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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
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FamilieBeste Venlonafamilie

Dinsdag 7 juni jl. werden we overvallen door het 
trieste bericht dat onze bas Hennie Goumans na een 
lange ziekte periode toch nog vrij plotseling is over-
leden. Bijna 25 jaar lang heeft deze sympathieke 
zanger zich ingezet voor Venlona. Het koor heeft 
de maandag daarna de uitvaartdienst in Straelen 
op zeer respectvolle en waardige wijze opgeluisterd 
en met dit eresaluut afscheid genomen van zijn 
Zangersvriend.

Ruim twee jaar heeft het geduurd: het traject van 
spontane ingeving naar daadwerkelijke realisatie 
en tenslotte onthulling op 1 april van het prachtige 
kunstwerk, dat staat te glanzen op de rotonde Klein Park, in de nabijheid van 
Venlona's repetitielokaal. De Amsterdamse kunstenares Elisabet Stienstra heeft 
met 'Terpsichore' onze stad verrijkt met dit eerbetoon aan alle muzikale Venlose 
verenigingen! Dit beeld zal ook altijd aan de Koninklijke Zangvereniging 'Venlona' 
verbonden blijven, want het is onthuld in het kader van haar 115 jarig bestaan.
Dank aan de Gemeente Venlo; dank aan oud-preses Hay Thissen, die via zijn 
bedrijf Hela-Thissen een substantiële bijdrage leverde; dank ook aan mede-initia-
tiefnemer ere-preses Hay Zeelen; samen hebben we deze unieke gebeurtenis met 
blijvend resultaat mogelijk gemaakt!

Een echte 'Venlona-dag'; daarvan was sprake op zaterdag 21 mei jl. Om 10.30 
uur was het voltallige koor verzameld in de Venlonazaal om maar liefst twaalf (!) 
workshop-deelnemers te verwelkomen en te begeleiden. Dit onder de bezielende 
leiding van onze artistieke leider Wim Schepers en met medewerking van de 
zeer enthousiaste Hongaarse tenor Gergely Németi. We hopen natuurlijk dat een 
aantal van hen nu daadwerkelijk tot de aspirantenstatus van het lidmaatschap 
zal doorstromen, zodat we te zijner tijd de mijlpaal van honderd actieve zangers 
kunnen overschrijden!
Om 17.30 uur stonden de mannen in vlotte verenigingsoutfit in Domani paraat 
om samen met Gergely te repeteren voor het concert 's avonds. Sfeervol, een 
prachtig en veelzijdig programma in een mooie ambiance; het publiek genoot 
intens!

De jaarvergadering vertoonde jammer genoeg een tweeslachtig beeld: enerzijds 
werden alle verslagen en financiële perikelen vlot afgewerkt, inclusief een dui-
delijke aanzet om te komen tot een sluitende exploitatie in de toekomst; ander-
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VakantieXperts De Kleermaeker
Parade 86, 5911CE VENLO, Tel: 077-3520000 
venlo@vx.nl - www.vx.nl/venlo

VERTROUWDE SERVICE HEEFT EEN NIEUWE NAAM

De Kleermaeker

Gelukkig!
www . cafe de klep . nl

Smaken verschillen...
Een bijzondere, gastvrije plek

waar mensen met een beperking
met veel trots werken.

• Voor lunch • Koffi e met vlaai • High-tea •
• Groepsarrangementen • Koffi etafels •

Sint Urbanusweg 77 - 5914 CA Venlo - 077-3511996
www.genuujerie@dichterbij.nl 

Vrijwilliger worden? Bel of mail ons!

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

PLUS Benders - Venlo
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Tot ziens beej
Piet Dings

Cafe Tante Bet
Parade 17, 5911 CA Venlo

Tel. 077 - 8518733 • Mob. 06 - 48273114
E-mail pietdings55@gmail.com

alles op het gebied van grafmonumenten
reeds 90 jaar ervaring

grafmonumenten uit voorraad leverbaar
onderhoud en herstel van bestaande graven

zandstraat 71, 5913 tg venlo,
telefoon 077-3543500*

Telefoon: +31 (0) 77 354 6368
Fax: +31 (0) 31 321 1113
Mobiel: +31 (0) 653 700 909

Website: www.dsbdenveloppen.nl
E-mailadres: info@dsbdenveloppen.nl

Arena OccasionPark

Het Arena OccasionPark in Venlo laat 
een unieke presentatie zien van ruim 
250 occasions in alle prijsklassen.

AutoArena is dé officiële dealer 
van Volkswagen, Audi, Volkswagen 
Bedrijfs wagens, SEAT en Škoda.

Voor info: vrienden@venlona.net • Secretariaat: 077-35 498 71
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Vrienden van Venlona, 
          ondersteuners van goede ideeën  
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•  adams mens fashion venlo

• bartels beheer venlo 

• de heer j. van beek venlo 

• de heer f. bouwens venlo 

• de heer m. canjels belfeld

• colbers beheer tegelen

• dagblad de limburger venlo 

•  flynth adviseurs en 
accountants venlo 

•  mevr. van enckevort-beurskens 
venlo/blerick

•  pedicure ine frencken-
op de laak venlo 

• de heer j. van den ham baarlo 

• hela-thissen venlo 

• kellpla venlo 

• de kievit verhuizingen venlo 

• leurs tuincentrum venlo 

• foto kino linders venlo 

• wim van nieuwenhuizen advies

•  rabobank venlo

•  schoonmaakbedrijf 

van der meulen venlo 

•  peters-cabooter herenkleding 

venlo-blerick 

• scelta mushrooms venlo 

•  jos van rensen 

interieur, advies en meer venlo

• mevr. e. sanders grubbenvorst

• de heer j. schlooz venlo 

• smeets mercedes benz venlo

• de heer j. stevens steyl

• seacon logistics venlo 

•  seuren drogisterij-parfumerie 

venlo 

•  unica installatietechniek venlo

• abs vdl kusters / vdl bus venlo  

•  vetebe b.v. venlo

•  wash drive in horsterweg 

venlo-blerick

zijds moesten twee bestuursleden ervaren dat zij een geringere support uit de 
vergadering kregen, dan waar ze op gehoopt hadden. En dat doet pijn, zeker als 
je je jarenlang hebt ingezet voor de vereniging. Thijs Driessen en Peter-Paul Sniers 
hebben dan ook besloten om hun bestuursactiviteiten stop te zetten. Blijft dat 
Venlona beide Heren grote dank verschuldigd is! 
Inmiddels is in hun opvolging voorzien doordat Huub Brouwer en Jacques Drost 
tot het bestuur zijn toegetreden. Ik hoop dat zij zich snel kunnen inwerken, wens 
hen alle succes toe in hun nieuwe functies en spreek graag de wens uit dat we 
prettig mogen samenwerken binnen één team!

Tenslotte werd op 16 juli het jubileumboek in het kader van 115 jaar Venlona van 
de hand van historicus Paul Seelen gepresenteerd. U leest er in deze uitgave van 
het VenlonaNieuws meer over.

Als u dit leest is de vakantieperiode weer net aangebroken. Na deze 'rust-tijd' zal 
binnen het koor een nieuwe repetitor aan de slag gaan: Renate Versleijen - van 
der Stegen zal Michel Erens gaan opvolgen.
Zij zal in eerste instantie de partijrepetities voor haar rekening nemen. Wij wensen 
haar alvast alle succes toe in deze nieuwe uitdaging! 
Verder aan Michel, Venlona's welgemeende dank voor de bewezen diensten in de 
afgelopen jaren!

Karel van Keeken, 
Preses.  

T 077 354 6368 • M 06 5370 0909 • E info@dsbdenveloppen.nl

Luitenant Klopweg 38
5916 LC Venlo, Nederland

Enveloppen            Horeca                     Drukwerk
DSBD levert dienst  -
enveloppen; akte-
enveloppen; wens-
kaartenveloppen, enz. 
In alle soorten, afme-
tingen, kwaliteiten en 
aantallen.

Aan de hand van 
bestekpochettes, 
servetten en verfris-
singsdoekjes kunt 
u uw onderneming 
profi leren bij uw 
klanten.

Of het om enve lop-
 pen; briefpapier; 
folders; visitekaartjes; 
boekjes; brochures of 
anderzijds gaat, wij 
zorgen dat u krijgt 
wat u vraagt.

www.dsbdenveloppen.nl

FamilieBeste Venlonafamilie

VerVoLg
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men. We krijgen in een diapresentatie 
van Peter Altena onder de bekende 
tonen van de Ouverture van Verdi 
een indruk van wat we het voorbije 
jaar zoal hebben meegemaakt. Onze 
2e secretaris geeft onder begeleiding 
van het Soldatenkoor weer hoe onze 
vereniging het afgelopen jaar was op-
gebouwd (variërend van 69,6 naar 65 
jaar gemiddeld), hoe onze bijeenkom-
sten verliepen en hoe de aanwezigheid 
daarbij was.
Onze Pr-functionaris, dit jaar nieuw 
in het bestuur, geeft een indrukwek-
kende lijst van activiteiten weer vanaf 
de Nieuwjaarsconcerten tot en met de 
Kerstoptredens.

Het grootste agendapunt is voor onze 
penningmeester, maar Peter blijkt alles 
tot in de puntjes in orde te hebben. De 
kascommissie bij monde van Jean de 
Rooij is dan ook vol lof.
Ik begrijp dat het afgelopen jaar 

wordt afgesloten met een negatief 
saldo, maar daarover schijnt niemand 
zich zorgen te maken. Wel leidt dit 
onder andere tot het voorstel van een 
contributieverhoging van e 2,50 en 
een eigen bijdrage van e 5,- voor het 
Ceciliafeest.
In de Lotto spelen 69 leden mee, maar 
23 niet. Zou dit anders moeten?
De bijdrage van de Stichting Vrienden 
van Venlona, is voor drie jaar verbruikt. 
Eigenlijk zouden we zonder deze club 
moeten kunnen functioneren, want 
over 15 jaar zouden de fondsen zijn 
uitgeput, maar wie dan niet meer leeft 
heeft geen zorgen meer, wordt ken-
nelijk gedacht.
Ben Engels houdt een overtuigend 
pleidooi om naar het voorbeeld van 
de Maastrichter Staar concerten te 
vermarkten en Bernard Hardick doet 
daar nog een schepje bovenop met het 
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115e

Dat moet maar eens opgezocht 
worden, als vrijwilligers het 15 meter 
omvattende archief bij de gemeente 
gaan opschonen. Maar nu loop ik wel 
heel erg vooruit op de plannen, die in 
deze vergadering gepresenteerd gaan 
worden.

Na het tekenen van de presentielijs-
ten en het aandragen van zelfs twee 
voorzittershamers kan de vergadering 
om 20:04 worden geopend. Van alle 
speciale genodigden, die welkom 
worden geheten ontwaar ik enkel het 
drietal preses-voorgangers, die heel 
harmonieus midden voor hebben 
plaatsgenomen. 
De ontvallen dierbaren van het afgelo-
pen jaar worden met stilte herdacht.
Onze voorzitter laat bescheiden weten 
dat het voor hem nog even wennen is. 
Hij benoemt de highlights van het af-
gelopen jaar inclusief het uit te komen 
jubileumboek en bedankt zijn voorgan-

ger voor het gespreide bedje waarin hij 
is beland, de directeur voor de goede 
samenwerking en alle medebestuurs-
leden en leden voor hun gevraagde en 
ook ongevraagde inzet en adviezen.
Dan kan om 20:15 uur de vergadering 
pas echt beginnen. Ik tel ongeveer 20 
afmeldingen, wat overeenkomt met de 
later op de vergadering uitgebrachte 
75 stemmen..
Bij het behandelen van de notulen kan 
niet worden nagelaten de gebruikelijke 
taal- en spellingfouten te corrigeren; bij 
de jubilarissen is Ben Engels vergeten 
(over wie we vanavond nog meer zul-
len vernemen), het aantal presessen 
wordt van 11 teruggebracht naar acht, 
ons 13e lustrum wordt gecorrigeerd 
naar het 23e en bij de 11 Venlopen 
hebben wij 9 x geassisteerd. Daarna 
kan iedereen leven met de geschreven 
teksten.
Het jaarverslag van de 1e secretaris 
wordt met applaus in ontvangst geno-

Algemen ledenvergadering

Hoe weet het bestuur, dat 
er in al die 115 jaar nooit 
een Algemene Ledenverga-
dering is overgeslagen? Per 
slot van rekening heeft onze 
vereniging twee wereldoor-
logen doorstaan en ik zou 
me kunnen voorstellen dat 
er wel een of meerdere jaren 
ontbreken. 
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voorstel om directeuren van concertge-
bouwen te gaan aanschrijven. Ideeën 
genoeg dus, maar dan is er pauze.

Na de pauze worden Bianca en Mat-
thijs in de bloemetjes gezet vanwege 
hun gastvrijheid en inzet en mee-
denken voor Venlona. Dan volgt het 
agendapunt Bestuur en dat laat de 
gemoederen niet onberoerd.
Naast de speerpunten van het bestuur, 
zijnde ledenwerving, goede concerten 
en onderlinge sfeer, heeft het bestuur 
nog een aantal plannen die verrassend 
zouden kunnen uitpakken.
Het eerder genoemde archief dient 
aangepakt te worden, hoe komt het 
dat bij de repetities een aantal leden na 
de pauze is verdwenen en er dient een 
inventarisatie te worden gemaakt van 
alle (kleding-)attributen, die onze leden 
in gebruik hebben.
Er zijn voorzichtige ideeën om samen 
met het orkest uit Timisoara naar 
Kufstein te gaan (2018) en kunnen we 
dan ook in Salzburg optreden?
In 2021 zou Timisoara culturele hoofd-
stad van Europa worden, kunnen we 
daar wat mee?
Vast staat dat Meyel in 2017 jubileum 
heeft en wij daarvoor zijn gevraagd.

Bij de commissies worden geen wij-
zigingen aangebracht, zij het dat Jan 
Hendriks de nieuwe partijcommissaris 
voor de baritons wordt. Geheel anders 
verloopt het met de herverkiezing van 
de 2e secretaris en vice voorzitter. De 
stemcommissie, bestaande uit Quir 
Beurskens, Jo Smeets en ondergete-
kende, moet helaas vaststellen dat er 

nogal wat tegenstemmen zijn, terwijl 
er nota bene geen tegenkandidaten 
zijn aangemeld. In de meeste vereni-
gingen is men blij als er kandidaten 
voor een bestuursfunctie worden 
gevonden, maar Venlona kan het zich 
permitteren om kieskeurig te zijn. 
Kennelijk ben ik nog niet lang genoeg 
bij deze club om dat te begrijpen. Thijs 
trekt hierna zijn kandidatuur in en 
Peter-Paul beraadt zich. De stemming 
slaat om in mineur alsof oude wonden 
zijn geopend. Gelukkig komen er nog 
twee positieve agendapunten en ik 
hoop dat die goed genotuleerd zijn, 
want velen krijgen daar niet alles meer 
van mee.

Onze dirigent weet onder thema 
“liefde, temperament en passie” een 
enthousiast betoog te houden over 
zijn werk met ons en daarin is hij niet 
minder dan we van hem gewend zijn.
Hay Thissen geeft de vergadering sterk 
de indruk, dat het toch wel heel erg 
aantrekkelijk is om plaats te nemen in 
de kascommissie ter controle van de 
Stichting Vrienden van Venlona.
In de rondvraag worden er door onze 
dirigent na een vraag van Matje plotse-
ling honderd potloden toegezegd (nog 
wel tweekleuren).

Dan kan na nogmaals de nodige be-
dankjes door onze voorzitter eindelijk 
tegen 23:30 uur de vergadering, waar 
nog wel even over nagepraat zal wor-
den, worden gesloten.

Joep Jansma. 

115eAlgemene ledenvergadering

Tebbenkiës, 6 daag per waek op ut Nolusplein 

bezoekadres Horsterweg 31, 5928 NB Venlo      website www.enckevort.com

Kledingveranderingen

Gebr. VAN DEN BROEK

Maagdenbergweg 17a
5915 CN Venlo
Telefoon 3512620

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!

VerVoLg
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Russische muziek

Toen Frans me vertelde dat ze een 
nieuw programma onder de titel “From 
Russia with love!” gingen uitvoeren op 
5 en 6 januari 2016, was ik erg onder 
de indruk want dat is Kerstavond in de 
Orthodoxe Kerk, en dat wordt gevierd 
in Rusland. Natuurlijk was ik er op ge-
brand om erbij te zijn en ik paste mijn 
plannen voor die periode aan door te 
besluiten later terug te vliegen naar 
Polen dan oorspronkelijk gepland. Ik 
heb geen moment spijt gehad van mijn 
beslissing.

Het was een prachtig concert. Het 
eerste dat me positief verraste was de 
keuze van de Russische werken. Daar 
ben ik zeer erkentelijk voor. Het twee-
de was het feit dat de originele teksten 
niet vertaald waren! Helaas moet me 
van het hart dat ik de presentatoren 
van de avond niet goed vond, omdat 
hun uitspraak van het Russisch veel te 
wensen overliet en hun gevoel voor 
humor me niet aansprak, maar dat is 
slechts een klein minpuntje . Jammer 
was dat zij bij het uitleggen van de in-
houd en de zin van de meeste liederen 
de plank behoorlijk mis sloegen...

Mijn speciale dank gaat uit naar Har-

monie St. Caecilia Blerick, gedirigeerd 
door Kris Roemers, naar de pianist, 
Gerald Wijnen en naar de fantasti-
sche violiste, Lisanne Soeterbroek. Ik 
heb heel veel respect voor deze grote 
talenten. Maar bovenal ben ik verliefd 

‘From Russia with love’ 
– mijn oprechte gevoelens...

Ik geloof dat ik een gelukkig mens ben. Ten eerste heb ik 
zulke goede vrienden als Frans Kerren en Toos Cornelis-
sen, en ten tweede was ik in de gelegenheid om concerten 
van het Venlose koor Venlona mee te maken. In Opole (een 
klein stadje in Zuidwest-Polen) in de zomer van 2010 en op 
6 januari 2016 in Venlo (Theater De Maaspoort). Ik denk dat 
Venlona tot de beste mannenkoren behoort waar ik in mijn 
leven naar geluisterd heb. Als dat geen goed begin is .

geworden op Koninklijke Zangvereni-
ging Venlona, zoals gedirigeerd door 
Wim Schepers. Mijn hartelijke dank 
aan jullie, heren, voor “Dorogoj dlin-
noju”, “Ech, dorogi” (niet “Ach da 
Roji”), “Suliko”, “Kalinka”, “Katiusha” 
(niet “Katusha”), en voor het num-
mer “Ej uchniem!” dat het eerst werd 
uitgevoerd door de grote Russische 
opera zanger, Feodor Shalapin, aan 
het begin van de 20ste eeuw. Het 
was werkelijk af! Een klein puntje van 
kritiek: – ik zou het nog beter hebben 
gevonden als er wat meer gelet zou 
zijn geworden op de juiste uitspraak 
van het Russisch, maar ik denk dat, als 

jullie besluiten deze nummers nog een 
keer ten gehore te brengen, jullie me 
dan als taalcoach mogen vragen voor 
uitspraak en intonatie.

Ik denk dat, zo lang Russische muziek 
populair blijft over de hele wereld, 
we elkaar begrijpen en dat dat zo zal 
blijven...

„Music – is the universal language of 
mankind” (Henry Longfellow).

Elena Jagt-Yazykova. 
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Vriendelijk verzoek 
aan iedereen, ook
aan de donateurs:

'Terpsichore'
Ongeveer half maart werd 
begonnen met het gat te 
graven op de rotonde bij 
het Nolensplein, voor de 
fundering en de verankering 
van de Muze Terpsichore. 
Wat schetst mijn verbazing: 
elke paar dagen zag je twee 
Venlonaleden, Leo en Henk 
kijken en aanwijzingen ge-
ven, tot de laatste dag toen 
het beeld opleverings- en 
onthullingsklaar was.

Wie kwamen er rond de middag weer 
aan? Ja, hoor….Leo  en Henk. De 
hekken werden opgeruimd, het plastic 
van het beeld gehaald en in een doek 
gehuld, klaar om onthuld te worden.

Tegen half drie werd er koers gezet 
naar de Venlonazaal, waar werd 
genoten van vlaai en koffie ( de vlaai 
was gesponsord door de toekomstige 
buurman van de Muze, Geert Benders).

Daarna heette preses Karel van Keeken 
iedereen van harte welkom, ook na-
mens oud-preses Hay Zeelen, met wie 
hij samen het initiatief heeft genomen.

Verder sprak hij een dankwoord uit aan 
een andere oud-preses, de hoofdspon-
sor Hay Thissen, die samen met zijn 
bedrijf Hela-Thissen garant stond voor 
een groot deel van de kosten. Na de 
preses sprak onze beschermheer Bur-
gemeester Scholten een zeer gevat en 
humoristisch woordje, waarbij hij het 
kunstwerk een origineel cadeau van 
o.a. Venlona aan de stad vond.

Daarna was Tine v.d. Weyer, voorzitster 
van de kunst en kunst openbare ruimte 
aan de beurt met een zeer aanspreken-
de toespraak, waarin heel duidelijk de 
muze Terpsichore beschreven werd.

Terpsichore, uit de Griekse mythologie, 
één van de zeven muzen. Haar naam 
betekent: “Zij die graag danst”. Ze 
is de muze van de dans, de lyrische 
poëzie en de beschermvrouwe van de 
koren.
Zij bespeelt een zevensnarige lier.

Elisabet Stienstra tenslotte bedankte 
iedereen die haar opdracht mogelijk 
had gemaakt. Vervolgens toog het 
hele gezelschap naar de rotonde en 
zong Venlona een tweetal liederen bij 
de Muze, waarbij het hoorbare een 
prachtige verbinding vormde met het 
zichtbare. Daardoor leek het alsof het 

geluid van een kleine tachtig zangers 
door de snaren van de lier, via de aarde 
getransformeerd werd naar de muze 
en weer terug.

Daarna weer terug naar de Venlo-
nazaal waar een klein  concert werd 
gegeven met liederen die op een of 
andere manier een verbinding heb-
ben met het kunstwerk. Daarna kon 
iedereen genieten van het feestelijk 
gebeuren met een drankje en flink 
wat gezelligheid, onder het genot van 
de beroemde gefrituurde hapjes van 
Mathijs en Bianca.

Zo eindigde de dag voor mij met een 
heel goed gevoel.

Fried Haanen. 
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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

Onthulling kunstwerk

1 apriL 2016
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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
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verlopen. Duurtrainingen 
van 34,5 km op zondag-
morgen-middag. Want dan 
was ik wel 3:10 uur onderweg.
Dan is het zover 10 april 2016. Prach-
tig weer, bijna geen wind, tempera-
tuur tot zelfs 18 graden. Ontzettend 
veel publiek en een lange worst van 
hardlopers. Na 33 km het manneke 
met de hamer, juu... en dan nog 9 km. 
Aan het publiek heeft het niet gelegen, 
kom op Huub, nog twee slokjes water 
en dan weer rennen je hoeft er nog 
maar 7, “nog maar 7”. Poeh poeh, 
uiteindelijk de Coolsingel. Hier kan je 

het niet maken om nog 
een stap te lopen, nee je 

kan het niet maken maar de 
benen en je verstand denken 

daar toch wel iets anders over. Toch 
maar in een dribbelpasje de finish 
gepasseerd.  
Al met al een schitterende ervaring 
met heel gunstig weer voor de trainin-
gen. En met een prachtige ambiance in 
het Rotterdamse heb ik geweldig ge-
noten maar ook zwaar afgezien. Voor 
mij nog alleen de halve marathon.

Huub Brouwer, 2e tenor. 

Rotterdam
Sinds een jaar of 8 ben ik 
een recreatieve hardloper; 
daarvoor eigenlijk nooit iets 
om hardlopen gegeven. Na 
een jaar of twee heb ik mij 
opgegeven voor de halve 
marathon van Venlo. Dit 
was in maart 2010. Daarna 
volgden enkele jaren met 
als doel te trainen voor deze 
halve marathon die ieder 
jaar terug komt in maart. 

Na de halve van 2015 met een eindtijd 
van 1:41:28, een gemiddelde snelheid 
van 12,47 km per uur heb ik het be-
sluit genomen om de eerste marathon 
van Maastricht te gaan lopen. Maas-
tricht had nog geen eigen marathon 
dus wat is er leuker dan die te lopen!!! 
Toch?
De hele marathon liep van Übach-
Palenberg tot aan Maastricht, de 
Marathon Via Belgica. 
www.marathonviabelgica.nl  
Een foutje in de meting bracht uit-
eindelijk 44 km op de teller. Maar ja 
Limburg heuvelland. Trainen in je eigen 
woonplaats en dan de marathon in 
heuvelland is geen goede combinatie. 
Na 23 km kramp in de rechterkuit en 
toen wandelend rennend de overige 
21 uit gehobbeld. Viel al met al vies 
tegen. Dus het stoute plan opge-
pakt en op de eerste inschrijfdag, 
14 oktober 2015 ingeschreven voor 
Rotterdam. Ik wilde dan toch wel eens 
de echte afstand afleggen. Met een 
trainingsschema dat op 6 december 

2015 zou starten en 4 trainingen in de 
week moest het toch goed komen. In 
deze periode, 6 december tot en met 
10 april heb ik een afstand afgelegd 
van 787.9 km, het aantal verbrande 
kilo calorieën in deze periode 111438. 
De tijd die daarmee gemoeid was: 
71:07 uur. Dit is inclusief de marathon. 
Tijdens de trainingen in deze maanden 
kan je behoorlijk veel last hebben van 
de winterse buien en of stormen. De 
trainingsperiode is echter vrij soepel 

De marathonloper
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Een terugblik
Zaterdag 19 maart en zon-
dag 20 maart 2016. Twee 
dagen Venloop 2016. De 
Stichting Venlo Loopstad 
organiseert voor de 11e keer 
de Venloop, georganiseerd 
als wandeltocht op zaterdag 
en diverse afstanden hardlo-
pen op zondag. 

De wandeltocht van zaterdag is geor-
ganiseerd over een afstand van 25 km. 
en 40 km.
De hardloopwedstrijden van zondag 
betreffen vier afstanden: de bambino-
loop voor allerkleinsten tot de halve 
marathon voor de best getrainde lange 
afstand lopers.
Aan het einde van het spektakel op 
beide dagen komen de zangers en 
vriendinnen van Koninklijke Zangver-
eniging Venlona in beeld.

Voor de 9e keer zijn we door Stichting 
Venlo Loopstad uitgenodigd om op 
gepaste wijze in vol ornaat de medail-
les uit te reiken aan de wandelaars en 
hardlopers die de afstanden hebben 
volbracht.
De voorbereidingen voor Venlona 
zijn al een paar weken ingevuld; de 
vaste kern medewerkers is ook dit jaar 
paraat en kijkt uit naar het evenement. 
De deelname aan de Venloop kent elk 
jaar stijgende cijfers waarbij wij van 
Venlona ons personeel aanpassen. Het 
is fijn voor de organisatie dat een aan-
tal van onze nieuwe leden bereid is om 
mee te werken en de uitdaging van de 
medaille uitreiking aan te gaan. Dat 

de grotere aantallen medaille uitdelers 
nodig is blijkt dit jaar wel.

Door een onverwachte ziekenhuis 
opname van een van de medewer-
kers van het eerste uur worden we 
geconfronteerd met het uitvallen van 
twee personen. Gelukkig is Ron vol-
doende hersteld en zal hij volgend jaar 
weer van de partij zijn. Met een kaart 
voorspoedige beterschap van buiten-
formaat voorzien van handtekeningen 
Venlona medewerkers, coördinato-
ren en bestuur van Stichting Venlo 
Loopstad wensen we Ron van harte 
beterschap en ook zijn vrouw El wordt 
door ons sterkte gewenst.

De medaille uitreiking op de zaterdag 
19 maart is door de organisatie anders 
gepland; de uitreiking vindt plaats in 
het Julianapark aan het paviljoen welke 
voor deze twee dagen is opgebouwd. 
Dat is even wennen, maar de ervaren 
ploeg van Venlona handelt dit soepel 
af en zorgt ervoor dat de wandelaars 
de juiste medaille krijgen uitgereikt.
Zondag 20 maart komen we al vroeg 
in actie om de nodig voorbereidingen 
te treffen. De rekken met de medailles 
voor de eerste afstanden worden naar 
buiten gereden met de nodige voor-
zichtigheid; de hoeveelheid medailles 
is zwaar en voorzichtig manoeuvreren 
is geboden. Na de koffie van catering-

bedrijf Kaneman is het de tijd voor de 
eerste activiteit. De jongste kinderen 
van de Bambinoloop vergezeld van 
papa of mama stormen op ons af en 
ontvangen de begeerde medaille; links 
en rechts klikken camera’s en flitsen 
mobiele telefoons om dit vast te leg-
gen. De meeste kinderen lachen, en-
kelen laten een traantje van emotie of 
pijn. Deze groep wordt snel opgevolgd 
door de deelnemers van de Jeugdloop 
die ook hun prijs in ontvangst nemen.

Dan is het de tijd om de knapzak aan 
te spreken, het lunchpakket wordt elk 
jaar uitgereikt in een passend tasje en 
dit tasje is na jaren een collectorsitem 
geworden. De maag gevuld, de dorst 
gelest: dan is het de tijd om aan de 
slag te gaan. Op het beeldscherm bij 
de finish zien we de start van de 
10 km. loop en ervaring zegt dat na 
een uur de eerste hardlopers binnen-
komen. 
In een halve cirkel staan we opgesteld, 
de medailles voorgesorteerd op een 
arm in afwachting van wat komen 
gaat. De uitreiking verloopt soepel; ook 
de nieuwelingen hebben de kneepjes 
van het vak snel te pakken en de 10 
km. lopers passeren soepel of ietwat 
vermoeid de finish. Dit alles onder 
toeziend oog van Jeu, die na jaren van 
meewerken noodgedwongen moet 
toekijken.
Intussen breekt een flauw zonnetje 
door en de temperatuur wordt draaglij-
ker voor ons, voor de hardlopers is het 
weer ideaal zolang het droog blijft.

Venloop 2016

Lees Verder op pagiNa 17
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De nieuwe Kia Sportage.
Vol sterke verhalen.

kia.com

Gem. verbruik: 4,6 - 7,5 l/100km, 21,7 - 13,3 km/l. CO2-uitstoot: 119 - 175 g/km. *Actievoorwaarden: Genoemde actie is alleen geldig op de nieuwe Kia Sportage met uiterste datum kentekenaanvraag 31-03-2016 en uiterste registratiedatum 30-04-2016. De actie geldt niet i.c.m. 
andere acties. Genoemde prijs is incl. btw/bpm, excl. kosten rijklaarmaken, metallic lak. Informeer voor de complete actievoorwaarden bij je Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Verfijning opnieuw uitgevonden

De nieuwe Kia Sportage is nu nog sportiever en completer. Vol innovatieve features zoals automatische noodremassistentie, dodehoekassistentie 
en een slimme automatische achterklep. Er is al een Kia Sportage vanaf € 25.995,-. Kom nu naar onze showroom en probeer ‘m zelf.

Vanaf € 25.995,-*.

VDNS Venlo
De Sondert 12, Tel. 077 - 33 33 077, www.kia-venlo.nl
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Het is tijd voor het grote werk; de Bur-
gemeester schiet de deelnemers van de 
halve marathon weg en we volgen de 
lopers op het grote scherm en hebben 
voor sanitaire stop, een kop koffie de 
gelegenheid om de benodigde medail-
les uit te hangen. 
Ook dit is weer een taak die we als 
zangers van Venlona goed onder de 
knie hebben en binnen de kortste tijd 
hangen een paar duizend medailles 
te glinsteren in de zon,  blauw/rood 
getooid.
De snelste lopers uit Ethiopië, Eritrea 
en Kenia kunnen het record helaas 
niet breken. Bij het passeren van de 
finish hebben deze minder belangstel-
ling voor de zoveelste medaille en 
zijn eerder benieuwd naar de gevulde 
enveloppe. Hun begeleiders nemen de 
medailles in ontvangst en de Afrikaan-
se lopers gaan op weg naar de dou-
che. De volgende lopers, veelal goed 
getraind, volgen al snel en dan loopt 
het vanzelf. Onder dankzegging, vaak 
uitgesproken als: Danke schön, merci 
en thank you ontvangen de hardlopers 
de medaille “Halve Marathon Venloop 
2016”. Waarom vermeld ik hier de 
tekst?
Het gebeurt dat een incidentele loper 
de medaille komt terugbrengen met de 
opmerking: “Dit is de verkeerde hier 
staat op 10 km. Venloop 2016”. Onze 

laatste man van de medaille uitrei-
kers lost dit soepel op, de loper gaat 
waarschijnlijk opgelucht huiswaarts. 
Andersom is ook gebeurd; een loper 
komt na afloop van de10 km. een 
halve marathon medaille terugbrengen 
om deze te ruilen voor een 10 km. 
medaille. Zo zie je maar weer: “eerlijk 
loopt het langst”. 
Mijn interpretatie op het bekende 
spreekwoord en van toepassing op 
deze dag.
Rond vijf uur in de middag is het einde 
in zicht en de laatste lopers komen 
“met lood in de schoenen” over de 
finish, de snelheid is eruit. Maar niet bij 
een loper op hoge leeftijd uit Grub-
benvorst.
De heer van ruim 70 jaar of misschien 
wel 80 jaar is niet tevreden over zijn 
eindtijd, reden: 
te weinig getraind. Deze opmerking 
werkt niet op de lachspieren maar 
dwingt respect af.

De rekken zijn leeg, de lege dozen 
en afval worden opgeruimd. Dan is 
tijd om de consumptiebonnen aan te 
spreken en gezamenlijk kaarten we in 
het paviljoen na. 
Met de niet vermoeide arm heffen we 
het glas, proosten op de goede afloop 
en tot volgend jaar!! 
Dan is Koninklijke Zangvereniging Ven-
lona voor de 10e keer van de partij.  

Een terugblikVenloop 2016

VerVoLg

Heren zangers, dames, Jeu en 

Ans namens het bestuur van 

Venlona hartelijk dank.
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BoekAward
Nadat de documentaire die omroep 
Venlo had gemaakt van ons koor ge-
durende de concertreis naar Timisoara 
in augustus 2015, was genomineerd, 
werd op vrijdag 10 juni 2016 bekend 
dat “AMICI IN MUSICA”  een Lokale 
Omroep Award had gewonnen in de 
categorie Televisie!!

De uitreiking vond plaats in Beeld en 
Geluid in Hilversum.

Zoals bekend vertelt de docu-
mentaire het verhaal 
over muziek en 

kameraadschap. Landelijk waren er 
vijfentwintig radio-en tv-programma’s 
genomineerd, verdeeld over de catego-
rieën radio, tv, crossmediaal, presen-
tatietalent en nieuws en actualiteiten. 
Omroep Venlo won vorig jaar die 
laatste award met het nieuws.

Wij zijn Super-trots!!! 

Proficiat Omroep Venlo!

Inmiddels heeft op 16 juli de 
boekpresentatie plaatsge-
vonden van een publicatie 
van de bekende Venlose 
schrijver/historicus Paul 
Seelen.

De metamorfose die Venlona sinds 
2000 heeft ondergaan is in tekst en 
beeld vereeuwigd in een prachtig boek 
“Venlona, de Update”.
Het boek bevat verder als extra de DVD 
“Amici in musica”, de bekroonde do-

cumentaire over Venlona, van Omroep 
Venlo en een CD met een overzicht van 
repertoire van de laatste 16 jaar.

De prijs van het boek bedraagt e 14,95 
en is te verkrijgen bij Boekhandel 
Koops, Tuincentrum Leurs, het Lim-
burgs Museum en bij ’t Boekhuis aan 
de Grote Kerkstraat. 

“Venlona, de Update”

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

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.

Robert, Pim en Laurens-

Jan, nogmaals héél hartelijk 

gefeliciteerd met het behalen 

van deze prijs!!
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Nieuwe leden
Deen Wevers

Beste Venlona vrienden,
De meeste van jullie 

kennen mij al, toch wil ik mij 
even aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Deen Wevers, 
zoon van Deen en Mies We-
vers die al 60 jaar vrienden 
van Venlona zijn.
Ik ben geboren in Hoek van 
Holland en heb daar tot mijn 18e jaar 
gewoond. Toen, in 1980, terug naar 
Venlo en na een aantal maanden ben 

ik naar de Marine gegaan.
Na 4 jaar Europa rond 
gevaren te hebben heb ik 
Venlo niet meer verlaten en 
heb ik mijn vrouw Lillianne 
leren kennen. 2 fantastische 
kinderen, Daan en Janne, 
maken het gezin compleet.
In 1988 hebben Lillianne 
en ik een huis gekocht in 
Blerick, van Laerstraat, waar 

we tot op de dag van vandaag nog 
steeds graag wonen.
Op dit moment ben ik werkzaam als 

Nieuwe leden stellen zich voor

Jan Hendrikx

Hallo zangvrienden. 
Guus Haeijen vroeg mij, of ik mij in 

het eerst volgende Venlona-nieuws aan 
jullie wil voorstellen.
Dae jóng van Hendrikx is een geboren 
en getogen Venlonaar. Geboren op de 
Stalbergweg en opgegroeid met 2 zus-
sen en een broer op de Waterleidings-
ingel. Ik ben de jongste van het stel. 
In het ouderlijk huis van mijn vader 
waar mijn ooms, een 3-tal,'gerdeneer' 
waren. De Waterleidingsingel lag in 
die tijd aan de rand van Venlo, Venlo 
hield daar letterlijk op. Ik heb daar dan 
ook een onbezorgde jeugd gehad met 
veel buiten spelen in de 'berg' waar nu 
'Aan de bronnen' is.
Ik heb een technische achtergrond, 
MTS werktuigbouwkunde en motor-
voertuigentechniek, maar moet beken-
nen dat ik daar niet of nauwelijks in 

gewerkt heb. Hoofdschuldige daaraan 
is de oliecrises enigszins vergelijkbaar 
met de huidige situatie.
In 2000 ben ik samen met één van 
mijn drie zonen, de andere twee waren 
al uitgevlogen, na 25 jaar huwelijk, 
verhuisd naar de Hoogstraat in Venlo. 
De meeste van jullie zullen mij daar 
van kennen. Zeer zeker als je rookt of 
gerookt hebt. Ik ben daar 10 jaar 'siga-
renboer' geweest tot, daar heb je het 
weer het noodlot achtervolgt mij blijk-
baar, het rookverbod op de werkplek 
werd afgekondigd. Dit luidde het einde 
van mijn bestaan als sigarenboer in.
Vanuit de WW heb ik mijn oudste zoon 
Jan, de oprichter van de Legospeci-
aalzaak 'Steengoed' in de Klaasstraat 
geholpen. Jan heeft uiteindelijk de 
zaak verkocht maar voor dit 'oudje' 
was geen plaats meer dus stond Jan sr 
weer op de keien.
Tegen de tijd dat je dit leest krijg ik 

bijna pensioen. (september 
2016 )
Ik ben gaan 'zingen' in 2010 
bij smartlappenkoor Schoën 
Luuj, ik had tenslotte tijd zat. 
Leuke bijkomstigheid is dat 
ik daar een aardige vrouw 
ontmoette, nu mijn huidige 
vriendin. In die tijd ben ik 
ook vrijwilliger geworden 
bij Hospice Mariaweide. Een 
echte aanrader, het werk bij Mariawei-
de geeft ontzettend veel voldoening.
Na 5 jaar Schoën Luuj zocht ik een 
andere uitdaging. Maar ja, wat dan ? 
Ik wilde wel blijven zingen.
Eerlijkheidshalve moet ik bekennen 
dat ik weleens naar een optreden van 
Venlona ben gegaan. Maar ik vond 
jullie elitair en alléén maar mannen ! 
Wat mij ook opviel, na afloop van het 
concert, was de dorst die bestreden 
moest worden. Iets waarvan ik ook 

groot voorstander ben. 
Daar is denk ik dan ook de 
kiem gelegd. 
Wat mij uiteindelijk over de 
streep heeft getrokken om 
bij Venlona te gaan was de 
workshop, hij was gratis 
en vrijblijvend. Tien lessen 
voor nop, waar krijg je nog 
zoiets. Die workshop was 
een echte eye-opener, om 

een goed Nederlands woord te gebrui-
ken, van yes, dit is pas zingen ! En wat 
te denken van Wim Schepers, hij weet 
als geen ander mensen te enthou-
siasmeren. Ik kan dan ook iedereen 
verzekeren dat als je eenmaal Venlona 
geproefd hebt niets anders meer wil. 
Het is een goedaardig en warm virus. 
Ik raad het dan ook iedereen aan die 
van zingen houdt.

Groetjes, Jan.  

verzuim coördinator op het Blariacum 
College in Blerick, een school waar Lil-
lianne ook werkt.
Ja en dan het moment dat ik in aanra-
king kwam met Venlona. Mijn ouders, 
Michel Bolhaar en Wim Frequin heb-
ben er voor gezorgd dat ik toch maar 
eens, geheel vrijblijvend, een kijkje 
moest nemen bij een repetitie. Het 
eerste wat mij raakte was het warme 
gevoel waarmee ik ontvangen werd. Ik 
voelde mij al snel als een vis in het wa-
ter. Na jarenlang met mijn broer naar 
Europees voetbal kijken op de dinsdag 

heb ik die activiteit nu veranderd naar 
zingen op de dinsdag. Dit was voor mij 
geen moeilijke keuze.
Mijn hobby’s zijn: koken, vakanties, 
voetbal kijken en sinds kort zingen bij 
Venlona.
Ik heb nu een aantal evenementen 
mee mogen maken, het nieuwjaars-
concert vond ik echt fantastisch, en 
hoop nog vele concerten met jullie te 
mogen delen.

Met een hele vriendelijke en warme 
groet, Deen. 
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VANDAMVAKKLEDING.NL
P R O F E S S I O N A L  I N  B E D R I J F S K L E D I N G

BEDRIJFSKLEDING  | WERKSCHOENEN  |  BEDRUKKING  |  BORDUREN

Winkelveldstraat 28b, 5916 NX Venlo
Tel: 077 351 31 67 - Mobiel: 06 532 889 17

email: info@vandamvakkleding.nl

Wij borduren & 
bedrukken uw kleding

FITNESS ONDER  

BEGELEIDING VAN EEN 

FYSIOTHERAPEUT

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

Nieuwe 
vice-voorzitter

Huub Brouwer 

Beste mensen, na de laatste leden-
vergadering van de Koninklijke 

zangvereniging Venlona was het duide-
lijk dat er een bestuurswissel plaats zou 
vinden. Ik ben sinds 30 maart 2010 
lid van Venlona als 2e tenor. Vanaf 
november 2015 ben ik partijcommis-
saris van de 2e tenoren. Dit heb ik 
met veel plezier gedaan waarbij ik de 
volledige steun heb gekregen van de 
2e tenoren groep. Op het moment dat 
Karel van Keeken mij belde had ik niet 
meteen door waarover hij mij wilde 
spreken. Hij kwam echter meteen ter 

zake en vroeg mij of ik interesse had 
om toe te treden tot het bestuur, “en 
zeg alsjeblieft niet meteen nee” was 
zijn reactie. Ik was compleet verrast. 
We hebben tijdens dit telefoongesprek 
het een en ander besproken en daarna 
heb ik hem gevraagd welke functie 
hij in gedachten had. Dit blijkt  de 
functie van vice-voorzitter te zijn. Ik 
heb hem gezegd dat ik dit eerst met 
het thuisfront zou overleggen. An-
nelies was echter meteen van mening 
dat ik deze functie op moest pakken. 
Aansluitend heb ik Karel terug gebeld 
en afgesproken voor de volgende dag 
om bij mij thuis nog wat zaken door 
te nemen. Hier was vrij snel duidelijk 
dat er een nieuwe vice-voorzitter in spe 
was gevonden voor Venlona.

Ik wil de zittende bestuursleden dan-
ken voor het benaderen van “mijn” 
generatie om een bestuursfunctie te 
vervullen in deze mooie vereniging. Er 
is al jaren gesproken over verjongen 
en vernieuwen binnen Venlona. Door 
iemand van 54 jaar te benaderen voor 
de functie van vice-voorzitter wil zeg-
gen dat daar volop door het bestuur 
aan mee wordt gewerkt. Verder wil ik 
zeker ook alle leden bedanken voor de 
unanieme steun die tijdens de stem-
ming is getoond tijdens de Buitenge-
wone algemene ledenvergadering van 
17 mei 2016. 

Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren 
aan het voortbestaan van de Konink-
lijke zangvereniging Venlona.

Groet Huub Brouwer. 



Venlona 
Nieuws

Venlona 
Nieuws

JUli 2016 JUli 2016

24 25Pagina Pagina

Jubilea Overleden

Op 7 juni 2016 is onze zangersvriend Hennie 
Goumans na een lang ziekbed overleden. Op 
maandag 13 juni 2016 hebben we als zangers-
vrienden de uitvaart gezongen in de St. Petrus en 
Paulus kerk in Straelen.

Hennie was vanaf 9 maart 1992 een trouw lid 
van Koninklijke Zangvereniging Venlona waar hij jarenlang op de eerste rij 
van de bassen een vaste plaats had.
Met zijn mooie sonore basstem hebben we jarenlang samen kunnen genie-
ten van de mooie mannenzang. Naast Hennie op de eerste rij was het mak-
kelijk repeteren en zingen, hij was een goede houvast.
Hennie was een echte zangersvriend die na de wekelijkse repetitie zijn vaste 
plek had waar hij samen met zijn vrienden kon nagenieten.

Dit nagenieten kon voor Hennie niet te lang duren want zijn verplichtingen 
gingen voor. Als zelfstandig ondernemer in Duitsland heeft hij als bouwad-
viseur de hele Bondsrepubliek doorkruist. Deze werkzaamheden heeft hij 
ondanks zijn slopende ziekte bijna tot het einde van zijn leven vervuld.
Ondanks zijn drukke werkzaamheden was Hennie een trouw lid van Ven-
lona; Hennie liet geen repetities, concerten en uitvoeringen verstek gaan.  

In het afgelopen jaar 2015 heeft Hennie de concertreis naar Timisoara samen 
met zijn partner Annelie nog mogen meemaken en hij heeft hier op zijn 
betrokken wijze van genoten. 
Wij zijn blij dat hij met ons deze mooie reis heeft mogen beleven.

Wij zullen ons Hennie herinneren als een goede zangersvriend en we wensen 
zijn partner Annelie Hunselar, kinderen en familie veel sterkte om dit verlies 
te kunnen dragen.

Wim Wittenbernds,
Partijcommissaris bassen.

Hennie Goumans50-jarig

Op 16 mei 2016 waren 2e tenor Jos Ebus en bas Thei Derkx 
50 jaar lid van Venlona. Beiden hebben zich in al die jaren 
zeer verdienstelijk gemaakt voor onze vereniging.

Het bestuur is beiden zeer erkentelijk voor de bewezen diensten en hoopt dat 
Thei en Jos nog heel lang deel zullen uitmaken van ons koor!
De officiële huldiging van beiden zal plaatsvinden op de Caeciliaviering van 
6 november 2016. 

Jos 
was gedurende een periode van 28 
jaar 2e secretaris. 
Hij nam 10 jaar de organisatie van 
de donateurs op zich, was 7 jaar 
lid van de adviesraad van de KNZV, 
werd in 2004 benoemd tot lid van 
verdiensten en in 2007 tot erelid van 
Venlona.
Ook werd Jos in 2004 onderscheiden 
met de oorkonde voor bijzondere 
diensten KNZV.

Thei 
heeft gedurende 30 jaar verschil-
lende bestuursfuncties bekleed: 2e 
secretaris, 1e penningmeester en 1e 
secretaris.
In 1985 was hij voorzitter van de 
Boerebroelofscommissie.
In 1993 werd hij onderscheiden met 
de oorkonde voor bijzondere dien-
sten KNZV.
In 1997 werd Thei benoemd tot 
erelid van Venlona. Verder was hij ge-
durende 15 jaar secretaris/penning-
meester van de stichting Vrienden 
van Venlona.
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met Gergely NémetiDerde workshop

De workshop van Venlona is 
een feit. Op 21 mei 2016 is 
om half 11 de aftrap gege-
ven van de derde workshop 
die Venlona organiseert. De 
workshop van verleden jaar 
heeft in ieder geval een aan-
tal leden opgeleverd. 

De aanmeldingen kwamen tot de op 
een na laatste dag maar mondjesmaat 
binnen. In het begin van de week 
voor de 21ste mei hadden zich pas 4 
personen aangemeld. Op de bewuste 
zaterdagmorgen is de groep gegroeid 
tot 11 mensen die het sfeertje wel 
eens wilden meemaken van het “man-
nenkoor” Venlona. Er was in ieder 
geval een groot aantal leden gekomen 
om de zangers in spe te ondersteunen. 
Daarnaast was er medewerking van de 
geweldige tenor Gergely Németi die 
samen met het koor deze avond een 
concert zou verzorgen in Domani te 
Venlo.
De workshop was ook bedoeld voor 
ons als leden. Een aantal zeer nuttige 
tips zijn door Gergely op een ludieke 
wijze aan ons uitgelegd in een menge-
ling van Duits en gebaren.
De eerste opmerking die hij maakte 
was “gesang ist Luft”, dus werden de 
bewuste buik- , rug- en rompspieren 
aangewezen die van belang zijn voor 
een goede ademsteun en uitgepro-
beerd hoe die op spanning te zetten. 
Aansluitend werd het kaakgewricht 
uitgelegd en hoe de mond te openen 
tijdens de zang.
Daarna was het de beurt aan de deel-

nemers van de workshop om zich zelf 
voor te stellen. Het een en ander werd 
door onze directeur, Wim Schepers, op 
een spontane en zeer laagdrempelige 
manier tot een kleine show opgevoerd. 
De ene deelnemer werd er rustig van 
de ander juist enorm zenuwachtig. De 
goede man, de nerveuse, verklaarde 
ook tijdens zijn voorstelrondje dat hij 
hier nu zo enorm tegen op had geke-
ken. Een aantal voorgangers werd door 
de dirigent voor de groep gezet en kon 
hun naam in verschillende toonhoogte 
of diepte al zingen toen ze weer 
gingen zitten. Door het aangeven van 
zijn vrees is hij echter gespaard. Later 
die dag, in de pauze van het concert 

vertelde hij dat hij liever had gezien dat 
de dirigent niet de rij was afgegaan 
maar spontaan van de ene naar de 
andere. Zo weet je niet wanneer je aan 

de beurt zou zijn. Na een korte pauze 
hebben we met de aangemelde man-
nen en twee pas geïnstalleerde Ven-
lonaleden een Afrikaans muziekstuk 
ingestudeerd. De groep was voor het 
koor geplaatst en zong de eerste paar 
maten van het stuk Senzenina waarna 
wij als koor het antwoord zongen. Na 
een 20 minuten werd het stuk al bijna 
volledig gezongen.
Na afloop werd ons door Gergely nog-
maals de vraag gesteld “wat is zang” 
en het antwoord in koor Luft, 

Nein...., was zijn antwoord, gesang 
ist spaß. 

Al met al een zeer leuke en ontspan-
nen morgen.

De deelnemers zijn nog gevraagd om 
hun naam en adresgegevens achter 
te laten. We hopen in ieder geval dat 
er een aantal de stap gaat zetten om 
lid te worden van ons zangkoor, de 
Koninklijke Zangvereniging Venlona.

2e tenor Huub Brouwer.   
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Traditie?!

Concert
Op 21 mei na een geweldige 
workshop ’s morgens was 
het om 18.00 uur alweer 
verzamelen voor een laatste 
repetitie met Gergely Neme-
ti in Domani. 

Hier moesten de puntjes op de i 
worden gezet voor het concert van ’s 
avonds. Niet alleen met Gergely maar 

ook met het kleine koor van onze ei-
gen “youngsters” (Frank, Frank, Herm, 
Johan, Koos en Theo) en met de pia-
niste Augustine Boshouwers. Boven-
dien moest er ook nog een cd-opname 
worden gemaakt van “Suliko”. Alles 
ging goed.
Omdat die workshop zo goed was ge-
gaan zat iedereen in een soort “flow” 
om ook van dit concert een succes te 
maken. Het weer was goed, de locatie 

“Tussen Oost en West”

Zondag 29 mei 2016, de 
laatste zondag van de 
maand mei.

Op weg naar Venlo zie ik: nieuwe 
Nederlanders in traditionele kleding 
werken in de tuin, sportieve Venlona-
ren hardlopend de rotonde overste-
ken, oudere mensen de Antoniuskerk 
uitkomen...
en veel dranghekken en afzettingen 
ook voor fietsers; oei... niet aan ge-
dacht: “Venlo stormt”.
Is dit een nieuwe traditie, nou nee, 
voor dit evenement is het nog een 
aantal jaren te gaan.
Hopelijk nemen de weergoden en Plu-
vius in het bijzonder het motto niet al 
te letterlijk en laten dit evenement niet 
in het water vallen, nat en vuil worden 
de deelnemers toch.
Eenmaal op de Urbanusweg kan ik 
doorfietsen. In de verte zie ik witte 

overhemden met korte mouw.
Ik ben op de goede weg; allemaal 
op weg naar onze traditie: op de 
laatste zondag van mei zingen wij als 
leden van Koninklijke Zangvereniging 
Venlona de H. Mis in het Processiepark 
ter ere van Ós Leef Vruike van Genue. 
Veel mensen wachten daar op ons en 
de bankjes zijn goed bezet door jong 
en oud.
Deken Spee, traditioneel om 11.30 uur 
aanwezig, opent deze H. Mis met een 
welkomstwoord aan de aanwezigen 
en leden van Venlona. Gehuld in een 
prachtig nieuw kazuifel met aan de 
voorzijde de traditionele afbeelding van 
Maria van Genooi stipt de celebrant 
de traditie aan, maar wijst ook op de 
toekomst. Venlona zingt haar kenmer-
kende liederen voor deze dag en pakt 
vandaag een oude traditie weer op 
met de zang van ’t Kepelke van Harry 
Bordon.

“Het overleveren van cultuurgoed 
van generatie op generatie”

Dat deze dag voor Venlona een traditie 
is blijkt uit het zingen van een “lang zal 
hij leven” voor onze bas Thei Derkx die 
vandaag toegezongen wordt voor zijn 
50-jarig lidmaatschap van Koninklijke 
Zangvereniging Venlona. Samen met 
zijn vriend Jos Ebus die dit jaar ook zijn 
50-jarig lidmaatschap van Venlona viert 
zingen zij al vanaf het jaar 1966 op de 
laatste zondag van mei in Genooi, dat 
is traditie. Wel jammer dat de speeltuin 
Ons Buiten weg is, want...
In het verleden sloten de zangers van 
Venlona de meimaand af met een 
gezellig samenzijn in de kantine van de 
speeltuin; we hadden allemaal een los 
dubbeltje op zak! 
Na weergave van de Venlose vastela-
ovesschlager “zó,n toèt beer veur ein 
döbbeltje” werd ons het eerste glas 
gerstenat aangeboden voor deze tradi-
tionele prijs. Kunnen we deze traditie 
weer nieuw leven inblazen?

Wat geen traditie is dat we als Venlona 
de laatste jaren gestaag groeien qua 
aantal leden.
Na de laatste succesvolle workshop 
van afgelopen 21 mei kan Koninklijke 
Zangvereniging Venlona weer nieuwe 
leden verwelkomen. Laten we hier 
zeker een traditie van maken.

Met vriendelijke zangersgroet,
Wim Wittenbernds. 

is geweldig om in te zingen en dirigent 
Wim had een leuk programma in el-
kaar geknutseld: Tussen Oost en West. 
Of anders, kort door de bocht, gezegd: 
van Russisch “zwaar” naar Engels 
“licht” met de twee Afrikaanse uitsmij-
ters Senzenina en Uyingcwele baba. Er 
werd gezongen in alle mogelijke com-
binaties: Klein koor met Groot koor, 
solo liederen door Gergeli en het duo 
Gergeli en Wim in het prachtige duet 
Au fond du temple saint van Bizet.
Zowel Gergely als onze youngsters 
zongen in een behoorlijk ontspannen 
sfeer de sterren van de hemel. Dat kon 
worden afgeleid uit het applaus aan 
het einde van het concert, dat ook 

werd gezongen voor de “Vrienden 
van Venlona”, die op deze dag hun 
jaarlijkse bijeenkomst hadden.
Voordat we er erg in hadden was het 
hele concert voorbij en kon het gezel-
schap aan de derde helft beginnen. 
Lekker buiten in het prachtige warme 
weer napraten onder het genot van 
meerdere drankjes. Ook hier vloog de 
tijd, zodat een gedeelte van de club 
zijn toevlucht zocht op het terras van 
De Klep. De echte diehards verdwenen 
hier pas toen ook de laatste ronde was 
besteld, opgedronken en het terras 
werd schoongeveegd.

Chris Frencken.  
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Kantoor:
5928 LA VENLO
Columbusweg 9,
Telefoon 077-3513621
Fax 077-3513672

ZAND- EN GRINDHANDEL

GROND- EN SLOOPWERKEN

BESTRATING - RIOLERINGEN

CONTAINERVERHUUR

Tel. 077 - 8518733 • Mob. 06 - 48273114

1

Tot ziens beej
Piet Dings

Cafe Tante Bet
Parade 17, 5911 CA Venlo

Tel. 077 - 8518733 • Mob. 06 - 48273114
E-mail pietdings55@gmail.com

alles op het gebied van grafmonumenten
reeds 90 jaar ervaring

grafmonumenten uit voorraad leverbaar
onderhoud en herstel van bestaande graven

zandstraat 71, 5913 tg venlo,
telefoon 077-3543500*

Telefoon: +31 (0) 77 354 6368
Fax: +31 (0) 31 321 1113
Mobiel: +31 (0) 653 700 909

Website: www.dsbdenveloppen.nl
E-mailadres: info@dsbdenveloppen.nl

Arena OccasionPark

Het Arena OccasionPark in Venlo laat 
een unieke presentatie zien van ruim 
250 occasions in alle prijsklassen.

AutoArena is dé officiële dealer 
van Volkswagen, Audi, Volkswagen 
Bedrijfs wagens, SEAT en Škoda.

alles op het gebied van grafmonumenten
reeds 90 jaar ervaring

grafmonumenten uit voorraad leverbaar
onderhoud en herstel van bestaande graven
zandstraat 71, 5913 tg venlo, telefoon 077-3543500*

VenlonaAgenda

23 augustus Eerste repetitie

31 augustus Promotie-kraam (Verkoop Boek) – Schinkemert

01 september Promotie en diverse optredens – Schinkemert

18 september Ouverture

06 november St. Caecilia-feest – Martinuskerk en Venlonazaal

13 november Concert: Venlona Invites – Domani, Venlo 16:00 uur

15 december Veolia-concert – Stationshal, Venlo 19:00 uur

24 december Nachtmis – St. Martinuskerk, Venlo 19:00 uur

Voor meer info zie: www.venlona.net
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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: 
Karel van Keeken
Straelseweg 538, 5916 AD Venlo 
Tel: 077-3514767
E-mail: preses@venlona.net

Vice-voorzitter: 
Huub Brouwer
Kuiloven 1, 5993 DX Maasbree
Tel. 077-4653675
E-mail: vice-voorzitter@venlona.net

secretaris: 
Karel Hermans
Dokter Mathijssenstraat 38, 5914 CM Venlo
Tel. 077-3829115
E-mail: secretaris@venlona.net

2e secretaris: 
Jacques Drost
Veldzuring 91, 5913 DR Venlo
Tel. 077-4770906
E-mail: secretaris2@venlona.net

Penningmeester 
Peter Altena
Amber 12, 5912 PS Venlo 
Tel. 077-3540505
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. 045-5414633
E-mail: dirigent@venlona.net

repetities: 
Elke dinsdag van 19.30-22.30 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, 077-3872463
E-mail: pctenoren2@venlona.net

1e bassen:
Jan Hendrikx, 06-23514685
E-mail: pcbaritons@venlona.net

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

Coördinator donateurs: 
Wim Wittenbernds 
Molierelaan 12
5924 AN Venlo, tel. 077-3821517
IBAN: NL62 ABNA 0484 0433 15
t.n.v. Donateursaktie “Venlona” te Venlo 

VenlonaNieuws:
Hoofdredacteur: Guus Haeijen
077-4731859; 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: vice-voorzitter@venlona.net

Zalencentrum Venlonazaal
Hogeweg 10-16, 5911 EB Venlo
Tel. 077-3513496

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

VakantieXperts De Kleermaeker
Parade 86, 5911CE VENLO, Tel: 077-3520000 
venlo@vx.nl - www.vx.nl/venlo

VERTROUWDE SERVICE HEEFT EEN NIEUWE NAAM

De Kleermaeker

Gelukkig!
www . cafe de klep . nl

Smaken verschillen...
Een bijzondere, gastvrije plek

waar mensen met een beperking
met veel trots werken.

• Voor lunch • Koffi e met vlaai • High-tea •
• Groepsarrangementen • Koffi etafels •

Sint Urbanusweg 77 - 5914 CA Venlo - 077-3511996
www.genuujerie@dichterbij.nl 

Vrijwilliger worden? Bel of mail ons!

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

PLUS Benders - Venlo
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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


