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Met genoegen presenteren wij de eerste editie 
van het VenlonaNieuws 2015 in een nieuwe 
lay-out. Naast onze mooie website blijft ook de 
behoefte bestaan aan een “hard copy”, die u per 
kwartaal op de hoogte houdt van de activiteiten 
en belevingen binnen onze zangvereniging. Com-
plimenten aan Guus Haeyen en Wim Vollebergh 
die dit, onder leiding van Thijs Driessen, zo mooi 
voor mekaar hebben gekregen.

2015 is het jaar waarin Koninklijke Zangvereni-
ging Venlona haar 115 jarig jubileum viert.
Het jubileumjaar waarin de 8 daagse concertreis 
naar Timisoara in Roemenië de kers op de ver-
jaardagstaart zal zijn. Na de geslaagde nieuw-
jaarsconcerten in de Maaspoort, zijn we volop gestart met de repetities van het 
repertoire voor onze concertreis. 

Als dank voor de vriendschap en de geboden gastvrijheid in Roemenië zijn wij 
voornemens het Symfonie orkest en enkele zangsolisten van de Opera Nationala 
Timisoara uit te nodigen voor twee concerten in Nederland, medio september van 
dit jaar. 

Graag breng ik onze dank uit naar de leden en hun partners die bereid zijn ge-
weest hun vrije tijd beschikbaar te stellen voor het “bemannen” van de entree en 
kassa bij Venlo(na) on Ice. Dankzij jullie geweldige inzet heeft onze penningmees-
ter weer een mooi bedrag in ontvangst mogen nemen.

De eerste editie van het VenlonaNieuws van 2015 is tevens voor mij de laatste 
editie waarin ik mij, als preses van onze zangvereniging, tot u richt. Zoals ik al 
eerder heb aangekondigd maak ik plaats voor mijn opvolger. Wanneer de Alge-
mene Leden Vergadering op dinsdag 24 maart a.s. instemt met de voordracht van 
de heer Karel van Keeken als nieuwe preses van de Koninklijke Zangvereniging 
Venlona, draag ik met genoegen de voorzittershamer aan hem over.

Ik dank u hartelijk voor uw belangstelling in onze zangvereniging en hoop dat 
u met even veel plezier de Koninklijke Zangvereniging Venlona blijft volgen en 
ondersteunen.

Met vriendelijke zangersgroet,
Preses Wim van Nieuwenhuizen.

vriendenBeste zangersvrienden
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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!

PLUS Benders - Venlo
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Tebbenkiës, 6 daag per waek op ut Nolusplein 

Parade 68, 5911 CE Venlo

Kefee Pollux

www.kefeepollux.nl

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

Station
Ook dit concert was alweer 
het derde in de reeks die wij 
in opdracht van Veolia 
mochten verzorgen.

Een leuke happening, bezocht door 
diverse vaste supporters. Misschien 
kwamen ze wel voor de traditionele 
Glühwein, maar toch zeker ook voor 
de zang en de kerstsfeer. 

Ook waren er nu weer de  niet meer 
doorhollende treinreizigers die even 
bleven luisteren om toch nog een 
beetje kerstsfeer op te snuiven.

Het klinkt altijd goed in de immense 
stationshal en als de vele belangstellen-
den even blijven staan om te fi lmen en 
te fotograferen is de opzet gelukt.

Een mooie gelegenheid om Venlona 
weer eens op een andere manier te 
presenteren en dat is deze keer dus 
ook weer gelukt.

Het bestuur dankt directie en leden 
voor hun inzet.  

Th. Driessen. 

Veolia Reisgroep en Venlona 
in de Stationshal van Venlo 

stationshal en als de vele belangstellen-

Het bestuur dankt directie en leden 
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Met een doos wijn onder de ene en 
een bos bloemen onder de andere arm 
werden wij natuurlijk binnen gelaten 
om onze erepreses te feliciteren.

De vele felicitaties tijdens de Caecilia-
viering hebben we nu maar dunnetjes 
overgedaan en al gauw kwamen weer 
de verhalen op tafel (en nog veel meer) 
over de start in 1989 van de jubilaris bij 
Venlona als preses en tijdens de jubile-
umviering als de grote fondsenwerver 
en organisator van de Verdi-concerten 
met de productie van de jubileum-CD 
en natuurlijk ook niet te vergeten de 
reis naar Rome in 2001, een van de 
vele hoogtepunten van Hay Zeelen bij 
Venlona.

Hay Zeelen heeft in 2001 het stokje als 
preses overgedragen aan Hay Thissen 
waarna hij rustig in de rijen van de ba-
ritons is gaan zitten en later gepromo-
veerd werd naar de 1e tenoren. 

Hay Zeelen heeft nog jarenlang de kar 
getrokken bij de Stichting Vrienden van 
Venlona waar hij het stokje in 2013 
heeft overgedragen aan alweer Hay 
Thissen. Ook hier heeft hij erg veel 
goed werk gedaan waarvan wij als 
Venlona nog lang de vruchten kunnen 
blijven plukken, als we er goed mee 
om gaan.

Het was weer een klein feestje dat wij 
als bestuur mochten meemaken en wij 
wensen Hay en Marleen toe dat zij nog 
lang lid mogen blijven van de Venlona-
familie.

Th. Driessen.  

Op 1 oktober 
2014 hebben 
wij ons net-
jes gemeld 
aan de voor-
deur bij Hay 
en Marleen.

Met een doos wijn onder de ene en 

25 Jarig Jubileum van 
Erepreses Hay Zeelen2x Jubileum

Enfi n met weer een andere doos 
wijn en een andere bos bloemen 
op naar de commissaris, want zo 
heet het complex waar we werden 
binnen geloodst en uiteindelijk in 
een mooi appartement kwamen, 
smaakvol ingericht met mooie 
uitzichten over de Maas.

Ben en Tineke hebben altijd samen 
gewerkt in de horeca. Zij gaan 
graag reizen en boeken regelmatig 
een cruise, de laatste tijd is het iets 
moeilijker om dit te organiseren 
maar de plannen worden gesmeed 
om weer eens weg te gaan, zo is ook 
de komende reis naar Roemenië (Timi-
soara) in hun agenda genoteerd.

Wij hebben deze avond ook hier geno-
ten van een lekkere kop koffi e met iets 
lekkers erbij en nog een goed glas wijn 
of een lekker biertje; perfect geregeld.

Namens heel Venlona: bedankt Ben 
voor jouw inzet bij Venlona en wij 
hopen dat je nog tot in lengte van ja-
ren in de rijen van de 1e tenoren mag 
verblijven. 

Th. Driessen.   

25 Jarig Jubileum 
van Ben Engels 

Het heeft 
even geduurd 
voordat wij 
een afspraak 
konden 
maken bij 
Ben en 
Tineke, het 
had zo zijn 
reden. Dit 
was geen 
probleem, 
want komen 
doen we toch 
wel.
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Ledenvergadering
Algemene 114e Ledenver-
gadering over 2014 van de 
Koninklijke Zangvereniging 
Venlona, welke gehouden 
zal worden op dinsdag 24 
maart 2015, om 20 uur pre-
cies in de Venlonazaal aan 
de Hogeweg 10-16 te Venlo.

Wij verzoeken de leden bij binnen-
komst de presentielijst te tekenen. Bij 
verhindering tot het bijwonen van de 
jaarvergadering worden de leden drin-
gend verzocht het secretariaat hiervan 
in kennis te stellen.

  Opening door de Preses a.i. de heer 
Wim van Nieuwenhuizen.

  Ingekomen stukken worden 
behandeld door de 1e secretaris de 
heer Karel Hermans. 

  Notulen van de Algemene Leden-
vergadering d.d. 18-03-2014. Deze 
zijn aan deze agenda toegevoegd. 

  Secretariaat
a.  Jaarverslag van de 1e secretaris 

de heer Karel Hermans. 
 b.  Jaarverslag van de 2e secretaris 

de heer Peter Paul Sniers.

  Financiën 
De verslagen a t/m g van de 1ste 
penningmeester liggen een half uur 
vóór aanvang van de vergadering 
voor alle leden ter inzage.

 a.  Jaarverslag 2014 van de 1e pen-
ningmeester de heer Peter Altena,

 b. Verslag spaarkas, 
 c. Verslag VenlonaNieuws, 
 d. Verslag adverteerders, 
 e. Verslag donateurs-commissie, 
 f.  Verslag Stichting tot Steun aan 

Koninklijke Zangvereniging Ven-
lona, 

 g. Verslag Lottocommissie, 
 h.  Verslag kascontrolecommissie 

bestaande uit de heren Chris 
Frencken, Frank Jans en Paul 
Beurskens,

 i.  Benoeming nieuwe kascontrole-
commissie: de heren Frank Jans, 
Paul Beurskens en Jean de Rooij. 
Reserve Pierre Hendrikx,

 j. Begroting verenigingsjaar 2015.  

 Bestuur
 a.  Bestuursbeleid: Leden kunnen 

eventueel op- of aanmerkingen 
maken m.b.t. het functioneren 
van het bestuur c.q. bestuurs-
functionarissen. 

 b.  Benoeming adviescommissie 
volgens artikel 9 van de statuten: 
het bestuur stelt de volgende 
leden kandidaat: de heren Lé 
Wismans, Pieter Jacobs, Wim van 
den Beuken, Chris Alders en Frans 
Smeets. 

 c.  Commissarissen met speciale 
taken: het bestuur is voornemens 
om voor 1 jaar te benoemen, c.q. 
te herbenoemen, de volgende 
functionarissen: 

  1.  ceremoniaris: de heer Jacques 
Goumans. 

  2.  bibliothecaris: de heer Jan 
Meijers.

   3.  commissaris feestelijkheden: de 

Agenda

heer Jacques Drost.
  4.  Commissaris kleding en 

bruikleenzaken: de heer Michel 
Bolhaar.

  5.  De 4 partijcommissarissen (vol-
gens art. 13, lid 2 ook jaarlijks 
te benoemen).

  6.  De heren Johan Driessen (te-
nor1), Pierre Hendrikx (tenor2), 
Leo Moerkerk (bas1) en Wim 
Wittenbernds (bas2).

 d.  Volgens het rooster zijn aftredend 
de bestuursleden de heren Karel 
Hermans en Peter Altena.  Karel 
Hermans (1e secretaris) en Peter 
Altena (1e Penningmeester) stel-
len zich herkiesbaar. 

 e.  Verkiezing nieuwe preses. Het 
bestuur stelt kandidaat  ons lid 
Karel van Keeken.

   Voor de verkiezingen onder d 
en e geldt dat eventuele tegen-
kandidaten, die door de leden 
worden voorgedragen, tenminste 

14 dagen vóór de jaarvergadering 
schriftelijk aan het secretariaat 
kenbaar worden gemaakt. Deze 
kandidaatstelling moet, conform 
de statuten, voorzien zijn van 
de handtekening van zeker tien 
leden. Na het aantreden van de 
nieuwe Preses treedt de heer 
Wim van Nieuwenhuizen Preses 
a.i. conform de afspraken van de 
vorige ALV af.

 Pauze

  2015 Muzikale vooruitblik door 
de dirigent de heer Wim Schepers. 

  Toelichting Stichting Vrienden 
van Venlona door de voorzitter de 
heer Hay Thissen.

 Rondvraag

  Sluiting door de Preses.

LedenvergaderingLedenvergadering
Beschermheren, Erepreses, 

Ereleden, Leden van verdienste 

en donateurs zijn van harte 

welkom op deze jaarvergadering.
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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

4

Ook voor Sportclubs en zangverenigingen kunnen 
wij de outfit in overleg met u samenstellen.

Telefoon: 077 3513167
www.vandamvakkleding.nl

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

ZAND- EN GRINDHANDEL

GROND- EN SLOOPWERKEN

BESTRATING - RIOLERINGEN

CONTAINERVERHUUR

Kledingveranderingen

Gebr. VAN DEN BROEK

Maagdenbergweg 17a
5915 CN Venlo
Telefoon 3512620

Licht-, kracht- en noodverlichtingsinstallaties
Schakel- en verdeelinrichtingen
Besturings- en geluidtechniek
Data- en telekomnetwerken

Inbraakbeveiliging

Venlo NL T +31(0) 77 - 352 86 46
www.lamberts-elektrotechniek.nl

Kledingveranderingen

Gebr. VAN DEN BROEK

Maagdenbergweg 17a
5915 CN Venlo
Telefoon 3512620

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

Agenda
10 februari

Vastelaovesrepetitie met Jocus en 
BB-gezelschap

20:00 u

21 en 22 maart Medailles uitreiken bij de Venloop

24 maart Algemene ledenvergadering 20:00 u

11 april
Optreden bij het Voorjaarsconcert van 
Animo Velden

20:00 u

4 mei
Dodenherdenking – Rosarium, Venlo
Herdenkingsconcert – Domani, Venlo

20:00 u
21:15 u

31 mei
Openluchtmis – Processiepark, 
Genooi, Venlo

11:00 u

28 juli Laatste repetitie: “Stoep-repetitie” 20:00 u

11 augustus Eerste repetitie na vakantie 20:00 u

18 t/m 25 aug. Concertreis naar Timisoara, Roemenië

12 september
Jubileumconcert in Parkstad theater te 
Heerlen

20:00 u

13 september Jubileumconcert in de Maaspoort te Venlo 's middags

Voor meer info zie: www.venlona.com

Een vast ijkpunt in de 
Kersttijd is natuurlijk het 
“Astebleefconcert” in 
d`n Horstgraaf. 

Ook hier weer was bijna iedereen aan-
wezig en voor een altijd enthousiast en 
meelevend publiek, dat steeds dank-
baar is voor het bezoek dat Venlona 
brengt. Alweer dus een maatschap-
pelijk verantwoord  concert, dat graag 
wordt gegeven door Venlona.
Met een vast repertoire aangevuld 
met enkele nieuwere werken hebben 
wij ook hier weer een leuk en mooi 
concert kunnen verzorgen.

De organisatoren van d`n Horstgraaf 
hebben  Venlona in december 2015 
alweer ingepland om het traditionele 
Kerstconcert te verzorgen.
Venlona zal deze Kerstconcerten graag 
blijven verzorgen. 

Th. Driessen.  

Concert“Astebleefconcert”
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Kerstavond

Het moeizaam tussen de banken 
opgestelde koor met daardoor weinig 
samenhang tussen de partijen onder-
ling waren ingrediënten genoeg om 
er voor de zangers, directie en voor de 
kerkgangers een moeilijke Kerstavond 
van te maken.

De reacties na de dienst waren niet 

eenduidig, van goed 
tot slecht te verstaan, 
weinig klank. Toch wel 
positieve reacties maar 
het eigen gevoel dat 
het goed was geweest 
ontbrak.

Maar ook wel veel positieve reacties 
dat Venlona naar Genooi is gekomen 
om hier de Kerst- avondmis te verzor-
gen. 
Uiteindelijk overheerst het goede 
gevoel hierover, het gaat zelfs zover 
dat vreemde mensen mij bij Benders 
Plusmarkt aanspraken om  de spon-
sorzegels te overhandigen omdat ze 
dankbaar waren dat wij in Genooi 

Het valt niet altijd mee 
om een Kerstconcert te 
zingen in een weerbarstige 
Nikolaaskerk die de klanken 
niet mooi verspreidt en geen 
klank teruggeeft tijdens het 
zingen.

Kerstavond in Genooi en 2e Kerstdag in de St.Martinuskerk

hadden gezongen. Daar doen wij het 
tenslotte voor.
Op de 2e Kerstdag waren we weer 
voltallig aanwezig en konden we de 
mensen laten horen dat het vaak aan 
akoestiek of het ontbreken ervan 
in sommige kerken ligt en niet aan 
Venlona. Wij hebben hier erg goed 
gezongen en ook Frank Hendriks zong 
er een mooie partij en zette zich voor 
de toekomst op de kaart om vaker 
te soleren. Profi ciat Frank, ook vooral 
om het feit dat je je in korte tijd  het 
voor jou vreemde repertoire eigen hebt 
gemaakt en dat met verve gebracht.

Na afl oop van de H.Mis werd de door 

Bianca en Matthijs aangeboden koffi e 
met kerstbrood in de Venlonazaal door 
velen graag genuttigd en tot in de late 
uurtjes op deze middag waren diverse 
van onze Venlonaleden nog niet naar 
huis te branden.

Een erg drukke Kersttijd was het maar 
wij kunnen we er met voldoening op 
terug kijken.

Th. Driessen. 

Het bestuur dankt directie en leden 

voor hun tomeloze inzet.  
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Zo kun je het Nieuwjaars-
concert 2015 omschrijven: 
Klassieke muziek gebracht 
op een nieuwe en 
verrassende wijze. 

De 31e editie van het Nieuwjaarscon-
cert 2015 is op 6 en 7 januari 2015 
gegeven en verzorgd door Harmonie 
St. Caecilia Blerick en Koninklijke Zang-
vereniging Venlona. 
Ruim dertig keer kun je niet nieuw 
noemen of toch wel? Ja, voor de eer-
ste keer speelt Harmonie St. Caecilia 
Blerick onder leiding van haar nieuwe 
dirigent Kris Roemers, als solisten 
treden voor de eerste keer op: Emiel 
van Dijk met gitaar en Martin Hurkens 
als tenor.
Deelnemers met meerdere jaargangen 
op hun lijstje zijn dirigent Wim Sche-
pers van Koninklijke Zangvereniging 
Venlona en Gerald Wijnen de vaste 
begeleider aan de vleugel.
Voor deze gelegenheid met vleugel 
geposteerd tussen de zangers van 
Venlona. 
Niet nieuw is de presentatrice van 
Nieuwjaarsconcert 2015: Geraldine 
Schreurs; voor de tweede keer intro-
duceert Geraldine koor en orkest op 
een vlotte, humoristische wijze, waarbij 
ze het aandachtige publiek weet te 
binden. Om het tempo bij de presen-
tatie er in te houden neemt Geraldine 
de vrijheid om de namen van beide 
verenigingen in te korten tot Caecilia 
en Venlona; een en ander wordt met 
goedkeurend gemompel begroet.
De rode draad van dit Nieuwjaarscon-

cert is een muzikale reis door Europa, 
Noord- en Zuid-Amerika, waarbij voor-
al de zuidelijke warme landen muzikaal 
worden bezocht met muziek en zang 
door harmonie, koor en solisten.
De 40-jarige dirigent Kris Roemers, ver-
vult voor de eerste keer in een Nieuw-
jaarsconcert zijn debuut succesvol. Met 
vloeiende handbewegingen en baton 
stuurt hij de voltallige harmonie op 
verfrissende wijze door het eerste werk 
“Fandango”uit Doña Francisquita, 
dansmuziek met Spaanse inslag. 
Dan is het de beurt aan Venlona en 
begeleid door de sonore bassen wordt: 
“Benia Calastoria” gezongen, een Itali-
aans berglied waarin het heimwee naar 
het vaderland Lombardije doorklinkt. 
Nu is de beurt aan de eerste solist van 
vanavond, Martin Hurkens. 
Martin Hurkens zingt al jaren bij Zang-
vereniging Oranje Schinveld. Als zanger 

NieuwjaarsconcertNeo Classico

Nieuwjaarsconcerten

heeft hij in het derde seizoen van 
2010 Holland gots Talent gewonnen; 
sindsdien heeft hij zijn laatste broodje 
gebakken en is als zanger verder 
gegaan met optredens en successen 
in binnen- en buitenland. Daarbij is hij 
zijn oude hobby niet vergeten en zingt 
nog steeds en graag met mannenko-
ren, ook dit concert.
Zijn eerste optreden met harmonie 
St. Caecilia en Venlona zijn: “Con 
te partiro” het bekende werk van 
Andrea Bocelli. De vertaling “als jij 
vertrekt”neemt Martin niet letterlijk 
want hij treedt vanavond nog meer op. 
Na Italië brengt Venlona het publiek 
naar het Spaanse Aragón van de 15e 
eeuw. 
Met de Opera Il Trovatore van Gi-
useppe Verdi. Met “Orco dadi” bezingt 
Venlona onder de strakke leiding van 
dirigent Wim Schepers de scene van 

het volk verzameld rond het kasteel 
van Graaf di Luna en zijn hofdame 
Leonora, de twee hoofdpersonen, in 
wier kasteel liefde, bedrog, haat en 
twist spelen. Waar volk op de been is 
in de 15e eeuw zijn ook reizende en 
trekkende scharenslijpers, messenma-
kers, koperslagers en smeden te vinden 
bekend als zigeuners. 
In het koorwerk “Choeur des Tziga-
nes” weerklinkt het ontwaken van de 
zigeuners, vuurtje stoken, hoefi jzers 
smeden, het neerdalen van de smids-
hamer op het aambeeld begeleid met 
zang en dans.
We blijven in Spaanse sferen: met be-
geleiding van St. Caecilia speelt Emiel 
van Dijk op zijn akoestische gitaar een 
prachtige solo bij het werk “Adagio”. 
Adagio betekent in muziektermen 
langzaam in een comfortabel tempo, 
maar daar houdt Emiel zich niet aan. 
Met opzwepende ritmes en tempo 
trekt hij de volle aandacht van de zaal. 
Na afl oop is een groots applaus zijn 
dank.
Vervolgens speelt St. Caecilia “The 
Valencian Widow” van de Spanjaard 
Félix Lope de Vega die in Franse bal-
lingschap tijdens de Spaanse burger-
oorlog uiting gaf aan zijn heiwee naar 
het warme Valencia met karakteristieke 
kenmerken, zoals: melodiek, orkestra-
tie en ritmiek. 
Bij het beluisteren hiervan zie je de 
mooie stad met bloeiende sinaasappel-
bomen, amandelbomen, promenades 
met fl anerende Spaanse Maya’s voor 
je.

2015
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Nieuwjaarsconcert

We gaan verder naar Noord-Italië. In de 
stad Modena staat de beroemde klok-
kentoren La Ghirlandeina, rijk versierd 
met guirlandes, bekend bij toeristen en 
ingezetenen. Dit Modenese volkslied 
is op prachtige wijze weergegeven 
door Luciano Pavarotti die in Modena 
geboren is.
In een bewerking van Jean Lambrechts 
wordt de aubade aan La Ghirlandeina 
gezongen door Martin Hurkens met 
begeleiding van Venlona en aan de 
vleugel Gerald Wijnen onder leiding 
van Wim Schepers. Nu Gerald Wijnen 
warm gespeeld is steekt Venlona de 
Adriatische Zee over naar Kroatië.
Met het lied “Kad si bila mala mare” 
wordt de liefde voor de zee en voor 
Sibila? bezongen waarbij de jonge 
dame op haar beurt vol liefde wacht 
op haar vriend die is uitgevaren op de 
woelige baren.
Als laatste lied voor de pauze zingt 
Martin Hurkens met begeleiding van 
St. Caecilia onder leiding van Kris 
Roemers het wereldberoemde “Gra-
nada”, een lofl ied op de grote stad in 
Andalusië, wie kent het niet. De stad 
met restanten van Moorse cultuur in 
het Alhambra, torero’s, fl amenco en 
arena’s.
Dit lied aangevuld met een potpourri 
van populaire muziek wordt op ver-
zoek van Kris Roemers door de zangers 
van Venlona afgesloten met een vurig: 
Olé. Dan is het pauze.

Na de pauze steken koor en orkest de 
Atlantische Oceaan over naar Brazilië.
St. Caecilia ondersteunt de Braziliaanse 
moeders tijdens het maken van de 

traditionele tico, een maïspap, met de 
klanken van “Tico Tico” waarbij een 
speciale rol is weggelegd voor solospel 
van de muzikanten van het slagwerk. 
Van verbazing over deze samenwer-
king tussen orkest en slagwerk vervolgt 
Venlona met “Amazing Grace”. Deze 
traditional wordt vaak ingezet en 
begeleid met doedelzakmuziek en is 
gemaakt door de Schot John Newton, 
nee niet de uitvinder. Na een woe-
lig leven waar hij zich begeeft in de 
slavenhandel komt hij tot inkeer en 
schrijft dit mooie werk als een lofl ied 
op Koning David. Dit lied is tevens het 
volkslied van de Indianenstam Che-
rokee en wordt vaak uitgevoerd bij 
begrafenissen, maar vanavond niet. 
Venlona neemt daarna Martin Hurkens 
onder de arm en samen zingen ze 
“You Raise Me Up” een traditionele 
Negrospiritual een lied waarmee Mar-
tin Hurkens in 2010 als solist Holland 
gots Talent heeft gewonnen en daarna 
vele malen succesvol uitgevoerd, 
zo ook vanavond. Omdat de avond 
vordert speelt St. Caecilia “Ave Maria 
no morro” waarvan de Portuge tekst 
vertaald luidt: Gegroet Maria op de 
heuvel. Deze Braziliaanse Maria hymne 
is door de componist gemaakt bij 
zonsondergang waarbij de vogels de 
bomen opzoeken en hun avondsere-
nade brengen alvorens de nacht invalt. 
De vogels die geen tak hebben kunnen 
bemachtigen zullen vast uitgeweken 
zijn op de machtige armen van het 
Christusbeeld in Rio de Janeiro. 

Neo Classico
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Venlona vervolgt met “Lean On Me” 
een Amerikaanse Soul uit 1972 en 
geeft uiting aan kameraadschap om 
samen het leven met als haar ups en 
downs te beleven en elkaar te helpen. 
Als je in het aardse leven de medemens 
hebt geholpen en ondersteund kan je 
als Venlona gerust zingen: “Oh, when 
the Saints go Marching in”. Deze 
welbekende gospel is in de 18e en 19e 
eeuw door de vrije slaven in het vrije 
Zuiden van de Verenigde Staten ont-
wikkeld; tekst en muziek zijn in de loop 
der jaren door de zwarte bevolking 
gezongen bij plechtige gelegenheden.
We gaan naar het Caribische gebied 
waar St. Caecilia solo van het slagwerk 
speelt: “Bossa Samba”, een swingende 
compositie die een mengeling is van 
de Bossa Nova met het ritme van de 
Samba als basis, blijf daar maar eens 
bij stilzitten… We gaan naar Cuba, 
waar St. Caecilia speelt de “Danzon 
No. 2” pure Cubaanse muziek met een 
mengeling van warme klanken. 
Het einde van het Nieuwjaarsconcert 
2015 nadert, tijd om terug te keren 
naar Europa.
St. Caecilia, Venlona en solist Martin 
Hurkens zingen de “Funicoli-Funicola 
Medley”, het Napolitaanse zangnum-
mer bij uitstek. 
Vooral het refrein “jammo, jammo, 
ncoppa jammo, ja” klinkt bij velen 
bekend in de oren en er zijn vele inter-
pretaties aan gegeven. In Nederland 
zingt men in de Amsterdamse Jordaan: 
“Jajem, jajem, jajem moet er zijn. . . 
enz. “. Wij als zangers van Venlona 
hebben een eigen Venlose interpretatie 
van dit lied, waarbij ons overleden lid 

Jan Cornet het lied heeft voorzien van 
een passende tekst beginnende met: 
“De zang det is ut moeiste in os laeve, 
enz.” 
Harmonie St. Caecilia, Koninklijke 
Zangverenging Venlona sluiten het 31e 
Nieuwjaarsconcert af met: “Amigo’s 
para Sempre”, dit lied is voor het 
eerst uitgevoerd door José Carreras 
en Sarah Brightham bij de sluitings-
ceremonie van de Olympische Spelen 
van Barcelona in 1992. Vrienden voor 
altijd, waarbij volgens de Olympische 
gedachte deelnemen belangrijker is 
dan winnen. 
Dat geldt ook voor deze avond, de 
deelnemers van dit Nieuwjaarsconcert 
kennen alleen maar winnaars: 
Harmonie St. Caecilia onder leiding van 
Kris Roemers,
Koninklijke Zangvereniging Venlona 
onder leiding van Wim Schepers met 
begeleiding van Gerald Wijnen, 
Martin Hurkens en Emiel van Dijk als 
solisten en last but not least Geraldine 
Schreurs, de charmante presentatrice.
De Oostenrijks-Hongaarse generaal 
Radetsky staat voor de deur om af te 
sluiten met zijn mars. 
In ruim dertig jaar weet het publiek 
precies op welke momenten te klap-
pen, hard of zacht. 
Als de laatste noten de zaal in zijn 
gestrooid is een lang en dankbaar 
applaus van het talrijke publiek ons 
deel, waarbij de dank met buiging en 
getooid met een fl eurig boeket wordt 
aanvaard. Tot volgend jaar.
 
Uw zangersvriend,
Wim Wittenbernds. 
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Drukke tijden

Doordat het KMGV zich garant stelde 
voor de organisatie van het concert en 
wij middels Huub Leurs erbij werden 
betrokken als gastkoor hebben wij op 
7 december 2014 een bijzonder mooi 
concert kunnen geven; samen met het 
KMGV werd het een groot succes.

Een bijna voltallig koor reisde op eigen 
gelegenheid naar Kevelaer, deels om 
kosten te besparen en deels omdat 
er toch meer waren die direct na het 
concert weer naar huis wilden.

Na te zijn ontvangen in Haus Schiffer 

zijn we met de dames en supporters 
naar de Clemens kerk gewandeld. In 
het donker doemde een moderne kerk 
op gelegen bij een klooster waar wij 
ook weer alle gelegenheid hadden om 
nog enkele stukken samen te repete-
ren en ons  verder voor te bereiden.

Eindelijk kon het Adventsconcert 
beginnen en met een waxinelichtje, 
gedragen dooralle deelnemers aan het 
concert, werd het een sfeervol geheel.

Het mannenkoor uit Kevelaer nam het 
gedeelte voor de kleine pauze voor zijn 

Eindelijk hebben wij eens 
een keer in Kevelaer 
gezongen; een wens die 
wij al jarenlang hadden is 
uitgekomen doordat onze 
1e tenor Huub Leurs goede 
contacten in Kevelaer heeft 
onder de bloemenkwekers 
en via een van deze mensen 
hebben we contact kunnen 
leggen met het mannenkoor 
uit Kevelaer, het KMGV. 

Drukke tijden voor de Koninklijke Zangvereniging Venlona

rekening en Venlona het gedeelte na 
de pauze. Opmerkelijk was het verschil 
in repertoire dat het KMGV en Venlona 
zongen; voor iedereen duidelijk waar-
neembaar dat een verschil in muziek-
stijl en uitvoering aan beide zijden van 
de grens duidelijk aanwezig is.

De reacties achteraf waren unaniem 
vol lof voor de manier waarop Venlona 
zich onder directie van Wim Schepers 
en met pianospel van Gerald Wijnen 
presenteerde.

De nazit, weer bij Haus Schiffer, was 

erg gezellig en talrijke Venlonaleden 
hebben er  gezellig met diverse leden 
van het KMGV een goed glas bier 
gedronken en later nog lekker kunnen 
eten; dit alles tegen populaire prijzen.

Kortom een geslaagde dag met een 
tevreden organisatie.

Th. Driessen.  
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Het bestuur dankt directie en 

leden voor hun inzet.  



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*

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.

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 
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•  adams mens fashion venlo

• bartels beheer venlo 

• de heer j. van beek venlo 

• de heer f. bouwens venlo 

• de heer j. cabooter 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 

•  de heer k. hermans venlo 

• kellpla venlo 

• de kievit verhuizingen venlo 

• leurs tuincentrum venlo 

• foto kino linders venlo 

•  rabobank venlo

•  schoonmaakbedrijf 
van der meulen venlo 

•  peters-cabooter herenkleding 
venlo-blerick 

• scelta mushrooms venlo 

•  jos van rensen 
interieur, advies en meer venlo

• de heer j. schlooz venlo 

• de heer j. stevens steyl

• schobbers zaden venlo

• 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
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Domaniconcert

Zondag 7 december 2014, 
tweede zondag van de 
advent. Advent betekent: 
wachten, verwachten, 
uitzien naar of dromen van.

Koninklijke Zangvereniging Venlona 
organiseert op deze zondag een ad-
ventsconcert in verwachting van het 
komende kerstfeest in de sfeervolle 
concertzaal van Domani.
Dit concert wordt gegeven onder 
leiding van dirigent Wim Schepers, met 
medewerking van solist Gergély Ne-
meti, begeleiding aan de vleugel door 
Gerald Wijnen.
Dit concert wordt aan elkaar gepraat 
en uitgelegd door de heer Frans Mee-
wis.
Gergély Nemeti is een tenor van 
Hongaars-Roemeense afkomst en als 
zanger verbonden aan de Opera van 
Stuttgart.
Frans Meewis, geboren en getogen 
Limburger, is de gepensioneerde regis-
seur van de Opera van de Roemeense 
stad Timisoara en is een goede beken-
de van onze dirigent Wim Schepers.
Na een periode van voorbereidingen en 
repetities is het dan zover, na een korte 
repetitie waarin we kennis maken 
met de solist Gergély Nemeti kan het 
concert beginnen.

Vanaf drie uur druppelen de toehoor-
ders letterlijk binnen, buiten is het 
koud, nat en donker.
Dan is het goed toeven in de voorma-
lige Dominicanenkerk en al spoedig 
is de ruimte tot de laatste stoel bezet, 
sfeervol en warm.
Na introductie van dirigent Wim Sche-
pers, solist Gergély Nemeti en begelei-
der Gerald Wijnen geeft Frans Meewis 
op een humoristische en eigen wijze 
uitleg van de te zingen muziekwerken. 
De nadruk ligt op muziek uit verschil-
lende hoeken van Europa met Russisch 
Byzantijnse, Kroatische, Georgische, 
Oekraïense, Italiaanse, Franse en En-
gelse teksten. 

Koninklijke Zangvereniging Venlona 
zingt achtereenvolgens: Mno Gaja Leta 
een welkomstlied uit de Russisch By-
zantijnse kerkmuziek, vervolgens Près 
du fl euve étranger een lied dat handelt 
over de Babylonische ballingschap van 
het Joodse volk. 
Daarna geeft Gergély Nemeti zijn visi-
tekaartje af bij het Kroatische Marialied 
Maria se zvinge.
Na de uitvoering van Suliko een Ge-
orgisch lied van een meisje dat haar 
gesneuvelde geliefde op het kerkhof 
zoekt zingt Gergély Nemeti samen met 
Koninklijke Zangvereniging Venlona de 

Onderweg

prachtige solo uit het Oekraïense lied 
Ach daroj, dit lied handelt over een 
moeder van een zoon die als soldaat 
ten strijde trekt; zij vraagt hem na 
vervulde plichten als soldaat terug te 
keren naar zijn thuis.

Dan is het in première uitgevoerde 
werk Invocation van de Franse compo-
nist Claude Debussy uitgevoerd door 
Venlona en Gergély Nemeti een pas-
sende afsluiting van het eerste deel.
Na de pauze zingt Koninklijke Zangver-
eniging Venlona een tweetal Italiaanse 
kerstliederen waarin de komst van het 
Kindje Jezus wordt verwacht.
Gastheer Frans Meewis geeft hierna op 
passende wijze uitleg van de volgende 
muziekwerken.
Vervolgens zingt Koninklijke Zang-
vereniging Venlona Sur les remparts. 
Dit stuk handelt over soldaten die de 
wacht houden op de muren en wallen 
van de stad in de nachtelijke uren. 
Met zang, muziek en drank vullen de 
soldaten de nachtelijke uren. 

Wie van u wel eens in de Franse ves-
tingstad Carcassonnes in het departe-
ment Aude van de provincie Langue-
doc-Rousillon is geweest kan zich van 
deze taferelen een goed voorstelling 
maken. 
Dan geeft Gergély Nemeti een volgend 
staaltje van zijn kunnen met de uit-
voering van de Aria van Lenski uit de 
Opera Eugen Onegin van P.I. Tjaikovski.
Om dit ietwat droevige verhaal op te 
beuren zingt Venlona weer als premi-
ère You raise me up, een arrangement 
van R. Emerson. 

Met de uitvoering van dit lied heeft 
Limburgse bariton Martin Hurkens een 
aantal jaren geleden “the voice of Hol-
land” gewonnen en zodoende dit lied 
populair gemaakt.
Still a Bach Christmas uitgevoerd door 
Venlona is een kerstlied dat de kou, re-
gen en sneeuw in deze donkere dagen 
voor Kerstmis doet vergeten.
Solist Gergély Nemeti zingt hierna 
twee onbekende Duitse kerstliedjes die 
goed in de smaak vallen.
Dit concert wordt afgesloten met de 
uitvoering van het bekende Franse 
kerstlied Cantique de Noël, uitgevoerd 
door Koninklijke Zangvereniging Venlo-
na, solist Gergély Nemeti, begeleiding 
aan de vleugel door Gerald Wijnen en 
gedirigeerd door Wim Schepers.
Een dankbaar en langdurig applaus van 
het publiek is de waardering voor dit 
mooie concert op de tweede zondag 
van de advent in 2014.
Dit artikel heb ik genoemd “onder-
weg”.

Ter afsluiting geeft Frans Meewis 
uitleg van de ontwikkelingen waarmee 
Koninklijke Zangvereniging Ven-
lona onderweg is. Hij heeft als goede 
bekende in de cultuurkringen van de 
Roemeense stad Timisoara zijn ambas-
sadeurschap vervuld voor de komende 
concertreis van Koninklijke Zangvereni-
ging Venlona naar deze stad in de zo-
mer van het jaar 2015 in het kader van 
115 jaar Koninklijke Zangvereniging 
Venlona. Wij houden u op de hoogte.

Met vriendelijke zangersgroeten.
Wim Wittenbernds. 
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Koninklijke Zangvereniging Venlona
Postbus 405, 5900 AK Venlo
IBAN NL62 ABNA 0484 043 315
Contributies en spaarfonds storten op:
IBAN NL90 ABNA 0484 075 985

Preses: Wim van Nieuwenhuizen
Hertog Reinoudsingel 42, 5913 XE Venlo
Tel. 077 - 3549871
E-mail: preses@venlona.net

Vice-voorzitter: Thijs Driessen
Luitenant Klopweg 38, 5916 LC Venlo
Tel. 077 - 3211112
E-mail: vice-voorzitter@venlona.net

Secretaris: Karel Hermans
Dr. Marie Curiestraat 13, 5914 CP Venlo
Tel. 077 - 3829115
E-mail: secretaris@venlona.net

2e Secretaris: Peter Paul Sniers
Waterhoenstraat 16 5912 XV Venlo
Tel. 077 - 3515528
E-mail: secretaris2@venlona.net

Penningmeester: Peter Altena
Amber 12 5912 PS Venlo
Tel. 077 - 3540505
E-mail: penningmeester@venlona.net

Dirigent: Wim Schepers
Schovenhof 12, 6418 JN Heerlen
Tel. 045 - 5414633
E-mail: dirigent@venlona.net

Coördinatoren donateurs: Thijs Driessen
Luitenant Klopweg 38, 5916 LC Venlo
Tel. 077 - 3211112.
IBAN NL62 ABNA 0484 043 315 t.n.v.
Donateursaktie “Venlona” te Venlo.
Wim Wittenbernds.

PR-commissie: Guus Haeijen
E-mail: pr@venlona.net

Advertenties VenlonaNieuws: 
Thijs Driessen en J. Klaassens
E-mail: vice-voorzitter@venlona.net

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

Repetities: elke dinsdag van 20-22.30 uur.
Afmeldingen repetities en concerten
uitsluitend bij partijcommissarissen:

1e tenoren:
Johan Driessen 06 - 253 28 626
E-mail: pctenoren@venlona.net

2e tenoren:
Pierre Hendrikx 077 - 3544028
E-mail: pctenoren2@venlona.net

1e bassen:
Leo Moerkerk 077 - 3510202
E-mail: pcbaritons@venlona.net

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

Vaste medewerkers VenlonaNieuws:
Thijs Driessen, Wim Vollebergh, Guus Haeijen,
Jeu Vaes, Peter-Paul Sniers.

Coördinatie VenlonaNieuws:
Thijs Driessen 06 - 53700909
E-mail: venlonanieuws@venlona.net

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

Internet: www.venlona.com

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

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



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


