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Beste Vrienden van Euterpe,
Op 10 oktober namen we helaas afscheid door overlijden van ons gewaardeerd bestuurslid Ad
Swinkels, die jarenlang lid was van ons stichtingsbestuur. Wij zijn hem daar zeer erkentelijk voor en
wensen zijn echtgenote Annie en de familie veel sterkte in de komende tijd.
Met mooie herinneringen aan het
Midzomernacht Concert van
Harmonie Euterpe i.s.m. Stichting
Carillon op 22 juni, gaan we al
weer snel naar de
“midwinteractiviteiten”, met
uiteraard als klassieke
hoogtepunten:
Het Nieuwjaarsconcert en het Vastelaovesconcert. Het Nieuwjaarsconcert, met medewerking van
onze muzikanten in opleiding en Danshuis Venray is voor iedereen vrij toegankelijk! Voor de
Vrienden en Sponsoren van Euterpe worden enige rijen in de zaal vrijgehouden.
Mocht u bij de schouwburg nog geen kaarten voor het Vastelaovesconcert hebben besteld, dan kan
dat ook nog via onze secretaris, zodat u kunt rekenen op een goede plaats. Voor het
Nieuwjaarsconcert wordt u uitgenodigd om koffie te komen drinken in de Artiest vanaf 10.45 uur, en
voor het Vastelaovesconcert op de vide van de Artiest vanaf 19.15 uur. In de pauze van het
Vastelaovesconcert bent u daar ook welkom voor een drankje. Voor zowel koffie, pauzedrankje als
kaarten voor het Vastelaovesconcert (zolang de voorraad strekt en vóór 18 januari!) opgeven bij:
ingeadriaansens@home.nl.
Een tipje van de sluier opgelicht: bij het Vastelaovesconcert zult u o.a. kunnen genieten van “Die
“Verdammte Spielerei” (www.dieverdammtespielerei.be). Dus bestel snel uw kaarten!
Ik dank u zeer voor uw steun aan de Harmonie. Deze steun kunnen we de komende tijd zeker ook
gebruiken voor projecten om meer aanwas van jeugd te krijgen. Het bestuur wenst u veel genot bij
de concerten en andere muzikale gelegenheden, fijne feestdagen en alvast een voorspoedig 2020!
Fons Poos, voorzitter
Agenda:
16 november Ceciliaviering om 19.15 uur in de Grote Kerk, opgeluisterd door Harmonie Euterpe,
o.l.v. dirigent Thom Roosen, waarna Ceciliafeest voor de harmonieleden
17 november Intocht Sint-Nicolaas, mede door Euterpe i.s.m. MMSK St. Petrus’ Banden
24 december Kerstavondmis, gezinsviering om 19.30 uur in de Grote Kerk, opgeluisterd door
Harmonie Euterpe
5 januari
Nieuwjaarsconcert 11.30 uur in de Schouwburg
14 februari
Vastelaovesconcert 20.11 uur in de Schouwburg
23 februari
Vastelaovesmis 11.00 uur in de Grote Kerk opgeluisterd door Harmonie Euterpe
De vier laatstgenoemde optredens ook weer o.l.v. onze dirigent Thom Roosen

Over het werven van jeugd gesproken! Onderstaand een stukje van de hand van erelid van Harmonie
Euterpe Twan van Els, auteur van het boek “van Toeten en Blazen”, uitgegeven bij het 150 jarig
bestaan van Euterpe. Twan is 60 jaar lid van Euterpe en wij feliciteren hem van harte met dit
jubileum!

De jeugdfanfare van het patronaat

In 1921 richtte het bestuur van het Sint-Antonius patronaat een jeugdfanfare op, de Kleine Fanfare
genoemd. Bankdirecteur Willem Laurensse was leermeester en dirigent van het muziekgezelschap
dat grote aantrekkingskracht uitoefende op de Venrayse jongelui. Meisjes werden niet toegelaten. Ze
konden überhaupt geen lid worden van het patronaat. Dat voorrecht was alleen voor jongens
weggelegd. De directeur van het patronaat, pater Nielen, had de wind er goed onder. Hij regeerde
met strakke hand en verbood de jongelui om mee te spelen in de Venrayse Fanfare. Hij achtte de
omgang met die grote muzikanten gevaarlijk en ongewenst. Op haar beurt verbood de Grote Fanfare
haar leden om met de Kleine Fanfare mee te spelen en aldus raakten de gemoederen al snel verhit.
Over en weer werden verwijten gemaakt en zelfs de burgemeester en beschermheer Jan Poels
moesten eraan te pas komen, om de boel te sussen. Maar veel hielp dat allemaal niet. Pater Nielen
noemde enkele Fanfaremuzikanten ‘schadelijke elementen, waaronder een allemansvriend die zuipt
en kinderen verwaarloost en nog zo’n paar grootmuilen’. Het moge duidelijk zijn dat de verhoudingen
behoorlijk waren verziekt. De jeugdfanfare trad voor de eerste maal voor het voetlicht ter
gelegenheid van het 25-jarig jubileum van Koningin Wilhelmina op 15 september 1923. ‘Het ging
nogal’, aldus pater Nielen. Met andere woorden: het was niet veel soeps. De jeugdfanfare heeft
overigens maar een paar jaar standgehouden. In 1929 ging het gezelschap ter ziele. Pater Nielen was
er niet rouwig om. ‘’Een luidruchtige fanfare lijkt minder te passen in ons werkprogramma’, was zijn
conclusie. Het huidige muziekkorps MMSK is de latere voortzetting van de Kleine Fanfare van het
oude patronaat. Meer over de geschiedenis van de Venrayse blaasmuziek kunt U lezen in het
prachtige boek ‘Van Toeten en Blazen’ dat bij de vereniging en in de boekhandel nog steeds
verkrijgbaar is.

