communiemis om 9.30 uur in de Grote Kerk 

11 juni  Defilé avondvierdaagse 

17 juni  Uitwisselingsconcert met de Harmonie van Well vanaf 19.30 uur in Odeon 

13 juli  Laatste repetitie/slotconcert in Odeon 

31 augustus Eerste repetitie na de vakantie om 18.45 uur in Odeon 

28 october Concert Brel & Brass in de Schouwburg , zangeres  Micheline van Hautem vertolkt 

  Jacques Brel met begeleiding van Harmonie Euterpe.Speciaal! Nadere info volgt  

12 november Intocht Sint Nicolaas 

18 november Ceciliafeest  om 20.00 uur in Odeon  
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Altijd welkom: 

Wij nodigen u van harte uit om de Harmonie, waar dan ook, te komen beluisteren. Ook op de 

reguliere repetitieavond op donderdag van 18.45-22.00 uur in Odeon, kunt u gerust binnenlopen. 

Zie ook de website van de Harmonie: www.euterpevenray.nl . 

 

Communicatie: 

Mocht u nog niet uw E-mailadres hebben doorgegeven aan ingeadriaansens@home.nl, dan stellen 

wij  op prijs dat u dat alsnog doet.  Altijd handig voor eventuele tussentijdse berichten. 

 

Historisch Archief: Regelmatig zullen we iets laten zien uit het archief ( o.l.v. Sip van Goinga). 
Oudste foto (samenstelling en tekst: Twan van Els) 

 

In het boek over de geschiedenis van de Koninklijke Harmonie Euterpe dat in 2010 verscheen, wordt 

uitgebreid aandacht geschonken aan de opkomst van de blaasmuziek in Venray in de eerste helft van 

de 19e eeuw, die zou uitgroeien tot een van de belangrijkste pijlers van onze volkscultuur. 

In 1838 legden 12 jongelui de basis voor het rijke muziekleven dat Venray thans kent. Samen 

vormden ze het Philharmonisch Gezelschap van Venray, kortweg harmonie genoemd.  

In 1860 werd deze harmonie omgezet in een fanfare onder de naam Fanfare Euterpe. Daarom 

beschouwt men 1860 als het oprichtingsjaar van de Koninklijke harmonie Euterpe, hoewel de 

vereniging in feite 22 jaar ouder is. Er is uit beginperiode niet veel bewaard gebleven. Fotografie was 

toen nog een zeldzaamheid. De oudste foto van Euterpe dateert uit 1891 en is genomen op een 

muziekfestival ter gelegenheid van de 25e verjaardag van de Boxmeerse harmonie Utile Dulci  (het 

Nuttige en het Aangename). De reis naar zo'n festival werd doorgaans afgelegd per boerenkar, die 

daartoe een beetje werd versierd met groen en bloemen. Op die manier wist men het nuttige met 

het aangename te verenigen. De bassist links op de foto met de baard is Verbeek, de houtzager. 

Directeur (met stokje) is Jean Verheugen. De man met de hoge hoed in de hand is Theodor van den 

Boogaart, de president van Euterpe. Helemaal achteraan met snor is Grad Janssen ofwel Grad van 

den Ellestieke.  Het oude vaandel op de foto, ook wel drapeau genoemd, werd in 1911 afgedankt 

toen Euterpe fuseerde met fanfare Caecilia. Daarover een volgende keer. 
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