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Beste Vrienden van Euterpe, 

 

Na een zeer succesvol Vastelaovesconcert op 2 maart, konden de muzikanten van Euterpe niet lang 

op hun lauweren rusten, want er staan weer uitvoeringen op het programma! 

Maar eerst enige belangrijke veranderingen. Na 16 jaar als bestuurslid, waarvan 5 jaar als president, 

heeft Bert Janssen op 16 november zijn bestuurstaken beëindigd. Burgemeester Hans Gillissen reikte 

hem de Bronzen Waarderingspenning van de Gemeente Venray uit.  

Tijdens de A.L.V. van 25 april jongstleden is onze nieuwe president Wim de Schryver geïnstalleerd.  

Wim is geen onbekende in het sociale leven in Venray. Naast zijn 

werk als apotheker/adviseur is hij o.a. actief in de VVD, bij de 

Kiwanis en bij Blaaskapel Zuutjes An. In 2016 heeft hij ons 

Themaconcert “Viva Las Vegas” gepresenteerd. 

 

Een tweede nieuw bestuurslid is Maria Clarke, die met haar bedrijf 

Intoappsnwebs Euterpe al 

ondersteunde bij de website en 

het vormgeven van de banners. Zij zal met name de Pr-commissie 

voorzitten. 

Dirigent Mark Koninkx heeft op 7 maart na 13 jaar afscheid 

genomen van Euterpe.  

 

Op 21 maart is Thom Roosen begonnen als nieuwe dirigent. Op zijn jonge 

leeftijd van 26 jaar heeft hij al veel ervaring zowel met muziek maken op 

de saxofoon, de dwarsfluit en de klarinet, maar ook als dirigent in de 

HaFaBra. Hij volgde het conservatorium en de directie-opleiding in 

Tilburg.  

Het opleidingsorkest No Limit gaf op zondag 24 maart een geslaagd 

concert in de grote zaal van de schouwburg, dit in samenwerking met 

Danshuis Venray, drie slagwerkgroepen uit de kerkdorpen en met het 

combo “One Big Family”. We hopen dat er daardoor weer aanwas komt 

met jeugd in het project “Into Music”! Op 7 april nam No Limit deel aan een geslaagd 

uitwisselingsconcert in Sambeek. 

 

Met name maak ik u attent op het geplande “Midzomernacht Concert” op zaterdag 22 juni op het 

Mgr. Goumansplein voor de Grote Kerk o.l.v. onze nieuwe dirigent Thom Roosen, die zich hier graag 

aan u zal voorstellen. Dit bijzondere concert wordt georganiseerd samen met de Stichting Carillon. 

Het carillon van de Grote Kerk zal hier dan ook een rol in spelen. Als Vriend van Euterpe kunt u 

hiervoor een zitplaats reserveren via secretaris Inge Adriaansens per mail ingeadriaansens@home.nl 

of tel. 0478-582557, graag vóór 10 juni! 

Mogelijk heeft u ook belangstelling voor een sponsoring met bijbehorend pakket, waarvoor ik u 

verwijs naar de sponsorflyer in de extra bijlage. Graag ook aangeven bij Inge Adriaansens. 
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U treft ook een bijlage aan met de Verklaring Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Indien u hier geen commentaar op geeft, ga ik ervan uit dat u het er mee eens bent hoe wij met uw 

gegevens omgaan.  

 

Binnenkort zal de penningmeester Sef Raedts u de jaarlijkse nota toesturen, dan wel de afgesproken 

incasso van uw bijdrage aan de Stichting Vrienden van Euterpe effectueren. 

Al vast zeer bedankt voor uw ondersteuning. Rest mij u namens het bestuur een mooie en hopelijk 

muzikale zomer toe te wensen! 

 

Met een vriendelijke groet, 

 

Fons Poos, voorzitter 

 

 

Agenda: 

  1 mei  Het zgn. “Aanblazen” vanaf 04.30 uur! 

  4 mei  Dodenherdenking in de Grote Kerk en bij monument. Aanvang 18.45 uur 

26 mei  Processie en opluisteren communiemis in de Grote kerk. 11.15 uur start processie bij 

het gemeentehuis  

16 juni Defilé avondvierdaagse  

 

 

 

22 juni “Midzomernacht Concert” op het Mgr. Goumansplein voor de 

Grote Kerk o.l.v. dirigent Thom Roosen. Aanvang 20.30 uur  
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