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Kerstgedachte 2022  
Kerstmis en de oud en nieuw feesten van samen vieren, 
van specifieke lekkernijen (en vroeger hadden we ineens 
een paar konijnen minder in het hok), terugblikken en 
vooruitkijken. Ook soms, met respect voor historie en wat 
goed is, tijd voor vernieuwing. Die laatste woorden die hol 
kunnen klinken, maar die ook inhoud en waarde kunnen 
hebben, als wij ze inhoud en waarde geven. Vandaar dat 
ik het mooi vind dat zo vele leden betrokkenheid tonen 
bij onze vereniging, en elkaar. En dat ook doen in de vorm 
van een bijdrage aan deze bijzondere uitgave. Zo wordt 
de Venlonazaal en zijn geschiedenis beschreven evenals de onlangs gehouden 
tweede VenlonaProms met de “heel Venlona Bakt” lekker gebak actie. Ook ons 
nieuwe tehuis en de verhuizing worden belicht. Ik heb al eens vaker gesteld dat je 
van samen zingen gelukkiger wordt. Dat probeer ik in deze uitgave iets beter uit 
te leggen.         
Ook op het sint Caecilia Venlona Familiefeest met zijn maar liefst 16 jubilarissen, 
de nieuwe ereleden Karel Hermans en Theo Bovens, en onze nieuwe bescherm-
heer Emile Roemer wordt teruggeblikt.                                                            En 
nu ik op dat feest, door beschermheer Antoin Scholten ook officieel geïnstalleerd 
ben als preses /voorzitter kan ik me nog meer echt thuis voelen bij Venlona en 
met jullie vooruitkijken naar het volgend jaar. Op onze toch wel bijzondere optre-
dens, de heel mooie Venlona klankkleur, die van betekenis zijn voor elkaar en de 
vele bezoekers en luisteraars. 

Henk Brauer. � 

Ik wens jullie allemaal met 
jullie naasten een 
Goed, Gezond en 

Gelukkig Nieuwjaar toe!
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www.cafedeklep.nl

Lunchen bij de Klep? 
Jazeker, dat is heel 
bourgondisch!
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• Reïntegratie

• Psychologie

• Manuele Therapie 

• Valtraining

• Personal Training 

• Dry Needling 
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• SportfysiotherapieTOPZORG
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Prinsenstraat 12, 5913ST Venlo 
Tel.: 077-3513864

• Fysiofi tness
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’t Ièrste evenement wao Ven-
lona aan mei deej, nao alle 
tröbbels, waas “Preuf ’t Ven”. 
En we hebbe ’t Ven gepreuf, 
letterlik en figuurlik. Letter-
lik: umdet ik beej ’t verlaote 
van de zangarena euver ‘ne 
kabel struùkelde en lankoèt, 
met miene mónd vol graas 
oèt ’t Ven, op miene snuffer 
veel. Ik preufde ’t Ven. 

Wie ik opstónd, waas de ièrste dae ik 
zoog, Thei. Hae vroog wievuuël punte 
de jury veur deze duik gegaeve had. 
Ik zag det det d’r vièf ware. Det vónd 
Thei te weinig, maar ik had um neet 
verteld det ik de jury belaof had um 
d’r ‘ne salto met döbbele schroèf beej 
te make. Ouk letterlik hebbe we ’t Ven 
gepreuf beej de maoltièd dae Ron en 
zien vruike ós veurschóttelde. Hae had 
aevel baeter aspergesoep kinne make 
in plaats van greune greuntesoep, 
want Peter-Paul struùkelde en zien fein 
wit Venlonahaemp zoot ónder Ron’s 
soep. Vièrtieën kilomaeter meus Peter- 
Paul fietse um thoès ’n niej haemp te 
haole. En det tösse twieë optraejes 

Preuf ’t Ven

door. De twieëde helf haet hae hiè-
gend gezónge.

De optraejes van Venlona ware bes 
good. ’t Waas werm, bièstig werm, 
sóms zelfs heit. En waat hit heit. 
Mien Venlonahaemp plekde aan mien 
ónderhaemp en det plekde weer aan 
mien goddelik lièf. Dus plekwaer. In 
de schaduw van ‘ne Vense boum, wis 
ózze dirigent ’t koeër weer optimaal 
te laote funksionere. We hadde waat 
aan volume ingeleverd, maar beejnao 
idderein vond ’t geweldig klinke. Beej 
“Shenandoah” zóng Herman weer ens 
det hae van de dochter heel. Hae zóng 
erg good en ’t waas nog baeter ge-
waes, as alle microfoons aope gestaon 
hadde. Zoeë, ièrste missie geslaag.

De artieste krege aete en drinke veur 
niks. ‘ne Gooje zenger wilt toch gaer 
ziene kael smaere met waat beer, maar 
wao me ouk keek, louw beer. Me zoog 
euveral zengers met fleskes water in 
de hand. Det is toch neet normaal! De 
volgende leejevergadering stelt Ron 
veur um zelf veur beer te zörge.

’n Unikum waas, det Venlona van 
“boesse” zóng. Weg partiture, zoeëdet 
idderein nao d’n dirigent keek. Waat 
is hae mager gewaore. Hae haet in de 
coronatièd vuuël geleeje, maar zien 
bravour haet hae nog altièd. Midde 
ónder ’t kónsert reep hae ’t publiek 
op um beuk van Venlona te koupe. 

we hebbe ’t gepreuf
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Paul Banziger • Telefoon 077-3745445
www.fysiotherapiegenooi.nl • fysiogenooi@hotmail.nl

• Contracten met alle verzekeraars.
• Huisbezoeken.
• Verwijsbrief arts niet nodig.

Fysiotherapie

Genooi

DIGITALISEREN 
van beeld en geluid

* film, video en muziek
* foto, dia en multimedia
* branden, saven en rippen

www.studioadato.nl/ info@studioadato.nl 
Stalbergweg 150 Venlo 0773514844 

Studio ADATO

Um de ganse zaak aantrekkelikker te 
make, zag hae det d’r prachtige foto’s 
van um in ’t book stónde. De res van 
de middaag hebbe we gen book mièr 
verkoch.

’t Gehièl deej Italjaans aan. Keiheit; 
minse die beej mekaar zote in de 
schaduw van de buim; wao me ouk 
keek, kunstemaekers met waat zeej 
gemak hadde en minse die van de 
zang genote. En det letste deej ’t um 
neteurlik. Weej zoge manne waobeej 
de traone euver de wange lepe, maar 
wie weej van dichbeej keke ware det 
zweitdröppels.

Ouk aldleeje kwame eens kièke en 
luústere. 
Zeej ware verras door de klank die veur 

dit koeër nog altièd zoeë kinmerkend 
is.

We kinne nao mien bescheide meining 
truúk kièke op ’n prima kónsert, det 
waat belaof veur de toekóms. Nao alle 
perikele zeen we ’t koeër weer veuroèt 
stoume. De zang is good, ónder me-
kaar laef ’t weer en de leefde veur Ven-
lona kump weer baove driève, me haet 
d’r weer zin in. Aafgeloupe dinsdaag 
woort d’r weer spontaan in de kefee 
gezónge. Mien hert bleujde aope. Id-
derein waas opgetaoge en neet allein 
door ’t rundje van d’n directeur.

Frans Smeets.� 

VERVOLG

Preuf ’t Ven

we hebbe ’t gepreuf

Laote we det zoeë halde, 
dan wuurt alles nog baeter.
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Det Bianca ós oètzweide, makde vuuël 
good. Umroop Venlo waas aanwezig 
veur de tillevisie en ouk ‘ne verslaag-
gaever van Tante Bet rende d’r rónd. 
Tante Bet zelf makde de foto’s. De 
Huzare hele ’n uigske in ’t zeil en 

zörgde d’r veur det alles good verleep. 
We zónge nog efkes euver de heilige 
die binne kwame marchere en ’t, in 
dit geval, zièr misplaatste “Heej is de 
plaats, heej wil ik bliève”, en stelde 
ós veur ’t Venlonagebouw op in rotte 

Knibbelke, knabbel, knuuske, weej gaon nao ós niej huuske

't Ald Weishoès

De letste rippetisie in de Venlonazaal waas ’n historische. Neet 
allein umdet Matthijs neet op dees letste rippetisie kós zièn 
umdet hae ‘ne kursus had euver de samestelling van water en 
broeëd en hae die neet kós misse, maar ouk umdet weej nao 
tich jaor verhoèsde van de Venlonazaal nao ’t Ald Weishoès. 

van veer. De ach huzare deeje det ouk. 
Hermenie Guus verzörgde de mezièk 
en dao ginge we op waeg nao ’t Ald 
Weishoès. Beej ós standbeeld aan ’t 
Mgr. Gaasplein zónge we nog wat veur 
ós maedje det dao zit, begeleid door ’t 
geluùd van ’n paar toeterende auto’s, 
waovan de chauffeurs duùtelik gen 
binding met de edele zangkuns hadde.

Beej ’t Ald Weishoès stónd dae van 
Smeets al ’n half oor binne zenuw-
achtig op zien naegel te biète,bies d’r 
geklop zoel waere. Wim, d’n dirigent, 
houwde zich ’t vel van de knäök en 
de deur zweide aope. De ièrste kin-
nesmaking met ein van de oètbaters. 
Spontaan zónge we weer euver ”Dit is 
de plaats, heej wil ik bliève” en krege 
as dank ’n glaas bubbeltjeswièn. Id-

derein woort nao baove gedirigeerd 
um ’t rippetisielokaal in te zinge. Waat 
’n gekuum en gekraak wie idderein 
zich de trap op hees. ’t Rippetisielo-
kaal waas erg verrassend. We stónde 
met ós gezich nao allemaol spegels. 
Waorum dao spegels taege de kant 
aanzitte snap ik neet. Mótte we ónder 
’t zinge ouk danspeskes doon? Me-
schien is det um de häörkes te keime, 
te kièke of me de gölp dich haet of de 
schmienk nog ’n bietje oèt te smaere. 
Ik weit ’t neet. Op det ougeblik waas 
d’n akkestiek neet um nao hoès te 
schriève. ’n Groeët naodeil van dit 
ónderkómme is, det de kefee vaer van 
’t rippetisielokaal leet. Ik kin mich zoeë 
veurstelle det d’r minse zien die nao de 

LEES VERDER OP PAGINA 8
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pauze van de rippetisie neet mièr de 
mood hebbe um zich via de trap nao 
baove te schravele.

Nao de ièrste kinnesmaking met ós niej 
ónderkómme lepe we nao de “Loco”, 
’n bekind jóngerekefee. Weej woorte 
door de jónges en maedjes die dao 
zote beejnao nao boète gekeke. D’r 
waas ouk nemus dae zich spontaan 
as lid van Venlona aanmelde. Nao ein 
leedje en ’n rundje van de vereiniging 

hadde de jónge bezeukers en weej ’t 
gezeen. Op nao “Central” op de mert. 
Heej ware we mier as welkom. Wim, 
de maestro, woort alsmaar enthou-
siaster en wie twieë kleine maedjes 
(opgeneijd door eur elders) kwame 
vraoge of weej nog waat woele zinge 
waas hae neet mier te halde. Minse die 
kwame vraoge of we nog waat woele 
zinge! Óngekind!!!! 
Ik gluif, nae ik weit ’t zeker, det idder-
ein ’t ‘ne zièr sfeervolle aovend vónd 

Knibbelke, knabbel, knuuske, weej gaon nao ós niej huuske

't Ald Weishoès

VERVOLG

en we mótte de aktiviteitekommissie 
fillisitere en van herte bedanke veur de 
organisasie. Met dit evenement kinse 
te veurschièn kómme. En det dit al-
les ouk nog op de tillevisie en in de 
krant kwaam is hielemaol geweldig.
Chapeau, chapeau, chapeau en ’n 
dreejwerf hoera en ’n lang zulle ze laeve, 
veur alle minse die deze aovend meugelik 
gemak hebbe.

Frans Smeets.� 
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Het is zo langzamerhand 
een beetje een traditie dat 
Venlona op kerstavond een 
dienst verzorgt.

In de beginjaren van deze traditie was 
het een eenvoudige ingetogen opluis-
tering. Venlona zong onder begelei-
ding van een pianist met soms nog een 
gastzanger.

Later kwam het idee naar voren om 
samenwerking te zoeken met omroep 
Venlo en zelfs L1.
Dat resulteerde in mooie projecten 
met diverse solisten en zelfs een heus 
strijkorkest erbij.
Zo werden de beelden van de nachtmis 
door heel Limburg verspreid.
Het waren prachtige opnames die uit-
gezonden werden en Venlona voelde 
zich trots.

Maar het was ook een enorme klus! 
De voorbesprekingen, de contacten, de 
afspraken met de kerk en tv, de solis-
ten en het orkest. De programmering, 
arrangementen verzorgen, de opbouw 

en de 
samenwer-
king met 
de Maaspoort 
(facilitering van podium-
delen) en het vervoer.

Dit jaar is besloten om 
het weer eens anders aan te 
pakken. Ook omdat er nog maar één 
dienst op de kerstavond gehouden 
wordt, is er nu de samenwerking met 
het St. Martinus kerkkoor. In goed 
overleg met de Deken, het Kerkkoor, 
Venlona en de beide dirigenten Ben 
Benders en Wim Schepers is er een 
mooi programma samengesteld om de 
dienst op te luisteren. Ook zullen Theo 
Hes op het orgel en Jacq Sanders op 
trompet hun medewerking verlenen. 
Dit alles onder de deskundige leiding 
van beide dirigenten.

We hopen er samen weer een mooie 
dienst van te maken!! Aanvang is om 
20:00u.

G.Haeijen.� 

Kerstviering

Tebbenkiës, 6 daag per waek op ut Nolusplein 

St. Martinusbasiliek
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Jupiter, de “Ster” van Bethlehem?

Astronomie

De lichtende ster wordt alleen in 
het Mattheüsevangelie genoemd. In 
wetenschappelijk opzicht geeft de 
tekst weinig informatie, waardoor het 
moeilijk is om de ster als astronomisch 
verschijnsel aan te duiden. David Hug-
hes, hoogleraar in de natuur- en ster-
renkunde aan de universiteit van Shef-
field heeft dit op historische gronden 

onderzocht en kwam tot de conclusie 
dat er wel degelijk sprake was geweest 
van een opmerkelijk natuurgebeuren. 
Met computermodellen heeft hij vast 
kunnen stellen dat er 8-6 jr. v.Chr. 
een conjunctie (samenstand) was van 
Jupiter en Saturnus en dat moet dan 
het geboorte jaar zijn van Christus. 
Wat heel opmerkelijk is dat de evange-

Als u in de avonduren naar het zuiden kijkt ziet u 
een heel helder object op ongeveer 30-35 graden 

boven de horizon. Ik kreeg weer de vraag van 
enkele leden van Venlona wat is die heldere ster? 
Dat is geen ster maar de grootste planeet van ons 
zonnestelsel Jupiter. Omdat hij met de Kerstdagen 
zo goed te zien is zou je je kunnen afvragen is hij 

misschien met de geboorte van Christus aangezien 
als de ster van Bethlehem?

listen Marcus, Lucas en Johannes het 
nergens over de kerstster hebben. Ook 
in andere historische bronnen vind je 
niets over het mysterieuze hemelver-
schijnsel. Conclusie: Mattheüs heeft 
het Ster van Bethlehem-verhaal verzon-
nen om de geboorte van Christus extra 
koninklijk cachet te geven, en daarmee 
meer autoriteit te verlenen aan het 
kersverse geloof in Christus!

Jupiter
Jupiter wordt ook wel de ”Godfather” 
van ons zonnestelsel genoemd en dat 
niet zonder reden.
In de beginfase van de geboorte van 
onze zon zo’n 4.6 miljard jaar geleden 
zijn ook de planeten gevormd uit de 
protoplanetaire schijf. De plaats van 
de planeten in ons zonnestelsel was in 
de beginfase totaal anders dan nu het 
geval is. Het zijn de planeten Jupiter 
en ook Saturnus geweest die ervoor 
gezorgd hebben dat de aarde in de 
zgn. Goldilocks zone (leefbare zone) 
terecht is gekomen en dat daardoor 
leven mogelijk is geworden. Jupiter 
heeft meer dan tweemaal zoveel massa 
als alle andere planeten bij elkaar wat 

resulteert in een sterke aantrekkings-
kracht, veroorzaakt door de zwaarte-
kracht ofwel gravitatie.
Jupiter fungeert hierdoor als een 
stofzuiger voor potentieel gevaarlijke 
ruimteprojectielen zoals kometen 
en planetoïden. Computersimulaties 
tonen aan dat hij niet alleen als schild 
werkt maar dat de gasreus in het verle-
den juist voor meer inslagen op aarde 
heeft gezorgd!
66 miljoen jaar geleden sloeg een 10 
km grote meteoor in op de aarde bij 
Yucatan in Mexico. 

Het gevolg hiervan was een massa 
extinctie. 75% van al het leven waar-
onder de dinosauriërs (uitgezonderd de 
vogels) stierf uit. Door het verdwijnen 
van de dinosauriërs kwamen er ecosys-
temen vrij waardoor vooral onder de 
zoogdieren evolutionaire aanpassingen 
plaatsvonden van spitsmuisachtigen 
die uiteindelijk na een lang evolutionair 
proces geleid heeft tot het machtigste 
dier op aarde de mens!

Frans Kerren, 
amateur astronoom.� 
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Voor info: vrienden@venlona.net • Secretariaat: 077-35 498 71
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Die 2 Brüder von Venlo Venlo 

Sef Thissen Venlo 

ABS VDL Kusters/VDL Bus Venlo B.V. Venlo

De heer Frans Bouwens Venlo

De heer M.P.G. Canjels Venlo

Colbers Beheer B.V. Tegelen

Pedicure Ine Frencken- Op de Laak Venlo

Kellpla B.V. Venlo

De Kievit Verhuizingen Venlo

Scelta Mushrooms B.V. Venlo

Leurs Tuincentrum B.V. Venlo

Schoonmaakbedrijf van der Meulen B.V. Venlo-Blerick

Peters-Cabooter Herenkleding Venlo

VeTeBe B.V. Makelaardij en Hypotheken Venlo

De heer J.G.H.M. Schlooz Venlo

Drogisterij-Parfumerie Seuren B.V. Venlo

Hela Thissen B.V. Venlo

De heer J.W.H. van Beek Venlo

Flower Power B.V. Venlo

Mevrouw F. van Enckevort-Beurskens Venlo

Jos van Rensen, Interieur en advies Venlo

Smeets Mercedes Benz Venlo B.V. Venlo

Wim van Nieuwenhuizen Advies Venlo

Mevrouw E. Sanders Grubbenvorst

De heer P. Stroeken Venlo

De heer P. Tijssen Venlo

De heer Karel Hermans Venlo

CTV Multimodal Container Transport      Venlo

MAJW Heerlen

De heer L. Faassen  Belfeld

7xVoordelen van samen zingen
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Op zondag 13 november 
2022 vierde Koninklijke 
Zangvereniging Venlona 
haar jaarlijkse Cecilia-feest. 
‘Jaarlijks’ is daarbij een 
bijzonder woord geworden, 
want door een niet nader te 
noemen pandemie kon de 
viering in 2020 en 2021 he-
laas geen doorgang vinden.
Het aantal jubilarissen 
stapelde zich hierdoor op, 
waardoor het bestuur beslo-
ten had om er dit keer een 
hele dag voor uit te trekken. 
Dat was een goede zet, niet 
in de laatste plaats omdat 
er naast de jubilarissen ook 
nog andere hoogwaardig-
heidsbekleders moesten 
worden geïnstalleerd en/of 
geëerd.

De dag begon met een heilige eu-
charistieviering in de Sint Martinus 
basiliek. Om stipt half 10 stonden ruim 
40 opgepoetste en blinkende jonge-
mannen in vol ornaat maar zonder 
partiturenmap opgesteld bij het altaar. 
Al tijdens het inzingen bleek dat het 
koor misschien in ledental wat heeft 
ingeboet, maar in kwaliteit en kracht 
zeker niet! De volle mannenstemmen 
vulden de gewelven van onze prach-
tige kathedraal en de vroegkomers 
onder het publiek konden alvast een 
keer genieten van de mooie klanken 
van Vaánachnu, Otsje Nasj en Thank 

You Lord. Om stipt 10 uur ving de Hei-
lige Mis aan en burgemeester Scholten 
heette de gevulde basiliek van harte 
welkom. 
Pastoor Spee werd bijgestaan door on-

Het andere erfgoed van Venlo:

Venlona! 

Foto’s: Renier Linders (Foto Kino Linders).

der andere de schoonzoon van jubilaris 
Henk Venninckx als misdienaar.

Nadat de laatste klanken van Deus 
Salutis waren weg gegalmd en de 

stoelen netjes waren opgeruimd, werd 
gezamenlijk de voettocht naar de aula 
van het Valuascollege gemaakt. Deze 

LEES VERDER OP PAGINA 18
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buurlocatie van onze tot voor kort 
vertrouwde repetitielocatie Venlonazaal 
bood een prachtig decor voor deze 
heuglijke dag. We werden welkom ge-
heten door de secretaris Wim Witten-
bernds, die gedurende de hele dag liet 
blijken dat niemand zo vaak ‘Konink-
lijke Zangvereniging Venlona’ kan zeg-
gen zoals hij. Wim werd geassisteerd 
door Marcel van den Berg, Vervolgens 
was het de beurt aan burgemeester 
Scholten, die de heer Henk Brauer 
installeerde als de nieuwe préses van 
Venlona. Tussen alle plichtplegingen 
door genoten de leden en partners 
van koffie, pralines en rijkelijk belegde 
broodjes, terwijl enkele zangers al reik-
halzend uitkeken naar het tijdstip dat 
de bar zou worden geopend.

Daarna was het de eer aan de verse 
préses Henk Brauer om de scheidende 
beschermheer dhr. Bovens te benoe-
men tot erelid van de Koninklijke 
Zangvereniging Venlona. Er werd het 
aandachtig luisterend publiek uitge-
legd waarom mannen met snorren 
beter beschermd zijn tegen virussen als 
corona, maar ook veel langer kunnen 
genieten van erwtensoep.

Inmiddels was gouverneur Emiel 
Roemers ook gearriveerd in het Valu-
ascollege, en in tegenstelling tot alle 
Venlonaleden stopte hij meteen bij de 
bar. Niet om een drankje te genieten 
maar om het personeel te bedanken 
voor hun inzet gedurende deze Ceci-
liaviering. Het moge gezegd worden, 
zij hebben een puike bijdrage geleverd 
met het verzorgen van alle gasten. De 

heer Roemer werd daarna door onze 
préses en ons erelid Bovens geïnstal-
leerd als beschermheer van Venlona. 
In zijn speech liet dhr. Bovens ons 
weten dat het gouverneurschap van de 
provincie slechts een opvullende taak 
is naast de zware taken van bescherm-
heer van diverse culturele verenigin-
gen in Limburg. Daarna was het nog 
de beurt aan de Honorair Consul 
van Luxemburg, dhr. Jadoul om een 
inspirerend woordje tot het publiek te 
richten. Deze sessie werd afgesloten 
door de zangers met ‘Venlona en 
Venlo’ en het ‘Lang zal hij leven’ 
waarna nog een groepsfoto met 
onze nieuwe beschermheer de 
heer Roemer werd gemaakt.

Tot opluchting van velen ging 
toen de bar open, en na een 
valse start met een haperende 
tapinstallatie vloeiden de 
biertjes en wijntjes rijkelijk naar 
het publiek. Het werd tijd voor de 
huldiging van de jubilarissen en ‘Wim 
de secretaris van Koninklijke Zangver-
eniging Venlona’ legde uit dat we 14 
jubilarissen van Koninklijke Zangvereni-
ging Venlona zouden huldigen, omdat 
Chris Alders en Karel Wetjens de dag 
ervoor thuis al waren gehuldigd. Voor 
de huldiging werd Wim de secreta-
ris van Koninklijke Zangvereniging 
Venlona bijgestaan door Sef Derkx 
en Wiel Aarts. Sef trapte af met een 
ludieke presentatie over Venlo, waarbij 
hij constateerde dat de heer Roemer 
de zaal al weer verlaten had omdat hij 
ging genieten van het Friet-ei, Venlo’s 
enige culinaire erfgoed voorgeschreven 

Het andere erfgoed van Venlo:

Venlona! 
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door dames en heren medici in elk 
cholesterolrijk dieet. Het schrijven van 
voordrachten bleek voor Sef eenvou-
diger dan het bedienen van de klikker 
van een PowerPointpresentatie, maar 
na wat hulp van de aanwezige technici 
volgde toch een boeiend verslag over 
het verleden van Venlo en de rol van 
Venlona daarin. 

De eerste groep van jubilarissen 
werden één voor éen gedecoreerd en 
gememoreerd door Sef Derckx en Wim 
Wittenbernds. Laatstgenoemde moet 

in de weken voorafgaand aan de 
Ceciliaviering zijn vingers blauw 
hebben getypt aan alle speeches 
die hij gedurende de dag heeft 
moeten geven. Ongetwijfeld 
heeft hij daarbij de functie 
‘knip en plak’ gebruikt voor de 
zinsnede ‘Koninklijke Zangver-
eniging Venlona’. Dank Wim 

voor de grote inzet! Hoewel er 
een korte pauze was ingepland 

tussen de beide groepen jubilarissen 
moest het programma omwille van de 
tijd meteen door en werd de tweede 
groep op rijm verwelkomd door Wiel 
Aarts, die daarna samen met Wim 
ook deze heren heeft gedecoreerd en 
gememoreerd.
Het was met het decoreren van de 14 
aanwezige jubilarissen nog niet voorbij, 
want het bestuur had nog een bijzon-
dere verrassing voor Karel Hermans. 
Vanwege zijn grote verdiensten voor 
Venlona en met name de vele jaren 
als secretaris heeft het bestuur hem 
het Erelidmaatschap van Koninklijke 
Zangvereniging Venlona gegeven. Een 

zichtbaar geëmotioneerde Karel nam 
dit natuurlijk graag aan en bedankte 
iedereen voor de jarenlange steun die 
hij vanuit de hele vereniging heeft 
gehad.

De Oldtimers lieten het publiek daarna 
zien dat ‘op eine alde fiets môsse ut 
liere’ want met name de luchtige wijze 
waarop zij hun liederen begeleidden 
met enthousiaste bewegingen en 
kwinkslagen was erg onderhoudend. 
Moderne thema’s als de zoekgeraakte 
mobiel blijken ook voor deze krasse 
knarren een bijna dagelijkse werkelijk-
heid.
De viering werd afgesloten met een 
prachtig buffet, waar Paul Lucker en 
medewerkers zich werkelijk vol voor 
hebben gegeven. Voor alle smaken 
was er ruime keuze, al heb ik het 
Friet-ei, Venlo’s enige culinaire erfgoed 
voorgeschreven door dames en heren 
medici in elk cholesterolrijk dieet, niet 
kunnen vinden…

Een oprecht woord van dank voor 
iedereen die heeft meegewerkt aan 
deze zeer geslaagde dag, en natuurlijk 
de felicitaties aan alle jubilarissen van 
de afgelopen drie jaar. Laten we hopen 
dat we volgend jaar weer gewoon een 
Cecilia kunnen vieren. Dan zullen we 
minder jubilarissen hebben dus meer 
tijd voor gezellig keuvelen, en wellicht 
ook voor een paar Friet-eieren, Venlo’s 
enige culinaire erfgoed voorgeschreven 
door dames en heren medici in elk 
cholesterolrijk dieet.

Jos Notermans.� 
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Op 30 juli 1922, dit jaor dus 
persiès 100 jaor geleeje (!), 
kreeg Venlona de beschik-
king euver enne eige zaal. 

In het jubileumbook “Venlona ,een 
eeuw meziek” steit de volgende pas-
sage:
 
Bij Koninklijk Besluit van 21 september 
1922 werd de “Vereeniging tot ex-
ploitatie van Venlona’s zaal opgericht. 
Enkele bepalingen die voor Venlona 
van zeer grote importantie waren, 
werden in de statuten opgenomen. 
Zo mochten in het bestuur van deze 
vereniging alleen actieve Venlonaleden 
zitting hebben om te voorkomen dat 
leiding zou worden verkregen door 
vreemden die het gebouw een andere 
dan de voorgenomen bestemming 
zouden kunnen geven. 

Ein fantastisch initiatief det zekerheid 
goof aan de vereiniging. Neemus kós 
toen aevel veurzeen wie de vlag d’r 
100 jaor later beej zoel hange…..

Rónd 1955 kreeg ik as kleine bók-
senbaom veur ‘t iers te make met de 
Venlonazaal. De rippetisies van het pas 
opgerichde Jeugdkoèr van Venlona 
woorte op woensdaagmiddag gehalde 
in de groeëte zaal en stónde ónder 
leiding van dhr. Jan Timp. We begóste 
altièd met de inzingoefening “putteke-
putteke-putteke-put”. Det waas um 
de stum te smaere en en de stumbend 
soepel te make. Het meis is mich aevel 
de lóch van d’n boenwas beejgebleve 
dae met regelmaot op de vloer woort 
gewreeve. Dan kósse amper aom haole 
en kratsde het in neus en kael. Gegae-
ve het feit det de zengerkes van toen 
Jos Ebus, Ben Engels, Wim Frequin en 
óndergeteikende nog altied deil oèt 

Det waas ’t dan……

make van Venlona, guf aan detter gen 
blievende schaaj is opgeloupe. 

Umdet mien vader beej de basse mei-
zóng in het “groeëte” Venlona waas 
ik regelmaotig present beej allerlei 
gebeurtenisse en andere aktiviteite 
die het koèr organiseerde. Sinterklaos, 
Kerstmis en Vastelaovend ware feeste 
waomei de vereiniging flink aan de 
waeg tummerde. De Venlonazaal 
puulde dök oèt en de lange rieje met 
taofels en steul ware klamp voldoonde 
um idderein ein plaetske te gaeve. 

Legendarisch waas de Kienaovend 
halverwaeg december. Beej de mid-
denstand in de stad woort gebaedeld 
veur kienprièze. Neet zónder sukses. 
Veur op de buun stónd ein groeëte 
taofel met o.a. fruitmande, flesse 
joeg, kerboèt en bloodworste, zoewie 
tegoodbónne veur ein pedicurebe-
handelling of kalde schóttel etc. Dao 
achter stónd enne lange kapstok wao 
haaze, knien, fasante en ander wild en 
gevogelte aan de puuët ware opge-
knuip. Die bièste waare vers geschaote/
geslach en ze hadde allemaol eure 
jas of vaerepak nog aan. Het blood 
en ander vóch det d’r nog oètdröp-
pelde woort ónder de kapstok door 
ein flink stök karton opgevange. Det 
beschermde de parketvloer taege d’n 
drièt. Alle kieners kóste aevel met ein 
of ander prieske de Kerstdaag taege-
moot zeen. Mien mooder haet zich 
oeits ens laam geschrókke toen ze ’s 
morges aan de moorkas van de keuke 
enne óngestruipde haas zoog hange. 
Det waas de kienpriès dae mien vader 

had gewónne en aan het stuur van 
ziene fiets mei nao hoes had genaome. 
Gelökkig hadde weej ein steine vloer in 
de keuke…..

De Venlonazaal goof ein groeët aantal 
vereiniginge ónderdaak. Neet allein 
Venlona maar ouk de Fanfare Venlo 
waas kind aan hoès en hadde idder eur 
eige bergruumtes in het gebouw. De 
samewerking en verstandhalding tösse 
beide cultuurdragers waas veurbeeldig 
en haet in vuuël gezellige beejeinkóm-
ste geresulteerd. 
Maar ouk hiel waat andere vereinigin-
ge, clubs en instanties makde gebroèk 
van de Venlonazaal. De agenda woort 
waekeliks gevöld met reserveringe 
veur allerlei rippetisies, concerte, bals, 
vergaderinge of andere beejeinkóm-

de Venlonazaal
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ste. Het zien d’r ech tevuuël um op te 
neume. 

Ein oètzóndering maak ik netuurlik 
veur de Instuif. Destièds ein sociëteit 
veur jóngeluuj die in het weekend 
gaer ein denske woele waoge. Op 
verschillende lokasies in de gemeinte 
woorte op zaoterdaag en zóndaag 
dansaovende georganiseerd. Het waas 
de perfekte plaats um veur het iers 
hiel doeën beej de maedjes te kómme. 
Sterker nog, de mogs um zelfs vas-
halde asse mazzel hads en neet woors 
geweigerd… In deze Venlonazaal heb 
ik toen d’n dans van mien laeve gehad 
en bin aan mien Marlie bliève plekke. 
Ouk vrind Jos haet dao de leefde 
gevónde. De kastelein van toen, Harie 
Eekels, had nog wat in het vaat en 
stónd met leefde zien dochter Ger-
rie aaf. Zoe zuuste maar weer welke 
invloed “ein gebouw” kin hebbe.

Wie gezag waas de Vastelaovend in 
de Venlonazaal d’n drökste tièd van 
het jaor. Anderhalve waek lang ging 
het daak d’r aaf. Alle bekinde troffe 
zich in deze “Vastelaovestempel” wao 
joekskapelle en orkesjes veur de nuuë-
dige remmiedemmie zörgde. We ginge 
de stad neet in maar vierde dao met 
vrinde en de ganse koedeljach ózze 
eige Vastelaovend. De blaage stónde 
op de taofels naeve de kant of rausjde 
euver de buun. 
Met ein täötje chips in de linker- en 
ein glaas liemenaad in de andere hand 
woorte de Vastelaovesleedjes oètbun-
dig meigezónge. In de Beerkiet, de 
opbergruumte aan de linkerkant van 
de zaal, waas enne tap gemak. De ide-
ale plaats um beziejes het geweemel in 
de groeëte zaal “röstig” ein pilske te 
drinke….

VERVOLG

Det waas ’t dan……

de Venlonazaal
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As ik aan de Venlonazaal dink, dan 
kómme enne gas andere herinneringe 
beej mich baove. Dan dink ik aan: 
• De Kersaovend, nao de H. Mis 
kreege we in de zaal Kersbroeëd met 
ein tas kóffie aangebaoje. We meuste 
daonao zelf d’n opwas doon. Kerst-
leedjes woorte dan aafgewisseld met 
de niejste vastelaovesleedjes. 
• De groeëte concertvleugel, dae um 
d’n haverklap verplaats meus waere 
van de zaal nao de buun en umge-
dreid. Minstes 8 krachtpatsers ware 
d’r nuuëdig um dae kammezäöl op te 
höffe. Het pedaalwerk had daobeej 
dök hiel waat te lieje ….. 
• De Joeksaovend op vastelaoveszao-
terdaag waoveur minse in ein lange rie 
boète veur de deur stónde te wachte 
um het beste plaetske te kriege…. 
• Het gengske beej d’n entree. Aan 
de ziekant ein vergaderkaemerke, de 
tillefooncel en ein hiel speciaal loketje 
veur de kaartverkoup….. 
• Aan de zóndaagse rippetisie. 
Het thoèsfrónt waas dao neet altièd 
gelökkig mei. Door het aansloètende 
Frühshoppe kreeg minnigein dae 
zóndaag gen zóndaagse soep, maar 
snoètesoep…
• Aan de groeëte schilderieje met 
illustere bestuurders en dirigenten van 
Venlona die vanaaf de hoeëge moore 
in de zaal streng toezich heele op het 
reile en zeile van de Venlona….
• Aan de suupkes en fricandelle die 
Wim en Wiep nao aafloup van de rip-
petisie en het rikke, rónd middernach 
nog veur ós klaormakde….. 
• Aan die vlaai van 2 maeter 
doorsneej die ós Boerebroèlofsgezel-

schap van 1985 kreeg aangebaoje van 
bekker Herman Brueren. Beej truuk-
kóms in de Venlonazaal, nao aafloup 
van de trouwerie in de stad, looge d’r 
allein nog maar waat kruumelkes. De 
joekskapelle Kappes Kook en Merijntje 
Gijzen hadde de achterblievers in de 
zaal royaal getrakteerd……

Al prakkezerend euver d’n inhald van 
dit artikel kumpse neet allein in de 
historie van de Venlonazaal terech, 
maar ouk in ruum zestig jaor van dien 
eige laeve. Zeej doon dich beseffe det 
ein hiel stök heejvan zich haet aafge-
speuld in dit gebouw. Allemaol dees 
herinneringe zien deerbaar maar gaeve 
taegeliekertied ouk ein geveul van 
weemoed. 

Met de äöpening van De Maaspoort 
in het centrum van de stad woort ein 
begin gemak met de óntmanteling 
van diverse zaale in de boètewièke 
en buurte. Groeëte aktiviteite ginge 
nao “de stad” en dao speulde de 
stadshoreca hendig op in. De Vastela-
ovend in de de buurtzaale zörgde oeits 
veur enne vette spaarpot beej de kaste-
leins, maar door de zuugkracht van het 
centrum kwaam d’r gen spek mier op 
de rubbe. Dankzij subsidies kinne op 
vandaag inkele zaalaccomodaties eur 
bóks nog ophalde. 

De vraog is of ózze Venlonazaal nog 
bestaonsrecht had gehad in deze tièd. 
Investeringe heb ik de letste jaore neet 
kinne óntdekke en het ónderhald leet 
vuuël te winse euver. Het plan veur ein 
niejbouwprokjek kwaam dus dinkelik 

VERVOLG

Det waas ’t dan……

de Venlonazaal

neet gans óngelaege en al gauw waas 
het “handjeklap”. Begin volgende jaor 
is het finito en geit ós hoès definitief 
op slaot. Neet lang daonao rolle de 
bulldozers d’n Hoègewaeg op en 
wuurt wéér ein markant gebouw in 
Venlo gesloop. Ik zal dan zeker neet 
naeve de kant staon te kièke. Vuuëls te 
pienlik. 

Enne gas maond geleeje heb ik 
veurgesteld um op ein waerdige 
wièze aafscheid te neeme van ós 
vereinigingsgebouw. Nog eine kièr met 
de ganse Venlonafemilie en andere 
sympathiesante samekómme veur ein 
matineeconcertje of iets dergeliks. Het 
Bestuur van Venlona stónd dao netuur-

lik veur aope maar houwde beej d’n 
exploitant van de Venlonazaal op enne 
aos. Hae waas neet geïnteresseerd en 
det waas ’t dan…… 

Op dinsdaag 25 oktoèber woorte op 
ein ludieke meneer inkele regalia van 
de vereiniging nao ós nieje ónder-
kómme gebrach. Ónder bewaking van 
de Venlose Huzaren en enne bolder-
waage met mezièk ginge de zengers in 
optoch richting het Ald Weishoès. Op 
de rotonde beej de Parkstraot klónk 
nog eine kier “Venlona en Venlo” en 
daomei woort d’n band met de Venlo-
nazaal definitief doorgeknip. 

Thei Derkx.� 
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Op 29 november waren de 
mannen van Interlink bij Ven-
lona op bezoek. De bedoeling 
was om een korte repetitie/
workshop bij te wonen en te 
proeven van wat het is om in 
een koor te zingen.

Het koor was om 19.30 uur begonnen 
met hun wekelijkse repetitie. 
Rond 20.00 uur werden de mannen 
van Interlink beneden in het café van 
het Ald Weishoès ontvangen door Pre-
ses van Venlona Henk Brauer en door 
bestuurslid Ger van der Koelen.

Interlink op bezoek 

bij Venlona
De Preses hield een korte toespraak 
waarin hij vertelde over de historie van 
Venlona, wat het zingen met een mens 
doet en hoe mooi het is om in koorver-
band te zingen. 

Na de toespraak was er tijd voor een 
drankje en even later kwamen de koor-
leden naar beneden voor hun pauze, 
maar vooraf zong men onder begelei-
ding van de dirigent Wim Schepers de 
gasten toe met het lied “Venlona en 
Venlo”.

Na de pauze ging iedereen gezamenlijk 
naar de Spiegelzaal, de repetitieruimte 
van Venlona en namen de gasten 
plaats op de eerste rij stoelen vóór het 
koor.

Dirigent Wim Schepers heette de 
gasten nogmaals welkom en vroeg 
het koor om als aanvang een deel 
van “The Holy City” te zingen om het 
(Venlona)geluid van het koor te laten 
horen.

Hierna vroeg Wim aan de gasten om 
zich een voor een voor te stellen met 
hun naam maar…niet om hun naam te 
noemen maar om hun naam te zingen.
Wim zong eerst de naam voor van 
een gast en die moest dit dan nazin-
gen, een aantal keren of in een steeds 
hogere of een lagere toon, dit zorgde 
voor de nodige hilariteit.
Onder de gasten waren volgens Wim 
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Interlink op bezoek 

bij Venlona

een aantal stemmen die 
direct in het koor mochten 
plaats nemen. Het was een 
gezellige en ontspannen 
voorstelronde en iedereen 
deed spontaan mee, com-
plimenten hiervoor!

Wim bood de gasten verder 
aan om samen met hen 
eventueel nog een paar 
workshops te houden om 
een lied naar keuze in te 
studeren.

Aan het einde van deze bij-
eenkomst had Jos van Kleef 
nog als dank voor de Preses 
en de dirigent een mooie 
fles wijn en als verrassing 
voor het koor een zeer oude 
partituur nog van een oud 
(familie) lid van Venlona. 
Dit cadeau werd in grote dank 
ontvangen.
Voordat iedereen terug naar 
het café ging voor nog een 

gezellig samenzijn, bood de Preses als 
afscheid aan alle deelnemers van de 
workshop nog het boek “Venlona de 
update” aan.
Het was een gezellige en geslaagde 
workshop.

Ger van der Koelen.� 
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Zonder voorbereiding geen 
uitvoering. Het organisa-
tiecomité, Guus Haeijen, 
Frans Kerren en Wim van 
Nieuwenhuizen hebben voor 
de tweede keer succesvol 
georganiseerd. Waaruit be-
staat de organisatie van dit 
evenement?
In de eerste plaats de deel-
nemende verenigingen. Voor 
de tweede keer een goede 
keuze met een mannenkoor, 
gemengd koor en een shan-
tykoor.

Ook dit jaar weer Duitse gasten, Män-
nergesangverein Concordia e.V. 1860 
Straelen die zich als buurman van de 
goede kant laat zien. 
De zangers van het shantykoor 
Maashave uit Grubbenvorst verlaten 

de Maasoever en komen droog aan in 
Venlo. De laatste deelnemers aan deze 
zonnige laatste zondag van oktober 

VenlonaProms 

2022

zijn de dames en heren van Gemengd 
Koor uit Beesel. 
Dan is de deelnemerslijst goed gevuld 

en kan deze happening beginnen. 
Een tweede editie Proms kun je nog 
geen traditie noemen, maar toch.
Met toepassing van een succesvol 
onderdeel uit het draaiboek van vorig 
jaar wordt ook dit jaar weer door de 
leden en zeker de dames van Venlona 
invulling gegeven aan het motto “heel 
Venlona bakt”. 
De inwendige mens is ook dit jaar niet 
vergeten. Buiten staat een barbecue 
klaar, een aantal zitplaatsen met tafels 
staan opgesteld en een toiletwagen 
is er voor de hoge nood. Het span-
doek VenlonaProms 2022 maakt het 
compleet.
Binnen is alles ingeruimd, stoelen staan 
opgesteld in de kerk. Op het koor, 
langs de zijwanden en aangevuld met 
hier en daar een statafel, overal is aan 
gedacht.

Zondag 30 oktober 2022, 

tweede editie van VenlonaProms.
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Wanneer de bezoekers binnenkomen 
kunnen ze direct een blik werpen op 
de rijk gevulde tafels met allerlei soor-
ten taarten van het hiervoor genoemde 
onderdeel van het programma. Tegen 
een kleine vergoeding mag genoten 
worden van de diverse bakproducten. 
Ook dit jaar is aan het taartbakken 
een prijs verbonden. De gebroeders 
Lamers, gepensioneerde banketbakkers 

van het Soete Huys aan de Gelderse 
Poort, hebben de smakelijke taak om 
te jureren, geen gemakkelijke opgave. 
Uit het juryrapport blijkt duidelijk dat 
leden van Venlona en hun partners 
“het bruin kunnen bakken”.

Dan is het tijd voor muzikale invul-
ling van het samen zijn. Alle stoelen 
zijn bezet en het publiek wacht op de 
eerste klanken van Venlona. De leden 
stellen zich op in de zomerkleding, het 
is buiten prachtig weer.
De zon schijnt uitbundig naar bin-
nen. De gezongen liedjes, alles uit het 
hoofd, vallen in de smaak en worden 
beloond met een warm applaus. 

Dan is de beurt aan onze Duitse gasten 
die een verfrissend repertoire uitvoe-
ren. Vooral hun laatste nummer waarin 
de mannen in Straelens dialect zingen 
over de jongens van de Nieder-Rhein. 

VERVOLG
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Een mooie afsluiter van hun optreden. 
Geïnspireerd door deze klanken nemen 
de mannen uit Grubbenvorst het over.
Toepasselijk gekleed in zeemansdracht 
en ondersteund door het accordeon 
zingen zij het shanty repertoire wat de 
stemming bij het publiek verhoogt.
Want inmiddels is de koffie op en de 
taart verorberd. Tijd voor een glas.

Het personeel van Café De Loco heeft 
een korte nacht gehad. Al vroeg heb-
ben ze een tap opgebouwd, fris in de 
koelkast en het bier aangesloten.
De consumpties worden volgens 
afspraak verzorgd tegen inlevering van 
plastic muntjes. Deze muntjes worden 

in eigen beheer door de penning-
meester van Venlona en assistenten 
verkocht op een mooie plek.
Regelmatige bezoekers van de Jonge-
renkerk kennen deze plek.
In de foyer van de kerk hangt in een 
nis een levensgrote foto van Kapelaan 
Brueren, een van de grondleggers van 
de Jongerenkerk.

Om dit verkooppunt van muntjes her-
kenbaar te tonen hangt onder de foto 
van kapelaan Leo Brueren een sticker 
met opschrift: KASSA.
En deze dag is letterlijk kassa, een 
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geslaagde dag en voor herhaling vat-
baar, waarop kapelaan Brueren vanaf 
hierboven met een glimlach terugkijkt.

Na een tussentijdse pauze en optre-
den door de leden van Venlona is 
het de beurt aan de dames en heren 
van Gemengd Koor Beesel. Voor de 
dirigent en zangeressen en zangers een 
goede prestatie ondanks het rumoer bij 
publiek met een glas in de hand op dit 
tijdstip van de dag. Dan is een vraag 
om stilte op zijn plaats, ook in de foyer. 
Als het welverdiende applaus heeft 
geklonken is de tweede editie van 

VenlonaProms afgelopen en kan het 
publiek nog genieten van de laatste 
zonnestralen van deze zondag.

Het opruimen kan beginnen, stoelen 
op de plaats, geluidinstallatie ingepakt, 
kabels opgerold, banners opgevouwen 
en vloer aangeveegd zodat de Jonge-
renkerk er weer fris bijstaat.
We bedanken de Jongerenkerk voor 
hun gastvrijheid, ook voor de eerdere 
repetities en komen graag terug voor 
een opluistering van een dienst.

Wim Wittenbernds.  
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VRIENDELIJK 
VERZOEK 
aan iedereen:

wI.v.m. het up-to-date 

houden van de juiste 

gegevens, verzoeken 

wij vriendelijk ieder-

een die een nieuw 

e-mailadres heeft 

of nieuwe adresge-

gevens, dit door te 

geven aan onze 2e 

secretaris: 

M
U

T
A

T
IE

S

        Ger van der Koelen: 

secretaris2@venlona.net

one-liners
Op z’n Directeurs

Uitspraken van onze dirigent,

verzameld door Chris Frencken.

•   Det akkoord mos se neet doorknalle……det 

mos se laote ontstaon….

•   Loester noe…… doe kins neet zo maar iets oet 't 

muulke laote valle….

•   Jonges…. Ik weit 't: geer mot op det papier 

kieke, maar kiek auk aaf en toe ins nao 

miech…..

•   As iech aaf hou …. Dan is die toon voet!!!

(UIT: VERZAMELD WERK VAN FER HOEDEMAEKERS)
(UIT: VERZAMELD WERK VAN FER HOEDEMAEKERS)

•  Later begint nu.

•  Wie vaart maakt heeft altijd 
tegenwind.

•  Probeer elke keer als je tegen de 
lamp loopt een beetje licht mee te 
nemen

•   Iets dat de moeite waard is, gaat 
nooit gemakkelijk.

•  Om te slagen moet je met zoveel 
passie in iets geloven dat het 
realiteit wordt.

•  Ben jij een deel van het probleem 
of ben jij een deel van de 
oplossing?

          InspiratieQuotes
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Agenda

Voor komende 
agendapunten: 
Zie onze website:

www.venlona.net 
– zie agenda.
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Verjaardagsfeest of 
huwelijksjubileum? U 
staat bij ons Central. 
Geniet  zorgeloos, 
samen met familie 
& vrienden, in ons 
Restaurant, de Witte 
Zaal of Grand Café. 

www.cafecentral.nl | t 077-3552373


