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Beste Vrienden van Euterpe,
Recent heeft onze penningmeester Sef Raedts na een jarenlange
bestuursfunctie van de Stichting Vrienden van Harmonie Euterpe zijn
penningmeesterschap overgedragen aan Henk Koenen. Het bestuur is hem
zeer dankbaar en heeft op gepaste wijze afscheid van hem genomen.
Henk Koenen is niet onbekend bij de Harmonie, want enige jaren geleden
vervulde hij daar een bestuursfunctie en hielp bij het organiseren van
evenementen. Wij wensen hem veel succes in zijn nieuwe job!
Ik hoop dat u aanwezig was bij “Musicals in Concert” op 25 juni, want dat
was een daverend succes.
Het prachtige muziekrepertoire en de vele gastartiesten maakten het tot een mooie wervelende
show. Zie You Tube links: https://youtu.be/usEWjkIvPmg en https://youtu.be/MpdxEANtj3Y
Op zaterdag 15 oktober zal Harmonie Euterpe optreden in het “Music 4 All Festival”, georganiseerd
door Muziekvereniging Ons Genoegen Oirlo, in de Bolzaal van de Schouwburg.
Om 14.00 uur start het opleidingsorkest No Limit. In het eerste blok van 15-17 uur spelen Harmonie
Euterpe en Muziekvereniging SMT Oostrum. In het tweede blok van 18.00 uur-22.00 uur spelen
Muziekvereniging Ons Genoegen Oirlo, MMSK Sint Petrus’Banden Venray, Fanfare Dorpsklank
Castenray en Harmonie St. Catharina Leunen-Veulen-Heide.
U bent welkom, de toegang is gratis en u kunt naar believen tussen de muziekstukken door in en uit
de zaal gaan.
Reserveer vast in uw agenda zondag 8 januari 2023 voor het traditionele Nieuwjaarsconcert 11.30
uur in de Schouwburg waarvoor de toegang vrij is. Er worden weer twee rijen voor de Vrienden en
Sponsoren vrij gehouden.
Er zijn bij de Schouwburg al kaarten à € 23,50 verkrijgbaar voor het Vastelaovesconcert op vrijdag
10 februari 2023 om 20.11 uur, maar voor de Vrienden en Sponsoren worden rij 5-8 in de zaal en rij
1-2 op het balkon gereserveerd. Hiervoor kunt u al bij onze penningmeester Henk Koenen opgeven
per mail: casakoenen@home.nl en door overmaken van € 23,50 op rekeningnummer NL56RABO
0300475268 o.v.v. Vastelaovesconcert 2023.
Op zondag 13 november zal de Harmonie i.s.m. MMSK Sint Petrus’ Banden Sint Nicolaas inhalen.
De Harmonie zoekt nog een secretaris, hulp bij het historisch archief en last but not least een nieuwe
voorzitter! Zelf belangstelling of kent u iemand met ambitie voor deze prachtige vereniging?, laat het
weten! Zie ook de bijlage.
Rest mij u zeer te bedanken voor uw steun aan de Harmonie. Mocht u uw bijdrage voor 2022 nog
niet overgemaakt hebben, dan is dit mogelijk een reminder.
Met een vriendelijke groet namens het bestuur,

Fons Poos, voorzitter

