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Beste Vrienden van Euterpe, 

Het succesvolle Nieuwjaars- en Vasteloavesconcert ligt ons nog vers in het geheugen. Dank aan alle 

Vrienden, die deze concerten hebben bezocht. Het was jammer dat de grote optocht vanwege storm 

moest worden verzet en dat er uiteindelijk nog in de regen/natte sneeuw gelopen werd. Hulde aan 

diegenen die ons toch langs de kant een hart onder de riem staken! 

Dank ook aan u die de Harmonie Euterpe in 2015 financieel of anderszins  heeft gesteund. 

Nieuw zal zijn dat onze penningmeester u binnenkort een “Vriendelijke Nota” zal sturen zodat u door 

alle dagelijkse beslommeringen niet uw bijdrage voor 2016  zult vergeten! Ook zal dan binnenkort de 

automatische incasso voor 2016 worden geëffectueerd.  Alvast onze dank. 

Ik wens u namens het bestuur een mooie, maar vooral muzikale lente en zomer toe! 

Fons Poos, voorzitter 

 

Activiteiten: 

Op 5 en 6 maart vond het jaarlijkse solistenfestival plaats, dit keer in Merselo. 

Zondag 17 april vond in Odeon een uitwisselingsconcert plaats met Jeugdorkest  Fanfare 

Vriendenkring uit Overloon.  

Op 19 april trad de Regimentsfanfare ‘Garde Grenadiers en Jagers’ in de schouwburg op voor de 

jeugd van de basisscholen in Venray, in het kader van het project “Into Music”. We hopen dat er veel 

kinderen uiteindelijk muziek gaan maken en de Harmonie en MMSK gaan versterken! 

 

Komende Optredens: 

27 april  Aubade op Koningsdag 

1 mei   Het traditionele “aanblazen” in de vroege ochtend bij mensen die veel betekenen 

voor de Harmonie, tevens planten van de 1 mei boom!   

22 mei Opluisteren Communiemis door het Groot Orkest om 11.00 uur in de Grote Kerk  

22 mei ’s Middags workshop baritons, bassen en hoorns in Odeon 

29 mei Workshop Permanente Educatie (overige instrumenten) in Odeon 

12 juni Defilé avondvierdaagse 

19 juni Concert voor de jeugd die deelnam aan het project “Into Music”, uitgevoerd door het 

opleidingsorkest van Euterpe i.s.m. MMSK Sint Petrus Banden om 11.00 uur in Odeon 

25 juni Deelname Peeltoernooi  door het Groot Orkest in zalencentrum d’n Binger in Meijel 

21 juli Seizoenafsluiting en diploma-uitreiking om 20.00 uur in Odeon 

 

Special: 

Zaterdag 19 november geeft de Koninklijke Harmonie 

Euterpe een flitsend Themaconcert in de 

evenementenhal van Venray met als titel “Viva las 

Vegas”. Deze datum moet u zeker vast reserveren!  

U wordt hiervoor nog op de hoogte gehouden en 

benaderd. Ook door uw komst kunt u de Harmonie 

weer steunen! 

April 2016 
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Welkom: 

 

Wij nodigen u van harte uit om ons waar dan ook te komen beluisteren. U kunt ook altijd even 

binnenlopen op een repetitieavond, iedere donderdag van 19.15-22.00 uur in Odeon.  

Zie ook de website van de Harmonie: www.euterpevenray.nl en het nieuws in de plaatselijke bladen. 

 

Communicatie: 

 

Wij beschikken nog niet over alle E-mailadressen van de Vrienden. U kunt dit doorgeven in een mail  

aan  ingeadriaansens@home.nl. 

 

Historie: 

De zeer actieve commissie Historisch Archief,  onder voorzitterschap van Sip van Goinga en leden 

Herman v.d.  Steeg, Twan v. Els, Henk de Wijs, Mart v. Els en Rick v. Elmpt, zal in onze Nieuwsbrief zo 

nu en dan van zich laten horen. Taak van deze commissie is het verzamelen, rangschikken, 

beschrijven en digitaliseren van documenten, foto’s, beeld- en geluid materiaal over meer dan 170 

jaar muziek in Venray. Tevens wordt ook gepubliceerd via Rooynet. nl 

Hier onder vindt u een voorbeeld hiervan. 

Herberg Van der Borgh, geboortehuis van de muziek 

De Grote Markt van Venray 

anno 1840 met het oude 

raadhuis uit de 16e eeuw. 

Het derde pand naast het 

raadhuis is de herberg van 

Gerard van der Borgh. Op 

deze plek staan thans een 

opticienwinkel en een 

eetcafé. Gerard van der 

Borgh was behalve 

herbergier ook 

gemeentesecretaris en de 

gemeenteraad   vergaderde 

liever in zijn herberg dan in 

het oude tochtige raadhuis.  

Achter de herberg was een kleine zaal, het ‘Casino’ genaamd, wat letterlijk ‘klein huisje’  betekent. 

Hier kwamen de dorpsnotabelen bij elkaar om het laatste nieuws uit te wisselen en een kaartje te 

leggen. Het was een besloten sociëteit die alleen toegankelijk was voor heren. De dokter, de 

koopman en de notaris, de fabrikant en de burgemeester, samen overlegden ze, hoe Venray op te 

stoten in de vaart der volkeren. Met een scheve blik keek men daarbij naar Horst waar al sinds 

enkele jaren een harmonie bestond. In Venray werd zo’n muziekgezelschap voor het opluisteren van 

kerkelijke en wereldlijke feesten en gebeurtenissen node gemist.  Daarom besloot men om ook in 

Venray een harmonie op te richten. Een muziekmeester werd aangezocht en 12 jonge muzikanten 

werden opgeleid. In 1838 was het zover. Gemeentesecretaris en herbergier Gerard van der Borgh 

werd tot directeur benoemd en de naam Casino werd veranderd in ‘Muziekzaal’.  Het 

Philharmonisch Gezelschap van Venray was geboren. Herberg Van den Borgh, geboortehuis van de 

muziek. Uit dit gezelschap ontstond in 1860 de huidige Koninklijke Harmonie Euterpe, die in 2010 

het 150-jarig bestaan vierde.   
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