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PresesVoorwoord

Beste lezers van ons Venlona-Nieuws.

We zitten inmiddels al weer midden in de herfst van 2017.
Ook in deze uitgave denken we weer terug aan een Venlona 
lid pur sang. Tijdens onze derde workshop, op 23 september 
kregen we bericht dat Twan Jacobs plotseling was overleden. 
Twan was met een korte onderbreking 40 jaar lid van onze ver-
eniging. Venlona was alles voor Twan. We zullen hem missen. 
We wensen Marion en familie veel sterkte met dit verlies.

Op zondag 5 november is in Domani “LEF met Venlona en Sef”, een luchtig 
concert uitgevoerd door 4 jonge talenten en Venlona. De hele middag werd op 
professionele en zeer ludieke wijze gepresenteerd door Sef Thissen. Het was een 
schitterende ervaring voor het jonge talent maar ook voor ons als lid van Venlona. 
Sef hartelijk dank voor je ongedwongen manier van presenteren.
De workshop van 23 september heeft een vervolg gekregen op dinsdagavond 21 
november. Ook deze avond was zeer geslaagd. Twee zangers zijn na 23 septem-
ber iedere repetitie aanwezig geweest en hebben tussen enkele ervaren zangers 
al kennis kunnen maken met het repertoire. Beide heren hebben toegezegd lid 
van onze vereniging te worden. In ieder geval vanaf deze plaats welkom en veel 
succes. 
Vorig jaar hebben we voor het eerst de Heilige Mis op Kerstavond mogen verzor-
gen in de Martinus- kerk. Dit jaar zal de mis in zijn geheel worden opgenomen 
met medewerking van Stadsomroep Venlo, L1 en facilitair worden ondersteund 
door de Maaspoort Venlo. Het belooft een mooie mis te worden met zang van 
onze Koninklijke Zangvereniging waarbij ook Sef Thissen enkele solo’s ten gehore 
zal brengen. U bent in ieder geval van harte uitgenodigd. 

Op 9 en 10 januari 2018 zijn weer de inmiddels traditionele nieuwjaarsconcerten 
met harmonie St. Caecilia Blerick. Kaarten zijn te koop via onze website.

Vriendelijke groet, Huub Brouwer. 

Verder rest mij nog alleen om u allen 

      fi jne feestdagen 
te wensen en wellicht zien we u ergens 
op een van de komende uitvoeringen.
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Inauguratie
Op de eerste plaats wil ik 
onze beschermheer, burge-
meester Scholten, hartelijk 
danken voor zijn aanwezig-
heid tijdens mijn inaugura-
tie en het uitvoeren van de 
formele taak, het omhangen 
van het bestuur insigne van 
de preses. Ik ben zeer ver-
eerd, mijn dank is groot.

Daarnaast een hartelijk woord van 
welkom voor Fernand Jadoul, Honorair 
Consul van Luxemburg. Fernand is hier 
op uitnodiging van mijzelf, we hebben 
al veelvuldig contact gehad voor de 
mannenreis naar Luxemburg in juni 
2018.
Burgemeester, verstaat u dialect? U 
heeft er dan ook geen moeite mee dat 

ik verder ga in het Tegels?
Beste aanwezigen, dat ik now veur uch 
stjaon is de sjöld van 1 persoen binnen 
os vereiniging. Deze persoen haet mich 
veur inkele jaore truuk gevraog um de 
taak van partie commissaris van de 2e 
tenoren op mich te neme. Dit heb ik 
oeteindelijk pas nao twieë jaor daad-
werkelijk toegezag. Pierre, bedankt he 
jung, ich heb dich inmiddels waal zelluf 
gestrik veur un bestuursfunctie, zelf 
sjöld dus!
In november 2015 heb ich de functie 
partiecommissaris aanvaard. Door det 
ich die taak vreej serieus heb opgepak 
bun ich opgemerk door het bestuur. 
Wie de verkiezinge in maart 2016 iets 
angers verleepe den gedach bun ich 
in april benaderd door de preses of ik 
gin interesse had in ein bestuursfunctie 
en den met name vice veurzitter. Effe 
kortgeslaote met ut thoesfront en eige-
lik metein jao gezag. Ich bun in mei 
2016 op 2 stumme nao gekaoze as 
vice veurzitter. Ik waas toen 6 maond 
partiecommissaris. 
In november 2016 is de veurzitter um 
gezondheidsredene opgestap en het 
zittend bestuur haet mich toen ge-
vraog um as interim vuurzitter de take 
waar te neme. Ik waas toen 6 maond 
vice veurzitter. 
In april 2017 bun ich veurgdrage as 
nieje preses van os vereiniging en met 
un ruume mierderheid van stumme ge-
koze tot preses. Ik waas toen 6 maond 
interim veurzitter. 
Op 23 november bun ich 6 maond 
preses van Venlona. 
Wiskundig gezeen is de circel ronk, 6 
maond in iddere functie en we zien 

2 jaor vaerder. Statistisch gezeen un 
prachtig moment um mich as preses 
teruuk te trekke. 
Maar ierlijk gezag heb ich dao gin zin 
in.
Beste minse, ut aafgelaope jaor hebbe 

we as vereiniging van alles veur de 
kieze gekrege. Vul te vuul aafschied 
motte naeme van lede die os allemaol 
op ein of angere manier dierbaar ware. 
D`r is in eine korte tied gigantisch vuul 
op mich aafgekomme en bun der mich 
van bewust det ich in un letste fase zit 
van aaftaste um un eige viesie op ut 
gehieël te kriege. Ich heb daorbeej de 
volle steun en ut vertrouwe gekrege 
van mien mede bestuurders en directie. 
Daornaeve heb ich ut vertrouwe van 
ut euvergroete deil van os lede. Dit is 
de basis en zoewe kenne we verder. 
Det neet idderein in zien nopjes is met 
unne Tegelse preses ken ik as neet 
Venlonaer bes begriepe en plaatse. 
Maar ge kent ter vanoet gaon det deze 
preses maar ein ding vuur auge haet 

Hartelijk welkom iedereen
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Vrienden van Venlona, 
          ondersteuners van goede ideeën  
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Adams Mens Fashion Venlo
ABS VDL Kusters/VDL Bus Venlo B.V. Venlo
Bartels Beheer B.V. Venlo
Seacon Logistics B.V. Venlo
De heer Frans Bouwens Venlo
De heer M.P.G. Canjels Venlo
Colbers Beheer B.V. Tegelen
Flynth Adviseurs en Accountants B.V. Venlo
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
Concentra Media Nederland Venlo
Foto Kino Linders Venlo
Mevrouw F. van Enckevort-Beurskens Venlo
Rabobank Venlo Venlo
Unica Installatietechniek 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
Van der Valk Hotel Venlo Venlo
PLUS Benders Venlo
De heer P. Tijssen Venlo
De heer Karel Hermans Venlo
CTV Multimodal Container Transport      Venlo
Eetcafé Prins Hendrik Venlo
Gommans Verzekeringen  Venlo
MAJW Heerlen

Kledingveranderingen

Gebr. VAN DEN BROEK

Maagdenbergweg 17a
5915 CN Venlo
Telefoon 3512620

en det is det Venlona euver 117 jaor 
nog steeds besteit. 
Leden van os vereiniging. We zullen de 
kommende jaore gerich motte werke 
aan de toekomst en het werve van 
nieje lede. Aafgelaope zondag hebbe 
we un prachtig concert kenne gaeve. 
Ich bun der van euvertuug det we met 
het repertoire en de manier van zinge 
op de gooje waeg zien en det we as 
Venlona hebbe laote huure det zang 
van un mannekoer geweldig mooi ken 
zien. 
Ich wil aafsloete met in idder geval An-
nelies te bedanke veur de steun die het 

mich guuef um zoewe ongevier alle 
vreeje tied dae ich heb in os Keunin-
klikke zangvereiniging te staeke. 
En vaerder veur die minse die ech 
meujte hebbe met mich as veurzitter: 
gank verhaol haole beej ozzen Theo, 
miene bruuder, dae haet vanaaf 2005 
tot 2010 constant gelaepeld wannier 
ich nou is beej Venlona kom.
Minse ich wins uch nog unne hiele 
prettige Caecilea, dankje wel. 

Huub Brouwer,
Preses van de Koninklijke 
zangvereniging Venlona. 

VERVOLG

InauguratieHartelijk welkom iedereen
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Impressies
Vrijdagmorgen 6 oktober 
om 09.30 vertrokken we 
met 26 man per fi ets vanaf 
het Limburgs Museum naar 
een door de feestcommissie 
zorgvuldig geheim gehou-
den locatie in Hout Blerick.

Tijdens de rit er naar toe werd duidelijk 
dat wij aanstuurden op het museum 
“Van wasrol tot DVD”. Onderweg 
werd er al gespeculeerd wat we daar 
allemaal te zien zouden krijgen. De 
meesten van ons hadden adem ge-
noeg voor een gesprek want de grote 
meerderheid bleek zich op elektrisch 
aangedreven rijwielen te verplaatsen.

Bij aankomst werden we welkom 
geheten door Marcel Lenders, de 
eigenaar van het museum. Snel werd 
het gezelschap in twee groepen ver-
deeld en onder de deskundige leiding 
van Marcel werd in een uur tijd uitleg 
gegeven bij een kleine steekproef aan 
apparaten, die tot onze verbazing 
ook nog allemaal bleken te spelen, 
met soms een verrassend goede 
klank ondanks de gevorderde 
leeftijd van deze apparaten.

Gepassioneerd vertelde Mar-
cel over al deze zaken: klokken, 
harmoniums, pathefoons, jukeboxen, 
zelfspelende piano’s en nog veel meer. 
Zijn (wat uit de hand gelopen?) hobby 
heeft hem dit fantastische museum 
opgeleverd. Unieke stukken passeer-
den de revue. We mochten nergens 
aankomen, op leunen, enz, wat voor 
een aantal van ons een redelijke be-
proeving was. 

Ademloos stonden we te luisteren. De 
rondleiding duurde slechts een uur. Dit 
vloog voorbij. Als je het, volgens mij, 
aan Marcel vraagt kan hij ook rond-

Venlona Mannendag

Bij aankomst werden we welkom 
geheten door Marcel Lenders, de 
eigenaar van het museum. Snel werd 
het gezelschap in twee groepen ver-
deeld en onder de deskundige leiding 
van Marcel werd in een uur tijd uitleg 
gegeven bij een kleine steekproef aan 
apparaten, die tot onze verbazing 
ook nog allemaal bleken te spelen, 
met soms een verrassend goede 
klank ondanks de gevorderde 
leeftijd van deze apparaten.

Gepassioneerd vertelde Mar-
cel over al deze zaken: klokken, 
harmoniums, pathefoons, jukeboxen, 
zelfspelende piano’s en nog veel meer. 
Zijn (wat uit de hand gelopen?) hobby 
heeft hem dit fantastische museum 
opgeleverd. Unieke stukken passeer-
den de revue. We mochten nergens 
aankomen, op leunen, enz, wat voor 

leidingen van een ochtend, een hele 
dag, een week of zelfs veertien dagen 
verzorgen, want toen we weggingen 
kwamen we tot de conclusie dat we 
een heleboel NIET hadden gezien. Ik 
weet zeker dat een aantal van ons hier 
terug zal keren, al of niet met familie, 

vrienden of kennissen. 
Wat mij als niet techneut het meest bij 
is gebleven is een rolletje staaldraad 
waar ik weet niet hoeveel uur muziek 
op staat, die over vijfhonderd jaar ook 
nog af te spelen is.
Na de rondleiding stond er koffi e en 
vlaai klaar en toen we die op hadden 
ook reeds het eerste pilsje want de 
“vijf” zat al in de klok: vijf voor twaalf. 
Vervolgens weer de kortste weg (be-
halve voor Ron en Theike) terug naar 
Venlo, waar we keurig om een uur ar-
riveerden voor het middagprogramma. 
Ron en Theike iets later.

Chris Frencken. 

OCHTENDGEDEELTE

ZIE OOK OP PAGINA 8 EN 9
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Impressies

Vriendelijk verzoek 
aan iedereen, ook
aan de donateurs:
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I.v.m. het up-to-date 

houden van de juiste 

gegevens, verzoeken wij 

vriendelijk iedereen die een 

nieuw e-mailadres heeft of 

nieuwe adresgegevens, dit 

door te geven aan onze 2e 

secretaris: 

Jacques Drost: 

secretaris2@venlona.net

Mijn tweede Mannendag bij 
Venlona onder het motto van 
“we zoeken het gezelschap 
van degenen die het beste in 
je wakker maken”. Het mid-
dagprogramma (praten, zin-
gen, eten, vertier, drankjes) 
staat voor de boeg.

Op de fi ets naar de Keulse Kar 
werden onze hoofden leeggemaakt; 
leeg van de opgedane indrukken van 
het museum ( Van wasrol tot DVD). 
Zo kwam er nieuwe ruimte voor een 
eerste middag-onderdompeling mid-
dels het genot van de eerste biertjes 
(en voor enkelingen fris). Koorleden die 
in de ochtend niet aanwezig waren, 
stroomden onbevangen van ochten-

dindrukken, moeiteloos het middag-
programma in.

De lunch bij de Keulse Kar, bestaan-
de uit een broodje frikandel en een 
broodje kroket (als je er op tijd 
bij was), werd snel verorberd om 
spontaan ruimte te maken voor het 
ten gehore brengen van traditio-
nele Venlona - teekliederen. Een 
breed palet aan liederen passeer-
de deze middag in de kroegen de 

revue. Herhaling was er voor de 
liedjes om een gezamenlijke toast 

uit te berengen. Gesprekken met 
medekoorleden stokten niet.

Ook de tweede aanlegplaats van de 
middag (Tante Bet) kende twee te-
rugkerende variabelen: teekliederen 
en een “drankje”. Er bestond ook 
hier geen drankprobleem in die zin 

dat er geen drank in huis was. Nieuw 
element was de verrassing middels een 
goochelaar die velen in verwondering 
(en bewondering) achterliet, met vele 
truckjes en kaartspelletjes. Soms dacht 
je dat je hem door had, totdat het 
tegendeel weer bleek. 

Enigszins verward gingen we naar 
onze derde pleisterplaats; De Klep. 
Beschikkend over ons eigen achterzaal-
tje kwam, tussen alle gesprekken aan 
de teek, de zittafels en de statafels, 
een potpourri aan muziekkeuzes aan 
bod, al dan niet ondersteund door de 
accordeon van Renate of piano van het 
ene of andere koorlid.

Ons laatste resort was De Maag-
denberg, bereikbaar per fi ets (soms 

met wat extra genomen ruimte om te 
manoeuvreren)  of met de auto. Daar 
wachtte ons een  mooie afsluiting van 
de Mannendag middels een rijkelijk, 
ambachtelijk  buffet. 
Zeker niet volgens de formule van het 
moderne kookboek:
Voeg E631 bij E621.  Mix het vervol-
gens met E120. En dan 10 minuten in 
de magnetron.
De rij met belangstellenden voor het 
buffet stond snel klaar en de “uitge-
hongerde” mannen deden zich snel 
tegoed aan  het  voortreffelijke buffet. 
Weer in de rij staan voor een aanvul-
ling op het eerste “bordje” was geen 
probleem, zeker als het eten vervol-
gens gezelschap kreeg van (weer) een 
drankje.

De gastvrouw werd hartelijk dank ge-
zegd (en gezongen) voor haar voortref-
felijke buffet. 

De gehele middag kregen gesprekken, 
muziek en “bier” hun  plaats in het 
Venlona-gezelschap, onafhankelijk van 
de plaats waar we vertoefden. Ik hoop 
dat de hiervoor geschetste impressies 
overeenkomen met de waarheid.
“Wie zei ook al weer dat alcohol slecht 
voor het geheugen was?” 

Dank aan de mede-koorleden voor de 
nieuwe ontmoetingen deze dag.
“Ik ben geheelonthouder, ik vergeet 
niets”

Fer Hoedemaekers, tenor-2. 

Venlona Mannendag

MIDDAGGEDEELTE
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Verhelderend
Op zaterdag 23 september is 
het om 10:00 uur al een hele 
drukte bij de Venlonazaal. 

Behalve onze eigen koorleden hebben 
zich een tiental potentiële zangers ge-
meld en vanwege de oproep van onze 
dirigent bij onder andere de Schinke-
mert, zijn er zelfs een behoorlijk aantal 
dames, maar het is niet de bedoeling 
dat we een gemengd koor worden. 
Onder de nieuwkomers bevindt zich 
ook een “spion”, die eerlijk opbiecht 
dat hij komt kijken hoe wij zoiets aan-
pakken, maar ook hij is natuurlijk van 
harte welkom.
Als de nieuwelingen zich hebben 
voorgesteld en van onze dirigent een 
voorlopige kwalifi catie van bas, bariton 
of tenor hebben gekregen, begint 
de workshop met een enthousiaste 
voordracht van Sef Thissen. Als je in je 
leven nog nooit zou hebben gezongen, 
ga je na dit gehoord te hebben daar 
toch zeker over nadenken. Niet alleen 

heeft hij het over zingen, maar daarbij 
geeft Sef ook nog eens uitgebreid een 
serie oefeningen voor de ademhaling 
en de conditie mee, waarmee volgens 
hem elk mens ieder ochtend zou moe-
ten beginnen, om je die dag een beter 
mens te voelen. Het is erg verhelde-
rend en iedereen, ook de aanwezige 
dames, doet enthousiast mee.
Samen met Egbert Derix, zijn vaste 
pianist/componist, laat Sef ons meezin-
gen in een eigen compositie over de 
seizoenen, waarin hij duidelijk maakt 
hoe je gevoel kunt leggen in de zang: 
hoe bijvoorbeeld zomer anders kan 
klinken dan winter.
De workshop is nu al geslaagd en we 
zijn erg benieuwd wat we na de pauze 
nog gaan horen van Servé Hermans, 
regisseur van toneelgroep Maastricht. 
Maar zover zal het niet komen, want 
nog voor het begin van de pauze 
treedt onze voorzitter naar voren met 
de trieste mededeling, dat Pieter Ja-
cobs zojuist is weggeroepen vanwege 

Zang-workshop Venlona

het plotseling overlijden van zijn broer 
Twan. De rest van de workshop wordt 
afgeblazen en tot nader order uitge-

steld. Ieder begeeft zich met stomheid 
geslagen naar de bar. 
Diverse schalen met heerlijk belegde 
minibroodjes vinden gretig aftrek en 
zorgen voor wat afl eiding, maar ieder-
een is hevig aangeslagen en weet niet 
wat te doen.
Na een broodje en een drankje verla-
ten de mensen langzaamaan bedrukt 
het pand, om er nog geen week later 
in een geheel andere setting naar 
terug te keren. Maar dat weten we 
dan nog niet.

Joep Jansma. 
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Twan Jacobs

 










In Memoriam 

Op zaterdag 23 september 
werd in de Venlonazaal 
volop genoten van een 
workshop, gegeven door Sef 
Thissen en Servé Hermans. 
Twan was er niet bij, hij ging 
met De Wijnclub op pad, een 
jaarlijks terugkerende “cul-
tuurreis”, dit keer naar Luik. 

Alle plannen werden echter ruw ver-
stoord toen hij aangaf zich niet goed te 
voelen en ondanks alle mogelijke hulp 
totaal onverwachts is overleden. De 
verbijstering en verslagenheid waren 
groot toen dat nieuws de Venlonazaal 
bereikte; niet te bevatten dat Twan – 
net 60 jaar oud– er ineens niet meer 
was.

Twan en Venlona kunnen in één zin 
genoemd worden. Als blaag van 20 
jaar deed hij op 25-11-1977 zijn intrede 
bij Venlona, daarmee in de pas lopend 
van zijn vader, welke die dag zijn 40 
jarig jubileum vierde. Zijn broers Pieter 
en Toon waren ook van de partij en zo 
was zingen bij Venlona een belangrijk 
onderdeel van de familie Jacobs. 
Hij heeft zich binnen de vereniging niet 
alleen als goede zanger getoond, maar 
heeft op vele vlakken zijn steentje bij-
gedragen aan het belang van het koor.
Zo is Twan ruim 6 jaar lid geweest van 
de adviescommissie van 28-01-1997 
tot 25-03-2003, hierna is hij bestuurs-
lid geworden t.w. penningmeester 
tot 20-03-2012. In de periode dat hij 
penningmeester was heeft Twan een 
jaar lang het advertentie gedeelte en de 

samenstelling van het Venlona-Nieuws 
verzorgd. Zijn 25 jarig jubileum op 9 
november 2014 heeft hij gevierd met 
drie gebroken ribben, afzeggen was 
geen optie voor Twan. Omdat Venlona 
hem aan het hart ging en hij het belang 
inzag van het werven van nieuwe en 
wat jongere leden, heeft Twan van 
2011 tot eind 2012 het voorzitterschap 
op zich genomen van de commissie 
Verjongen en Vernieuwen. Hij heeft 
zijn lidmaatschap tweemaal onderbro-
ken – eenmaal in 1986 gedurende 2,5 
jaar en eenmaal in 2012 gedurende 4 
maanden.

Twan was Twan, iemand met een hel-
dere kijk op de gang van zaken, iemand 
met een hele duidelijke visie als het om 
Venlona ging. Hij had een uitgesproken 
mening over alles wat met het koor 
te maken had - bestuurlijke zaken, 
voortbestaan, verjongen en hoe het er 
in de vereniging aan toe moest gaan. 
Te pas en te onpas verkondigde hij zijn 
mening aan iedereen die het horen 
wilden, maar ook aan iedereen die het 

niet horen wilde. Dat hij daarmee niet 
altijd vrienden maakte, weerhield hem 
er niet van om het een keer daarna 
wéér zo te doen maar altijd met 
respect voor andermans standpunt. 
Hij heeft daarom op zijn geheel eigen 
wijze een belangrijke bijdrage geleverd 
aan Venlona. 
 
Twan was een levensgenieter pur sang, 
hield van een heel goed glas wijn, een 
sjekkie en gezelligheid, altijd aanwezig 
waar er wat te doen was. Altijd met 
Marion die samen met Twan heel wat 
Venlona momenten heeft mogen de-

len. Ze hebben genoten van mooie en 
verre reizen, veel van de wereld gezien 
en hadden ook nog mooie plannen 
voor de toekomst.

Dat Twan er niet meer is, is nog steeds 
voor velen van ons niet goed te bevat-
ten. Dat hij niet meer in “zijn hoek’ 
staat te “klasjeneren” over Venlona is 
een groot verlies. We gaan hem mis-
sen...

"Muziek geit altièd door"

Frank Jans. 
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Bij Venlona is dit jaar ge-
kozen voor 12 november 
(feestdag van Cecilia is 22 
november).

De gebruikelijke eucharistieviering is 
om 10 uur, gelukkig dit jaar in de Mar-
tinuskerk en parkeren in de binnen-
stad is tot 12 uur (nog) gratis. Netjes 
vooraan in de kerk, getooid met een 
witte bloem op de revers, zitten vier 
jubilarissen en een kersverse nieuwe 
voorzitter, vergezeld van hun echtge-
notes. De celebrant is Deken Spee, die 
zelf als jubilaris (25 jaar pastoor-deken 
Venlo-Oost) door Huub in het zonnetje 
wordt gezet en door Venlona wordt 
toegezongen.
De eerste lezing uit het boek der wijs-
heid zegt ons, dat wie vóór zons-
opkomst opstaat, de wijsheid voor 
de deur vindt. Was dat maar waar. 
Vervolgens horen we in het Evangelie 
van Matheus, dat vijf domme meisjes 
de olie voor haar lampen vergeten en 
daarom de bruiloft moeten missen. Wij 
allemaal zijn ervan overtuigd, dat onze 
vrouwen nooit zonder olie naar een 

bruiloft zullen gaan.
In de feestzaal heeft Marcel namens de 
feestcommissie op deskundige wijze de 
leiding in handen. Onze burgervader 
Antoin Scholten, beschermheer van 
Venlona, inaugureert onze nieuwe 
voorzitter op de hem bekende wijze: 
een nieuwe woning krijgt een nieuw 
behang. Als Huub daarna het woord 
neemt legt hij uit, hoe hij vanaf 2015 
in telkens 6 maandelijkse termijnen zijn 
bestuurlijke ladder bij Venlona heeft 
beklommen, van partijcommissaris, 
naar vice-voorzitter, interimvoorzitter, 
tot voorzitter nu 6 maanden geleden. 
We hebben nu een Tegelse preses en 
hij woont in Maasbree. Gelukkig kun-
nen we daarna meteen aan de brunch: 
een uitstekend verzorgd buffet van 
klontjesmik tot wildragout en van alles 
daar tussenin.

Na de brunch heeft Huub Leurs 
behalve voor de bloemen ook nog 
gezorgd voor een speciale verrassing, 
door een grandioze sopraan onder zijn 
personeel te ontdekken en voor ons 
te laten optreden. Zij, Nienke Nillis-

sen, weet op haar beurt ons weer te 
verleiden om “la vergine degli angeli” 
mee te zingen. 
De jubilarissen: Peter-Paul en John, 
25 jaar lid en Pieter en Matthieu, 40 
jaar, worden door onze preses in een 
ongedwongen interview uitgenodigd 
de indrukken over hun dierbaarste 
Venlona ervaringen met ons te delen. 
Ze worden zo eens op een originele 
manier in het zonnetje gezet en daarna 
hun echtgenotes in de bloemetjes.
Wim Wittenbernds spreekt de jubilaris-
sen en de honorair consul van Luxem-
burg toe, namens het KNZV en 73 
Limburgse mannenkoren.
We horen de Oldtimers o.l.v Marianne 
Maessen en Solo Tout o.l.v Renate 
Versleijen.
Imke Jacobs zingt heel dapper een 
liedje ‘veur ziene pap’.
Na de receptie draagt Karel in bonte 
kledij gestoken een gedicht voor met 
de titel ‘de twieëde plök’.
Met het duo Ton en Berni komt de 
stemming er goed in en wordt er door 
de ‘die hards’ fl ink gedanst. Bij de buut 
van Frans Schrijens, we zullen maar 

zeggen “stil efkes”, houden we het 
niet droog, de zaal buldert van het 
lachen. 

Daarna loopt het feest toch op z’n 
einde en kunnen we terugkijken op 
weer een geslaagde ceciliadag.
Met dank aan de feestcommissie.

Joep Jansma.  

Ceciliaviering

•  “Pensioen is niet het einde van de 

weg, het is enkel een verandering 

van richting”.

•  “Soms moet je een deur sluiten, 

voor je verder kan”.

•  “Ouder worden is eigenlijk best 

vernieuwend”.

(UIT: VERZAMELD WERK VAN FER HOEDEMAEKERS)

Spreuken 
van Fer:
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HerinneringenVervlogen tijden

20 augustus 
1925 bestond 
Venlona 
25 jaar.

Ter gelegenheid 
van dit 25-jarig 
jubileum verscheen 
er een speciaal 
boekwerkje.
Ergens in dit boekje 
stond een artikel 
over De exploitatie 
van “Venlona’s 
zaal”.

Hierbij het interes-
sante artikel over 
het idee van een 
“eigen” zaaltje in 
Venlo, omdat de 
bovenzaal van “Nati-
onal” door de groei 
van het ledenaantal 
op de duur te klein 
zou blijken. In sep-
tember 1921 werd 
besloten dat Venlona 
zaal “Apollo”, de 
huidige Venlonazaal, 
zou aankopen. 

1925 bestond 1925 bestond 

jubileum verscheen jubileum verscheen 

Ergens in dit boekje Ergens in dit boekje 

over De exploitatie over De exploitatie 

Hierbij het interes-Hierbij het interes-

bovenzaal van “Nati-bovenzaal van “Nati-
onal” door de groei onal” door de groei 
van het ledenaantal van het ledenaantal 
op de duur te klein op de duur te klein 
zou blijken. In sep-zou blijken. In sep-
tember 1921 werd tember 1921 werd 
besloten dat Venlona besloten dat Venlona 

huidige Venlonazaal, huidige Venlonazaal, 
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De Heerenkamer
”de kapper voor kleine en grote heeren’’

Alberdingk Thijmstraat 31, Blerick, 077-3230920
www.deheerenkamer.com

De Heerenkamer.qxp  9-1-2009  9:24  Pagina 1

Ferdinand Bolstraat 1, 5914 XN  Venlo, T 077 3512660, M 0617763661
dagnis.bernans@gmail.com, www.bernansmeubelmaker.com

Allerlei meubels op bestelling gemaakt - Meubelreparatie - Interieurreparaties

Klaasstraat 19, 5911 JN  Venlo | 077-3541563 | www.xie.nl
Klaasstraat 19, 5911 JN  Venlo | 077-3541563 | www.xie.nl

Paul Banziger • Telefoon 077-3745445
www.fysiotherapiegenooi.nl • fysiogenooi@hotmail.nl

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

Fysiotherapie

Genooi

4x
40-jaar lid 
MATTHIEU DRIESSEN
Van september 1979 tot januari 1983 
was Matthieu notulist bij de bestuurs- 
en jaarvergaderingen.
Van 1979 tot 1987 verzorgde hij al het 
kopieerwerk voor de jaarvergaderingen 
en de bladmuziek.
Op 29 aug 1994 werd hij benoemd tot 
lid van de donateurscommissie en van-
af december 2003 heeft hij zelfs alles 
m.b.t. de donateurs alleen verzorgd.
Op 2 mei 2002 werd zijn 25e lidmaat-
schap erkend en op 25 maart 2008 
is Matthieu benoemd tot Lid van 
verdiensten.
Op 1 januari 2011 is hij gestopt bij 
de donateurscommissie, nadat hij 
alle donaties nog in het systeem had 
verwerkt. 

40-jaar lid 
PIETER JACOBS
Op 22 januari werd Pieter gekozen tot 
lid van de commissie steunfonds.
In 2006 en 2007 was hij lid van de 
kascontrolecommissie.
Op 8 maart benoemd tot lid van de 
adviescommissie volgens art.9 van de 
statuten, welke functie hij nog steeds 
bekleed. 

25-jaar lid 
JOHN KLAASSENS
In 1992 werd John lid van Venlona.
In februari 2005 trad John toe tot de 
feestcommissie.
In 2005 werd hij bestuurslid van de 
stichting Jeugdfonds en van 2007 tot 
eind 2009 lid van de commissie wer-
ving nieuwe leden.

Vanaf maart 2009 verzorgde hij samen 
met Giel Paulus en Gé Aerts de adver-
tenties voor het VenlonaNieuws.
Na het overlijden van beide vrienden 
vervulde hij deze taak samen met Thijs 
Driessen.
Op 6 december 2016 is John gestopt 
bij de feestcommissie na een tweede 
periode van ruim 11 jaar. 

25-jarig lid 
PETER PAUL SNIERS
In 1992 is Peter Paul lid geworden van 
Venlona.
Tijdens de algemene ledenvergade-
ring van maart 2005 is een nieuwe 
feestcommissie samengesteld waarvan 
Peter Paul als secretaris/penningmees-
ter deel uitmaakte.
Dit heeft hij 10 jaar gedaan.
In 2004 is hij lid geworden van de eer-
ste commissie voor jongerenwerving 
bij Venlona en vanaf 2005 was hij zelfs 
voorzitter van die commissie.
Eind juni 2006 hield de commissie op 
te bestaan en nam het toenmalige 
bestuur zelf de passende acties over 
van de commissie.
In november 2007 werd het 25-jarig 
lidmaatschap van de KNZV erkend. 
Peter Paul maakte eerder 10 jaar deel 
uit van mannenkoor Excelsior Tegelen.
Op 19 februari 2008 werd hij be-
noemd als lid van de muziekcommissie 
namens de baritons. Deze functie heeft 
hij vervuld tot januari 2014.
In de algemene ledenvergadering van 
maart 2012 werd Peter Paul benoemd 
tot tweede secretaris in het bestuur. 
Deze functie heeft hij bekleed tot 
maart 2016. 

Jubilea

Matthieu.

Pieter.

John.

Paul.
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confl ict met de kerk

Een jaar op Jupiter duurt 12 aardse 
jaren en een dag maar 10 uur. Jupiter 
heeft meer dan 60 manen waarvan 
de 4 grootste de bekendste zijn de 
zgn. Galileïsche manen, deze kunt u 
al met een gewone verrekijker zien 
als kleine heldere puntjes. Zie foto. Ze 
zijn genoemd naar Galileo Galilei een 
vermaard hoogleraar in natuur- en ster-
renkunde aan de universiteit van Pisa. 
In 1609 maakte hij, geïnspireerd door 
het ontwerp van de telescoop, die in 
Nederland uitgevonden was door Hans 
Lippershey, een verbeterde versie van 
de kijker. In 1610 publiceerde Galilei 
zijn waarnemingen van de maan, de 
sterrenhemel, de melkweg en de ma-
nen van Jupiter, allemaal gedaan met 
behulp van zijn telescoop. De manen 
van Jupiter observeerde hij een week 
lang en constateerde dat zij steeds 

van plaats veranderden. Er was maar 
één conclusie mogelijk: ze draaien 
om Jupiter! Dit was een vaststelling 
die niet strookte met wat de kerk (de 
bijbel) verkondigde: het geocentrische 
wereldbeeld de aarde is het centrum 
van het heelal.

Hij publiceerde zijn waarnemingen 
in een boek, maar mocht op last van 
paus Paulus V in 1616 deze leer niet 
meer in het openbaar verkondigen. 
Begin 1632 gaf hij een nieuw boek uit 
Dialogo, maar dat viel niet goed bij de 
kerkelijke autoriteiten. In oktober 
1632, hij was toen al 68 
jaar, werd Galilei 
echter alsnog 
opgeroepen 
om te 
ver-

De planeet Jupiter en Galilei's

schijnen voor de kerkelijke rechtbank 
in Rome om zich te verantwoorden 
voor de uitgave van de Dialogo. De 
kerk beschouwde dat als ketterij en hij 
werd in 1633 ter dood veroordeeld. 
Galilei werd uiteindelijk gespaard 
nadat hij afstand had gedaan van zijn 
stellingen, hij moest zijn leer herroepen 
en kreeg levenslang huisarrest!

Meer dan drie eeuwen later, pas in 
oktober 1992 sprak paus Johannes 
Paulus II een excuus uit waarmee 
Galilei‘s naam werd gezuiverd en werd 

erkend als wetenschapper en gelo-
vig mens. In 2008 waren 

er in het Vaticaan 
plannen om de 

rehabilitatie 
van Galilei 

kracht 

bij te zetten door een beeld van hem 
binnen de muren van Vaticaanstad te 
plaatsen. Paus Benedictus XVI prees 
dat jaar ook Galilei's grote bijdrage aan 
de sterrenkunde. In 2009 heeft het 
Vaticaan afgezien van deze plannen en 
een reden voor deze beslissing is nooit 
gegeven. 
Aan de sponsor van het standbeeld, de 
Italiaanse ruimtevaartgigant Finmec-
canica werd gevraagd het geld naar 
andere projecten te door te schuiven! 
Hoe durfde men!

Frans Kerren, amateur astronoom.

P.s.: om Jupiter te zien zult u tot mei-
juni 2018 moeten wachten. Hij staat 
dan als een zeer heldere `ster` aan de 
zuidwestelijke hemel na zonsonder-
gang. 

Jupiter is de grootste planeet (gasplaneet) in 
ons zonnestelsel met een diameter 10x die van 
de aarde, er passen meer dan 1000 aardes in! 
Als u naar Jupiter kijkt beseft dan dat het 
licht er 40 minuten over heeft gedaan om u te 
bereiken. 

kerkelijke autoriteiten. In oktober 
1632, hij was toen al 68 
jaar, werd Galilei 
echter alsnog 
opgeroepen 
om te 
ver-
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rehabilitatie 
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P.s.: om Jupiter te zien zult u tot mei-
juni 2018 moeten wachten. Hij staat 
dan als een zeer heldere `ster` aan de 
zuidwestelijke hemel na zonsonder-
gang.
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Tussen dit artikel hebben we enkele reacties geplaatst:

Om 12:00u aanwezig bij Do-
mani om de eerste voorbe-
reidingen te treffen. Stoelen 
worden klaargezet, planten 
en bloemen (via tuincentrum 
Leurs) worden opgesteld, 
Ruud Wolters (geluid) ont-
vangen, etc.

Dan “druppelen” rond 13:00u. de 
eerste solisten binnen. Nina Smeets 
(dwarsfl uit), Sophie Schreurs (klarinet), 
Len Joris (euphonium) en Cas Limpens 
(kleine trom) maken zich klaar om 
samen met onze pianist Gerald Wijnen 
een uurtje te repeteren.
Als ik tijdens de repetitie in de zaal 
zit te luisteren, wordt het mij al snel 
duidelijk dat het een mooie happening 

zal worden!! Wat een talenten! Het is 
werkelijk fantastisch hoe ieder zijn/haar 
eigen instrument beheerst! Met recht: 
Jong Talent, met een dikke streep 
onder TALENT.

Als rond 14:30u. de koorleden aan-
schuiven om samen met de solisten 
te repeteren, wordt het gevoel dat 
er vanmiddag iets bijzonders staat te 
gebeuren, alleen maar versterkt.
Onder de deskundige leiding van onze 
dirigent Wim Schepers, wordt alles nog 
eens goed bijgeschaafd en hier en daar 
de laatste “angeltjes” er uit gehaald.

De spanning begint langzamerhand op 
te lopen. Een gezonde spanning vóór 
een concert zal ongetwijfeld bij de 
meesten altijd aanwezig zijn!

Het concert verloopt op een fantas-
tische en ongedwongen manier! De 
solisten laten zich van hun beste kant 
zien.
Veel indruk maakt ook de kleine Cas 
met zijn kleine trom. Prachtig om hem 
te zien en te horen in een muzikaal 

en ritmisch samenspel met het door 
Venlona gezongen majestueuze ”Con-
quest of Paradise”.
Sef laat in de interviews en het aan 
elkaar praten van de programmaonder-

Concert
“Lef met Venlona en Sef” in Domani

5 NOVEMBER
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Tussen dit artikel hebben we enkele reacties geplaatst:Tussen dit artikel hebben we enkele reacties geplaatst:

Brief van 
WIM SCHEPERS:
Dag Dames en Heren,
Mag ik mijn groot compli-
ment uitspreken voor jullie 
performance van afgelopen 
zondag, met name voor het 
jonge talent, de vreugde, de 
jeugdige energie en doorzet-
tingsvermogen.
Wij, en dan praat ik even voor 
mijzelf en natuurlijk Sef, we-
ten maar al te goed wat er no-
dig is om dit op deze manier 
te kunnen en mogen doen.
Het is heel mooi te zien en te 

ervaren het respect voor jullie 
talent, performance,van mijn 
koorheren maar ook de aan-
dacht van jullie naar hen toe.
Een bijzondere mix waarbij 
tijd en leeftijd even geen 
rol spelen en wij ons samen 
onderdompelen in klank en 
beleving.
Ik zou in de toekomst graag 
met jullie willen werken, de 
combi van jong en een beetje 
ouder, is ook bij het publiek 
fantastisch goed aangekomen.
En dan last but zeker niet 
least, Mister Sef Thissen:

Beste Sef, je presenta-
tie maar ook je talent van 
organiseren,zoeken naar 
mooie mogelijkheden, de 
mensen bij elkaar te brengen, 
die er toe doen is klasse
Keep on going my friend.
Beste allemaal, dit is hoe ik 
graag wil werken, perfor-
men beleven en ervaren, 
ook samen met mijn beste 
koorheren van de Koninklijke 
Zangvereniging Venlona.
Geloof in wat je doet, draag 
en straal het uit.

Jullie Wim.

SEF THISSEN:
En vergeet jezelf niet beste 
Wim. Te gek hoe je met 
het koor werkt, hoe je het 
koor laat klinken en hoe je 
iedereen muzikaal bij elkaar 
brengt. Dank daarvoor. En 
dank voor alle mooie woor-
den. Het was een feest.

Grote groet, Sef Thissen.

SOPHIE SCHREURS:

Ik vond het ook echt ontzet-

tend gaaf om te mogen 

spelen met jullie, een hele 

mooie ervaring! Heel erg 

bedankt voor deze kans en 

ik zou het vooral heel erg 

leuk vinden om weer zoiets 

te doen! 
Groetjes, Sophie.

2323PAGINAPAGINA

LEN JORIS:
Ik vond het ook een hele 
mooie ervaring en vond het 
hartstikke leuk. Dank voor 
de uitnodiging nogmaals en 
wellicht tot een volgende 
keer.

M. vr. gr., Len Joris.

LEES VERDER OP PAGINA 25
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FITNESS ONDER  

BEGELEIDING VAN EEN 

FYSIOTHERAPEUT

YVES MEEWIS PRINSSENSTRAAT 12
5913 ST VENLO, TEL. (077) 351 38 64

Tel. 077 - 8518733 • Mob. 06 - 48273114

delen zien dat hij vaker met dit bijltje 
heeft gehakt! Prachtig om te horen 
wat de solisten beweegt om op hun 
eigen manier bezig te zijn met muziek.
Op de vraag van Sef of ze van hun 
hobby hun beroep willen maken, zijn 
de meesten toch vrij terughoudend: 
Men geniet er van, maar, zoals Len het 
zo mooi verwoordde: “De pieken zijn 
ook belangrijk!” Alleen Sophie, die al 
op het conservatorium in Amsterdam 
zit, wil echt professioneel verder. De 
anderen willen zeker verder blijven 
spelen, dus we kunnen in de toekomst 
nog vaker van hun talenten blijven 
genieten.

Domani is weliswaar niet uitverkocht, 
maar de zaal zit heel redelijk vol en we 
zijn niet ontevreden!
Na afl oop is iedereen vol lof en er zijn 
geen negatieve geluiden te horen. 

De afwisseling met het koor en de 
solisten, alsmede de combinatie en het 
samen musiceren na de pauze, valt 
zeer goed in de smaak bij het publiek!
Ook het koor laat zich van zijn beste 
kant zien! Diverse nieuwe liederen 
beleven hun première en worden 
naar tevredenheid van dirigent, koor 
en toehoorders niet onverdienstelijk 
uitgevoerd.

Na afl oop worden uiteraard de 
solisten, Wim Schepers, Sef Thissen 
en Gerald Wijnen voorzien van een 
prachtig boeket bloemen, beschikbaar 
gesteld door Tuincentrum Leurs en een 
lang applaus valt als een warme deken 
over allen die zich hebben ingezet 
voor deze prachtige en voor herhaling 
vatbare muzikale happening!

Guus Haeijen. 

Ouders van 
CAS LIMPENS:
Dag Wim, beste leden van 

Koninklijke Zangvereniging 

Venlona, beste Sef,

We kijken met heel veel vol-

doening terug naar gisteren.

Wij willen jullie nogmaals 

van harte bedanken voor 

het geboden programma, in 

een mooie ambiance op een 

schitterende locatie. 

Cas vond het geweldig om 

dit mee te mogen maken.

Ook bedankt voor de leuke 

attentie voor hem.
 Gr., John & Cecile. 

Moeder van 
NINA SMEETS:
Mede namens Nina Smeets 
hartelijk dank voor de uit-
nodiging om gistermiddag 
mee te spelen met Venlona. 
Wat een topmiddag en wat 
een topkoor. Mijn vader en 
ik hebben enorm genoten, 
zowel van het koor als van 
de jonge talenten.
Heel veel succes met toe-
komstige uitvoeringen.

Met vriendelijke groet,
Monique Sturmans.

VERVOLG

Concert“Lef met Venlona en Sef” in Domani
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VenlonaAgenda

14 dec. “Arriva-concert” – Stationshal Venlo 19:00 u

24 dec.

Kerstavond in de St.Martinuskerk met Sef Thissen,
Suzanne Hardick en diverse andere solisten.
Deze Mis wordt opgenomen door L1 i.s.m. Omroep Venlo.
En op eerste kerstdag uitgezonden in heel Limburg.

19:00 u

9 en 10 
jan. 2018

Nieuwjaarsconcerten Met Harmonie Caecilia Blerick 
en Venlona. Maaspoort, Venlo. Kaarten á e 25,-. 
Bestellen via de site van Venlona bij “TICKETS”.

20:00 u

Voor meer info zie: www.venlona.net

Grand Café 
de Keulse Kar

Kom eens aan bij

Parade 25, 5911 CA Venlo
Telefoon: 077 351 9146

's Zomers gezellig terras!'s Zomers gezellig terras!

Vanaf half februari is onze 

super keuken geopend!

Tebbenkiës, 6 daag per waek op ut Nolusplein 

Columbusweg 9     5928 LA  Venlo    +31 (0)77 351 36 21    hecker@hecker.nl    www.hecker.nl bezoekadres Horsterweg 31, 5928 NB Venlo      website www.enckevort.com

Arnoldus Janssenstraat 31• 5935 BR Steijl 
Telefoon: 077- 373 13 94 • Mobiel: 06- 21 84 38 15
www.lucker.nu • E-mail: info@lucker.nu

Lucker
   Wi jn en Sp i j S  AdvieS  bv

Voor al uw vragen kunt 

u ons gerust bellen of 

mailen. Wij bellen zeker 

snel terug en in een goed 

gesprek bespreken we al 

uw wensen.
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Koninklijke Zangvereniging Venlona
Postbus 405, 5900 AK Venlo
IBAN NL62 ABNA 0484 043 315
Contributies en spaarfonds storten op IBAN:
NL63 ABNA 0486 5251 39

BESTUUR:
Preses: 
Huub Brouwer
Kuiloven 1, 5993 DX Maasbree
Tel. 077-4653 675
E-mail: preses@venlona.net

Secretaris: 
Karel Hermans
Dokter Mathijssenstraat 38, 5914 CM Venlo
Tel. 077-3829 115
E-mail: secretaris@venlona.net

2e Secretaris: 
Jacques Drost
Vorstweg 50, 5941 NV Velden
Tel: 06 572 707 85
E-mail: secretaris2@venlona.net

Penningmeester 
Peter Altena
Amber 12, 5912 PS Venlo
Tel. 077-3540 505
E-mail: penningmeester@venlona.net

PR en communicatie:
Guus Haeijen
Gerard de Vlamingstraat 17, 5913 RV Venlo
Tel: 077-4731859
E-mail: pr@venlona.net

Dirigent: 
Wim Schepers
Schovenhof 12, 6418 JN Heerlen
Tel. 045-5414 633
E-mail: dirigent@venlona.net

Repetities: 
Elke dinsdag van 20.00-22.30 uur.
Afmeldingen repetities en concerten
uitsluitend bij partijcommissarissen:

1e tenoren:
Johan Driessen, 06 253 286 26
E-mail: pctenoren@venlona.net

2e tenoren:
Deen Wevers, 06 522 022 96
E-mail: pctenoren2@venlona.net

1e bassen:
Jan Hendrikx, 06 235 146 85
E-mail: pcbaritons@venlona.net

2e bassen:
Wim Wittenbernds, 077-382 1517
E-mail: pcbassen@venlona.net

Coördinator donateurs: 
Leo Nab 
Tel. 077-472 2510
IBAN: NL62 ABNA 0484 0433 15
t.n.v. Donateursaktie “Venlona” te Venlo 

VenlonaNieuws:
Hoofdredacteur: Guus Haeijen
077-4731 859; 06 236 390 02
E-mail: venlonanieuws@venlona.net

Vaste scribenten: Huub Brouwer, Joep Jansma, 
Fried Haanen, Wim Wittenbernds, Frans Kerren, 
Chris Frencken.

Corrector: Wim Vollebergh

Advertenties: Huub Brouwer en John Klaassens
E-mail: preses@venlona.net

Zalencentrum Venlonazaal
Hogeweg 10-16, 5911 EB Venlo
Tel. 077-3513 496

Druk:
Drukkerij Knoops BV
Winkelveldstraat 27, 5916 NX Venlo
www.drukkerijknoops.nl

Klaasstraat 11, 5911 JM Venlo - Tel. +31 (0)77 351 13 55
www.boermansjuwelier.nl  

Parade 86   |   5911CE Venlo   |   Tel.: 077-3520000
e-mail: venlo@travelxl.nl   |   Internet: www.travelxl.nl/venlo

V E R T R O U W D E  S E R V I C E 
H E E F T  E E N  N I E U W E  N A A M



pssst!
HOORT

u mij?

hallo ..... ja HOOR  ik bedoel u!

T 077 303 15 10  E info@gehoorpunt.nl  W www.gehoorpunt.nl

Kaldenkerkerweg 20, Venlo

maakt een PUNT van uw GEHOOR!

hoortoestellen | hooronderzoek | gehoorbescherming | hoorhulpmiddelen


