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Beste Vrienden van Euterpe, 

 

De chocoladeletters en de pepernoten liggen al lang weer te koop en dat betekent dat de tijd vliegt 

en dat uw harmonie druk bezig is met de voorbereidingen voor de komende evenementen! 

Het Nieuwjaarsconcert is vrij toegankelijk. Fluitiste Jolien Schaeffers zal hierbij met “Rhapsody for 

Flute” beoordeeld worden voor een deel van haar D-examen. Voor het Vastelaovesconcert  kunt u 

nog kaarten bestellen bij de Schouwburg (www.schouwburgvenray.nl of tel. 530999).  

De Vrienden en Sponsoren van de Harmonie worden voorafgaand aan het Nieuwjaarsconcert 

uitgenodigd voor de koffie op de vide, 1e etage van de Schouwburg vanaf 10.45 uur. Voorafgaand aan 

het Vastelaovesconcert bent u welkom voor de koffie vanaf 19.15 uur en ook voor een pauzedrankje 

op de vide van de Artiest. Graag even aanmelden hiervoor bij de secretaris: 

ingeadriaansens@home.nl! 

Per september zijn de opleidingsorkesten van 6 

muziekgezelschappen samengegaan onder de naam 

“No Limit” om een grotere bezetting te kunnen 

waarmaken. Te weten van: Sub Matris Tutela uit 

Oostrum, St. Catharina uit Leunen-Veulen-Heide, Ons 

Genoegen uit Oirlo, Dorpsklank uit Castenray, MMSK St. 

Petrus Banden en Euterpe uit Venray. Er wordt iedere 

zondagmorgen van 11.00-12.00 uur gerepeteerd in De 

Baank in Leunen onder de bezielende leiding van 

dirigent Gerard Alofs. Het orkest is soms ook te gast bij de andere gezelschappen. 

Ik dank u voor uw steun aan de Harmonie die ons helpt (spring)levend te blijven en zie u graag op de 

uitvoeringen. Het bestuur wenst u allen een gulle Sint, een mooie Kersttijd en alvast een voorspoedig 

2019!  

Fons Poos, voorzitter  

 

Agenda: 

18 november Intocht Sint-Nicolaas mede door Euterpe i.s.m. MMSK St. Petrus Banden 

24 november  Ceciliaviering om 19.15 uur in de Grote Kerk, opgeluisterd door Harmonie Euterpe     

o.l.v. dirigent Marc Koninkx, waarna Ceciliafeest voor de harmonie in Odeon 

 2 december Eerste concert van het nieuwe opleidingsorkest “No Limit” in De Linde in Oirlo o.l.v. 

dirigent Gerard Alofs met aanvang 11.00 uur 

  6 januari  Nieuwjaarsconcert 11.30 uur in de Schouwburg  

20 januari 15.00 uur: Eucharistieviering bij gelegenheid van de investituur van nieuwe leden van 

de Edele Eed-Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg 

en de Heilige Sebastianus in de Grote Kerk, opgeluisterd door de Harmonie 

22 februari Vastelaovesconcert 20.11 uur in de Schouwburg 

  3 maart Vastelaovesmis 11.00 uur in de Grote Kerk, opgeluisterd door de Harmonie  

De vier laatstgenoemde evenementen natuurlijk o.l.v. dirigent Marc Koninkx 

 

     November 2018 

2018 

mailto:poos@home.nl
http://www.schouwburgvenray.nl/
mailto:ingeadriaansens@home.nl


180 jaar blaasmuziek in Venray 

Reünie oud-muzikanten Koninklijke Harmonie Euterpe? 

In 1838 werd in Venray een harmonie opgericht, het Philharmonisch Gezelschap van Venray. Het was 

een initiatief van enkele dorpsnotabelen waaronder burgemeester Esser en de welgestelde 

gebroeders Frans en Theodor van den Bogaert. Voor de leerlingenopleiding had men muziekmeester 

Jozef Bünger uit Bonn aangetrokken die als beroepsmuzikant gediend had in het Nederlandse leger. 

In vrij korte tijd werden 12 jongelui wegwijs gemaakt in de wereld van de blaasmuziek en zag de 

eerste harmonie van Venray het levenslicht. President van het Philharmonisch Gezelschap was Albert 

Esser, de apotheker, die een broer was van de burgemeester. Herbergier en gemeentesecretaris 

Gerard van der Borgh werd aangesteld als dirigent. De burgemeester en de pastoor werden 

benoemd tot Ere-presidenten voor wie de leerlingen een proeve van bekwaamheid moesten 

afleggen. Uit de beginperiode zijn meerdere documenten bewaard gebleven waaronder een z.g. 

commissoriaal, geparafeerd door Koning Willem II. Ook de namen van Venrays eerste 

blaasmuzikanten zijn ons bekend. In 1860 werd deze harmonie omgezet in een fanfare onder de 

naam Euterpe, de huidige Koninklijke Harmonie Euterpe waarvan je dus mag zeggen dat deze in 

feite al 180 jaar oud is. Het uitgebreide historisch archief van deze muziekvereniging bevat tal van 

documenten en foto’s, beeld en geluidsmateriaal en andere archivalia die ons de geschiedenis 

vertellen van de blaasmuziek in Venray en vormt een belangrijk cultuurhistorisch bezit. Wekelijks zijn 

enkele archivisten in de weer met het beschrijven en digitaliseren van archiefmateriaal. Graag willen 

zij dit rijke archivalisch bezit delen met oud-leden van Euterpe, daarom zijn er plannen om op korte 

termijn een Reünie van oud-leden van Euterpe te organiseren. Meer informatie hierover is dan ook 

binnenkort te verwachten. 

 

Fanfare Euterpe voor de Latijnse School anno 1900 


