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FamilieBeste Venlonafamilie

Het jubileumjaar van ons 115 jarig bestaan hebben 
we op een fantastische wijze op de eerste Kerstdag 
kunnen afsluiten met de première op Omroep Ven-
lo-TV van de documentaire: ‘Amici in Musica’. Deze 
fi lm over het zingen bij Venlona laat een indringend 
beeld zien van wat het betekent lid te zijn van zo’n 
groot mannenkoor. De documentairemakers van de 
omroep hebben tijdens de concertreis naar Timi-
soara alle opnames gemaakt en daardoor heeft dit 
tijdsdocument nog meer kracht gekregen!

De drukte van de Kerst- en Nieuwjaarsconcerten is 
inmiddels voorbij; Venlona heeft op de diverse loca-
ties op een voortreffelijke manier acte de présence gegeven. Bovendien hebben 
een fl ink aantal leden, in een aantal gevallen geholpen door hun partners, zich 
op een prima wijze ingezet bij Venlo-On-Ice waardoor onze penningmeester iets 
vrolijker het nieuwe jaar kon ingaan.

Tijdens de afgelopen periode hebben we helaas ook een aantal droevige mo-
menten meegemaakt. We hebben defi nitief afscheid moeten nemen van ons 
rustend lid Bèr Nijssen en maar liefst drie zangers uit de eerste tenorpartij werden 
geconfronteerd met het verlies van hun partner. Het Vriendenkoor van Venlona 
heeft mede de uitvaartplechtigheden opgeluisterd en zo aan de getroffen families 
blijk gegeven van hun intense medeleven. 

Als U dit leest zijn de Vastelaovesfestiviteiten, met de gezellige ontvangst van het 
Jocus-Dreejspan en het Boerebroelofsgezelschap van VHC achter de rug en zijn 
we ons op aan het maken voor de komende activiteiten. Op de rol staan onder 
andere: de jaarvergadering, de onthulling van het kunstwerk in het kader van 115 
jaar Venlona, een workshop om nieuwe leden enthousiast te maken om zich bij 
Venlona aan te sluiten en de presentatie van het nieuwe jubileumboek dat door 
historicus Paul Seelen geschreven wordt. De Koninklijke Zangvereniging Venlona 
blijft samen met haar inspirerende artistieke leider Wim Schepers zoeken naar 
uitdagende vernieuwingen, maar met behoud van waardevolle tradities, zoals U 
dat van ons gewend bent.

Veel leesplezier!
Karel van Keeken, preses. 

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  

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

V E R T R O U W D E  S E R V I C E 
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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

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
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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.

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 

snel terug en in een goed 

gesprek bespreken we al 

uw wensen.

Tel. 077 - 8518733 • Mob. 06 - 48273114

Het is weer zo ver: Een tradi-
tie van al weer enkele jaren 
gaat zich weer voltrekken.

Op 17 december 2015 rond half zeven 
wordt de stationshal langzaam gevuld 
met mannen met blauwe truien en 
rode sjaals. Het is een vreemd gezicht 
en menige reiziger vraagt zich af wat 
er staat te gebeuren.
Uit de aanvankelijk ogende wanorde, 
vormt  zich gestaag een mooie opstel-
ling rond de piano met Gerald Wijnen. 
Ondertussen staat er al aardig wat 
publiek vol verwachting af te wachten.

Een kerstconcert in de stationshal…het 
heeft toch wel iets bijzonders. Trein-
reizigers die verbaasd opkijken, even 
blijven staan, of snel doorlopen. Een 
bijzonder publiek….
Natuurlijk zijn er ook onze trouwe fans 
die komen luisteren en een glaasje 
glühwein meepikken.
Terwijl op de achtergrond in de stad de 
megafoons en de spreekkoren te horen 
zijn van een demonstratie van Koer-
den, begeleid door veel politie, klinken 
in de hal, die een geweldige akoestiek 

heeft,  de eerste klanken van  “Ere zij 
God in den Hoge”. Wat een tegenstel-
ling!
Onze “eigen” solisten beleven hier hun 
eerste offi ciële optreden. Transeamus 
usque Bethlehem, Freu dich Erd und 
Sternenzelt, Still a Bach Christmas 
en Raskje Strune….Het klinkt als een 
klokje! Het gaat hun zeer goed af! 
Chapeau!!

Af en toe probeert een stem uit de 
luidsprekers van het station onze 
liederen te overstemmen, maar dat lukt 
alleen  maar als we echt PP zingen. We 
laten ons er niet door beïnvloeden of 
van de wijs brengen.
Het glaasje glühwein in de pauze 
smaakt voortreffelijk. De kelen zijn 
weer gesmeerd en na ongeveer een 
uur zit ons eerste kerstconcert er op!
Met een voldaan gevoel worden de 
piano en de lege glühweinketel weer 
ingepakt en de verlengkabels opgerold 
en de normale geluiden, zoals het 
piepen van de in- en uitcheckpaaltjes 
nemen weer de overhand……

Guus Haeijen. 

TraditieTraditieTraditieTraditieVeolia-concert 
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From Russia with love
Het 31e nieuwjaarsconcert is 
een feit. De afgelopen we-
ken hebben de repetities be-
staan uit het repeteren voor 
de twee Kerstconcerten en 
daarnaast de voorbereiding 
voor het nieuwjaarsconcert 
op 5 en 6 januari 2016.  

De eerste gezamenlijke repetitie met 
harmonie St. Cecilia Blerick is meestal 
in de oudjaarsweek. Ook nu was dit 
weer het geval. Eerst met Venlona de 
stukken nog even doornemen en de 
kennismaking met Bèr Schellings, onze 
solist voor meerdere nummers. Aan-
sluitend het treffen met de harmonie 
in de grote zaal van ‘t Raodhoes in 
Blerick. Het is dan altijd weer even af-
tasten. Andere dirigent, andere tempi 
en bewegingen en een heel andere 
akoestiek dan in onze eigen Venlona-
zaal. Al met al wel leuk.

Dan is het maandag 4 januari 2016 en 
staat de generale op het programma. 
Voor de toehoorders op dinsdag en 
woensdagavond is het een zit van 
20:00 uur tot net na 23:00 uur. Voor 
de leden van Venlona en de muzikan-
ten zijn het drie volle avonden. Voor 
Venlona is het om 18:15 uur verza-
melen om de puntjes op de i te zetten 
en aansluitend het hele programma 
voor de voet af te werken. Inclusief 
de aankondigingen en uitleg van de 
presentatoren. 
Het is meteen een mooie gelegenheid 
om iedereen met een handdruk een 
goed 2016 te wensen. Einde van de 

generale is dan ook 23:10 uur. 
Een lange avond.

Om nog wat kleine dingen door 
te nemen worden we op dins-
dagavond om 18:45 uur weer 
verwacht. Dit is ook het eerste 
moment dat we in de grote 
zaal ons eigen repertoire even 
door kunnen nemen en de 
akoestiek kunnen beluisteren. 
Een afvaardiging van ons 
bestuur is op maandag naar 
het zuiden van onze provincie 
getrokken en heeft daar onze 
beide beschermheren, de 
heer Bovens, Gouver-
neur van de provincie 
Limburg, en de heer 
Scholten, burge-
meester van Venlo 
uitgenodigd om naar 
het concert te komen 
luisteren. Altijd mooi 
dat beide heren de mogelijkheid heb-
ben gehad in hun drukke agenda tijd 
te maken om het concert bij te wonen. 

Iets na 20:00 uur neemt de harmonie 
de aftrap met een ouverture. Het een 
en ander wordt aan elkaar gepraat 
door Michiel Dijkman en Jorn Ballas 
muziekliefhebbers uit Kiergraoy. De 
een is een zanger bij een ander koor 
van onze dirigent, de ander is verbon-
den via de Limburgse muziekbond. Er 
zijn verschillende optredens van diverse 
solisten uit koor en harmonie. Daar-
naast geeft Lisanne Soeterbroek met 
viool een paar erg mooie nummers 
ten gehore waaronder een één op één 

Nieuwjaarsconcert 2016

spel met onze pianist Gerald Wijnen. 
Daarbij kan worden gezegd dat Gerald 
de noten in het schemerdonker heeft 
moeten zien te vinden. Maar dat is 
hem gelukt. Een prachtig samenspel. 

Onze Bèr zingt ook nog dat hij wel 
graag een rijk manneke zou willen zijn. 
Een mooi concert met hier en daar een 
schoonheidsfoutje wat wellicht in de 
zaal niemand is opgevallen. De avond 
wordt traditioneel afgesloten met 
…………. de Radetsky mars.

Woensdagavond worden we om 
19:15 uur verwacht om nog even de 

schoonheidsfoutjes door te spreken in 
de hoop dat deze vanavond niet meer 
voorkomen. Het publiek is verrassend 
meer enthousiast dan tijdens de uitvoe-
ring op dinsdagavond. Er wordt meer 
gelachen om de uitspraken van de 
heren uit het zuiden. Uiteraard wordt 
hetzelfde repertoire uitgevoerd en het 
publiek kan genieten van een mooie 
avond. Aansluitend blijven de meeste 
Venlona leden tot in de late uurtjes 
napraten in de lounge op de eerste 
verdieping van de Maaspoort. Al met al 
twee geslaagde avonden.

2e tenor Huub Brouwer. 
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Zo luidt de oproep per 
email aan alle leden. 

Het Venlo On Ice spektakel begint op 
vrijdag 11 december 2015 en eindigt 
op zondag 3 Januari 2016. De tijden 
zijn anders dan bij de voorgaande 
edities. We beginnen de dag om 10.00 
uur met als eindtijd 20.30 uur met 3 
tussenliggende blokken van 3.5 tot 
max. 4 uur per dienst. De repetitie-

Venlona support

Zo luidt de oproep per Zo luidt de oproep per Het Venlo On Ice spektakel begint op 

"Wij hebben weer de kans om bij de komende organisatie van Venlo On Ice 

onze bijdrage uit te breiden en meer diensten en uren te maken dan in het 

verleden het geval was. Wij vragen van alle leden om een ruime medewerking te 

verlenen aan de vraag om de diensten te bezetten, hiervoor ontvangen wij een 

vergoeding welke noodzakelijk is om onze fi nanciën gezond te houden. Wij 

vragen dus aan jullie allemaal om een positieve benadering bij de vraag om 

deze diensten in de komende Kersttijd te bemannen, de partners worden hierbij 

ook van harte uitgenodigd om mee te doen."

'Venlo on ice'

avonden en de dagen met uitvoerin-
gen, Kerstmis e.d. zijn vrij gehouden 
van deelname. Ook zijn er enkele 
activiteiten, waarbij de baan offi cieel 
gesloten is. Er is berekend dat we 53 
ploegen moeten bemannen van elk 
drie personen. Dat moet een heel ge-
puzzel zijn om alles kloppend te krijgen 
en wie vult de gaten in het schema?
Van elke ploeg  zit er één aan de kassa 
en zijn er twee nodig voor toezicht en 
om de polsbandjes om te doen. De 
entree bedraagt e 5,00 en huur voor 
schaatsen e 4,00.  Een gezinskaart (10x 
entree of huur) kost e 30,00, maar na 
een paar dagen zijn de gezinskaarten 
al op.
Ik draai mijn diensten met mijn vrouw 
en we vinden het best grappig om 

zo het enthousiasme van de jeugd te 
kunnen ervaren. Alleen maar vrolijke 
mensen en niemand die moppert op 
de toch wel forse entreeprijzen, ten-
minste als je maar even wilt schaatsen. 
Het werk valt best mee en een keer 
worden we zelfs al een uur eerder 
afgelost omdat er ijshockeywedstrijden 
zijn. Al met al is het goed te doen als 
het nu maar voldoende oplevert voor 
de kas.
Alle leden en partners die zich hebben 
ingezet bedankt en laten we hopen 
dat er het volgend jaar nog meer leden 
het voornemen zullen maken om als 
het enigszins kan ook een steentje bij 
te dragen.

Joep Jansma. 
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Kunstwerk
VERVOLG

Het is Tweede Kerstdag, don-
derdagmorgen 26 december 
2013. 
Venlona heeft in de Venlona-
zaal ingezongen om traditi-
oneel de Eucharistieviering 
in de St. Martinuskerk op te 
gaan luisteren, die om 11.00 
uur start.

Ik vertrek wat vertraagd uit het repeti-
tielokaal en loop in mijn uppie richting 
kerk.
Bij het oversteken van de Goltzius-
straat op het einde van de Parkstraat 
valt mijn oog op het enkele maanden 
daarvoor geïnstalleerde aluminium 
kunstwerk van Arno Coenen, dat 
gewijd is aan het 50-jarig bestaan van 
‘Die Zwei Brüder’. Wat zou het mooi 
zijn als we over twee jaar bij gelegen-
heid van het 115-jarig jubileum van 
Venlona een kunstwerk aan het koor 
kunnen aanbieden, dat geplaatst 
wordt op de kleine rotonde die ik aan 
het passeren ben, in de nabijheid van 
ons verenigingslokaal!

Tijdens de kerkdienst laat die ingeving 
me niet meer los. Je schetst het te 
doorlopen traject: de gemeente, in 
de persoon van onze Beschermheer 
Burgemeester Scholten aanschrijven 
om het idee te lanceren, en centen 
bij elkaar zien te krijgen om het te 
verwezenlijken; de beren op de weg 
groeiden al. Want broodnodige relaties 
voor de sponsoring mis ik nou eenmaal 
na bijna 40 jaar onderwijs gegeven 
te hebben. Maar ik vind een escape: 

ik heb 10 jaar lang zeer intensief 
samengewerkt met iemand die wel 
beschikt over een uitgebreid zakelijk 
netwerk en dat is onze zangersvriend 
Hay Zeelen. Hij was van 1990 tot 2001 
preses van Venlona en ik was toen (tot 
2000) vice-voorzitter. Toen Hay in 2001 
de voorzittershamer overdroeg aan Hay 
Thissen, is hij benoemd tot Ere-preses. 
Daarna heeft hij de Stichting ‘Vrienden 
van Venlona’ opgericht; een uitermate 
waardevolle middelenbron voor het 
koor, die aparte producties mogelijk 
maakt! Hij heeft zijn sporen dus ver-
diend in dit opzicht.

Na de H. Mis, we zijn de jassen nog 
aan het aantrekken, snel ik op hem af 
en vraag of hij meedoet. Hay knip-
perde niet eens met zijn ogen en zei 
direct ja! 

Enige tijd later hebben we de strategie 
al uitgewerkt: we hebben een kun-
stenares met lokale roots op het oog 
en Hay heeft al zodanige fi nanciële 
toezeggingen op zak dat we de trein 
aan het rollen kunnen brengen!
Een brief gaat de deur uit en we 
worden uitgenodigd voor overleg met 
de Commissie Kunst in de Openbare 
Ruimte (cieKOR) van de Gemeente 
Venlo. Nadat we duidelijk gemaakt 
hebben wat de betekenis is van de 
Koninklijke Zangvereniging Venlona 
voor Venlo en de ambassadeursfunctie 
die het koor vervult buiten de stad, 
krijgen we te horen dat de door ons 
voorgestelde locatie een zogenaamde 
A-status heeft en dat daarvoor nog 
een invulling gezocht werd om de 

Kunstwerk voor Venlona?

wijk een extra impuls te geven. Tevens 
worden fi nanciële afspraken gemaakt, 
die gunstiger zijn dan we van tevoren 
dachten. Dit doordat de Gemeente de 
regie grotendeels overneemt.
A-status betekent extra eisen aan de 
kunstenaar of kunstenares, die het 
fi guratieve beeld mag maken. De 
vergaderingen met de cieKOR waarin 
uiteindelijk drie kunstenaars geselec-
teerd worden die een 3D-ontwerp 
mogen maken, blijven zeer aparte en 
leerzame ervaringen! Die uitverkoren 
kunstenaars zijn door Hay en ik rond-
geleid in de Venlonazaal en krijgen alle 
ins en outs van Venlona mee, inclusief 
het jubileumboek over het honderdja-
rig bestaan en de dubbel-CD die toen 
is uitgebracht.
Vooral spannend is daarna de bijeen-
komst waarin uiteindelijk de keuze valt 

op de Amsterdamse kunstenares Elisa-
bet Stienstra. Haar ontwerp had gelijk 
de voorkeur van beide initiatiefnemers! 
Zij heeft zich daarbij laten inspireren 
door de ‘meeloopdag’ en door de 
Griekse muze Terpsichore, die gezien 
wordt als een inspiratiebron voor koren 
en muzikanten.

Nu de sponsoring nog rond zien te 
krijgen, want het is uitdrukkelijk niet 
de bedoeling dat Venlona op kosten 
gejaagd wordt. De Heer Hay Thissen, 
oud-preses van Venlona en directeur-
eigenaar van Hela-Thissen B.V. neemt 
die volledig voor zijn rekening! Daar 
zijn Hay en ik uitermate blij mee, vooral 
ook als later in het traject blijkt dat het 
kunstwerk niet exclusief voor Venlona 

LEES VERDER OP PAGINA 10

• Kunstenares en initiatiefnemers op de toekomstige plek van het kunstwerk.
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gerealiseerd kan worden en onze spon-
sor zijn toezegging toch handhaaft. Uit 
een overleg met B&W blijkt namelijk 
dat het beeld gezien moet worden als 
een ode aan alle muzikale verenigingen 
in de Gemeente Venlo, wil het politiek 
haalbaar zijn.

Dan komt Elisabet aan zet om haar 
3D-ontwerp om te zetten in een echt 
kunstwerk en begint een leerzame 
kennismaking met de creatieve wereld 
van de kunstenaar! Er groeit een heel 
plezierige samenwerking tussen de 
kunstenares, Denise van Meegeren, die 
als beleidsambtenaar van de Gemeente 
Venlo het hele traject begeleidt en 
Hay en ik. Periodes met ups en downs 
wisselen elkaar af, steeds wordt er 
onderling helder gecommuniceerd. 
Foto´s waarmee we de vorderingen 
kunnen bekijken, volgen elkaar in rap 
tempo op. 
Dit vergemakkelijkt oplossingen, vooral 
als er onvoorziene budgetoverschrij-
dingen plaatsvinden en vertragingen 
optreden, want het beeld zou eigenlijk 
in het jubileumjaar onthuld moeten 
worden! 

De presentatie van het ontwerp door 
Elisabet in de Venlonazaal in oktober 
van het afgelopen jaar leidt tot zeer 
enthousiaste reacties van de leden.
Tenslotte moet ik zeker gewag maken 
van de rol die onze bariton Leo Moer-

VERVOLG

kerk vervult in het hele traject van 
fundering aanleggen, plaatsing beeld 
en aankleding van de rotonde. Zijn 
meedenkende en coördinerende rol 
tussen de fi rma´s OnderhoudPlus, on-
derdeel van Janssen de Jong Bouw en 
Hefco Machineverhuur Venlo enerzijds 
en de kunstenares anderzijds dwingt 
groot respect af.
Leo heeft zelfs bij alle bedrijven een 
stukje sponsoring weten te bewerkstel-
lingen. Elisabet is er enorm mee gebaat 
om lokaal een regelaar ter beschikking 
te hebben; contacten verlopen zo erg 
soepel.

Het beeld is inmiddels in Italië in zilver-
brons gegoten en we zitten nu in de 
fase van voorbereidingen treffen voor 
de onthulling op vrijdagmiddag 1 april 
aanstaande. Ons verenigingslokaal de 
‘Venlonazaal’ zal daarbij als uitvalsbasis 
dienen. 
Ik had op die 26e december 2013 niet 
in de verste verte kunnen bevroeden 
dat ik dit kunstwerk nu als mede-
initiatiefnemer mee mag aanbieden, 
mee mag onthullen, en het als preses 
van Venlona in ontvangst mag nemen, 
maar ‘ik bin d’r waal gruuëts op’!
Het beeld heeft een fantastische uit-
straling en zal niet alleen een ode zijn 
aan alle zang- en muziekverenigingen 
in onze mooie Gemeente Venlo, maar 
ook een geweldige inspiratiebron voor 
de toekomst van al deze organisaties! 
Moge vooral ook onze Koninklijke 
Zangvereniging daarvan profi teren.

Karel van Keeken. 

MU
TA

TI
ES



I.v.m. het up-to-date hou-

den van de juiste gege-

vens, verzoeken wij vrien-

delijk iedereen die een 

nieuw e-mailadres heeft of 

nieuwe adresgegevens, dit 

door te geven aan onze 2e 

secretaris: 

Peter-Paul Sniers: 

secretaris2@venlona.net

KunstwerkKunstwerk voor Venlona?

Jaarvergadering
Op 29 maart vindt in de Venlonazaal om 20:00 uur de Algemene 

Ledenvergadering, over het verenigingsjaar 2015 plaats.
De benodigde stukken worden aan alle betrokkenen tijdig 

toegezonden per e-mail.
Wij hopen op een vruchtbare en positieve vergadering!

Het bestuur.

•  Elisabet Stienstra presenteert haar kunst-
werk aan de leden in de Venlonazaal.
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Verslag
Op 16 december jl vond 
tijdens de reünie van het 
reisgezelschap naar Roeme-
nië de premiere van de do-
cumentaire van de Venlose 
omroep in de Venlonazaal 
plaats.

In het kader van de reeds veelvuldig 
besproken reis naar Timisoara en het 
optreden van Venlona aldaar is het mo-
gelijk gemaakt dat de omroep Venlo 
een hele week mee op pad is geweest 
met Robert Bouten als verslaggever en 
interviewer, Pim Crins als cameraman 
en Laurens-Jan Pubben als geluidsman. 
Dat de omroep hieraan meegewerkt 
heeft, onderstreept natuurlijk het bui-
tengewone en bijzondere van deze reis 
en onze optredens aldaar.

Met het bestuur was afgestemd dat de 
omroep de vrijheid kreeg deze docu-
mentaire zelf in te vullen. Het zou niet 
een uitvoerig reisverslag worden en 
een soort chronologische vastlegging 
van de week en optredens, maar het 
werd aan de artistieke keuze van de 
opnameploeg overgelaten hoe e.e.a. 
in een documentaire over Venlona 
vastgelegd zou worden. Wel werd 
als opdracht ook meegegeven een 
sfeerverslag te maken, over wat het 
betekent om in een koor als Venlona te 
zingen en alles mee te beleven.

Nu waren we als koor en partners na 
alle belevenissen toch wel heel be-
nieuwd hoe de documentaire gewor-
den was en er waren dan ook velen 

gekomen om dit samen mee te maken.
Allereerst was er een korte inleiding 
door Karel van Keeken, onze Praeses, 
en door Robert Bouten van de omroep. 
We werden enigszins voorbereid om 
elke eigen verwachting van deze 
documentaire te parkeren en ons on-
bevangen open te stellen. Ook vooral 
geconcentreerd te luisteren, omdat an-
ders veel details verloren zouden gaan. 
Beiden hebben daar achteraf gezien 
goed aan gedaan om zo het geheel be-
ter bij ons te doen landen. Bovendien 
was het zeker een sportief gebaar van 
Robert om zich nogal kwetsbaar op te 
stellen en niet direct overtuigd te zijn 
van onze reacties op het resultaat. Ka-
rel vermeldde daarbij, dat het bestuur, 

dat een allereerste preview had gezien 
na de documentaire, eerst in stilte was 
vervallen en later zouden ook wij, als 
zaal, begrijpen waarom......

Tijdens de reis naar Timisoara zijn er 
door de omroep naast de dirigent 3 
personen gekozen die tijdens de week 
geinterviewd en nauwer gevolgd zijn. 
Dat waren naast de dirigent Wim 
Schepers en regisseur Frans Meewis, 
Jacques Goumans, Frank Hendriks en 
ondergetekende. De geinterviewden 
hadden er dus wel rekening meege-
houden dat ze in beeld zouden komen, 
maar dat de documentaire een leidraad 
aan de hand van deze interviews zou 
worden, was toch wel een verrassende 

keuze van de omroepregie. Het kan 
niet de bedoeling van mijn verslag zijn 
om deze documentaire nu te beschrij-
ven. Ze komt immers ook op dvd 
beschikbaar en is inmiddels uitvoerig 
op TV geweest (zelfs met kerst, toe 
maar, toe maar...), zodat een ieder die 
geïnteresseerd is deze documentaire 
alsnog kan bewonderen.
Met een aantal trefwoorden zou ik het 
als volgt willen typeren:
Ontmoeting met koor en mensen, 
indringend, met een spektrum van:
vrolijkheid tot diepgang, van muzika-
liteit tot spiritualiteit, van buitenkant 
en binnenkant, van saamhorigheid tot 
koorfamilie zijn, van serieus zingen tot 
gezelligheid, van verbondenheid in de 
groep tot individuele contacten, van 
muziekvrienden tot vrienden voor het 
leven!

Er was dan ook een stilte in de zaal, 
omdat deze indringende documentaire 
toch wel, als je dat toelaat, echt bin-
nen komt, wat bij de meesten beslist 
het geval was. De reacties waren dus 
overwegend positief en in elk geval on-
der de indruk van deze docu. Om met 
de woorden van de praeses op deze 
avond te spreken: het is een rijkdom 
om van dit koor deel uit te maken!

Bij het bedankje aan de omroepploeg 
werd deze verrast met ingelijste fotos 
en de drank van Pfarrer Rheinhold uit 
Lipova, waarbij ook nog de opmerking 
werd geplaatst dat deze Pfarrer juist 
vandaag de laatste tulpenbollen uit 

Reunieavond en voorvertoning documentaire
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•  Overhandiging collage aan 
Robert Bouten en Pim Crins.
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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

Holland (goed gedaan Huub) in de 
grond had gezet.

Na de pauze volgde het door Joep en 
Jose Jansma met veel toewijding ver-
zorgde dvd-verslag van onze optredens 
en de vele verschillende activiteiten tij-
dens de week, waarbij het weer op viel 
hoe fantastisch onze reis georganiseerd 
was en hoe afwisselend de optredens 
geweest zijn. 
Ook voorzag dit naast de documen-
taire bij velen toch wel in de behoefte 
nog iets meer van de optredens terug 
te zien, waarbij opgemerkt dat een 
ieder reeds in het bezit is van het 
complete optreden in Timisoara, het 
klein Wenen, waar we intussen toch 
wel allemaal een beetje verliefd op zijn 
geworden. Het zal ons niets verbazen 
als menigeen deze mooie plaats nog 
eens opzoekt, al was het maar als deze 

stad in 2021 cultuurhoofdstad van Eu-
ropa wil worden. (Maar dan moeten ze 
wel de securitate op het plein eindelijk 
afschaffen).

In elk geval zal op vele feestelijke Ven-
lonagelegenheden vaak nog het woord 
Timisoara vallen en zullen we ook 
deze docu niet snel vergeten, omdat 
deze een boven Venlona uitsteigende 
waarde vertolkt voor de betekenis van 
het zingen en het deel uitmaken van 
een koor.
We blijven dankbaar en trots op ons 
operaoptreden in Roemenië en daar-
mee op onze koninklijke zangvereni-
ging. Wat een onvergetelijk 115 jarig 
Lustrumjaar is het geweest. En wat een 
mooie reünie mochten we met deze 
presentatieavond beleven.

Bernard Hardick. 

VerslagReunieavond en voorvertoning documentaire

VERVOLG

•  Frans Meewis en Wim Schepers tijdens de voorvertoning van de documentaire.
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Kerstavond: St. Nicolaaskerk 
De vlaai stond klaar in het kantoor 
van de pastoor waar we onze jas-
sen en hoeden kwijt konden, maar 
wat bleek, die was niet voor ons.

Dan maar de kerk in, op diegenen na 
die hun stembanden nog moesten be-
wieroken, die bleven nog even buiten.
Binnen aangekomen liep de kerk 
aardig vol, op de rechterbank na, daar 
waren nog enkele open plekken. De 
meeste zangers stonden te pronken 
met hun prachtige kerstcorsages en 
enkelen hadden er geen. Dat was 
wachten geblazen op onze 2e secre-
taris die nieuwe corsages zou mee-
brengen en net toen wij met inzingen 
begonnen, kwam Peter-Paul binnenge-
lopen…. rust in de tent.
Het inzingen en het mini-concert gin-
gen van een leien dakje. Toen de mis 
begon was het alsof ik teruggezogen 
werd in een vroegere tijd. Ik voelde 

me weer een jochie in het jongens-
koor van broeder Osmund en in een 
fl its trok die tijd aan mijn geestesoog 
voorbij.
Pastoor Kunnen had een mooie kerst-
preek: van de grote zware problemen 
van deze tijd in de grote wereld alsook 
in onze kleine persoonlijke wereld. 
Laat kerst weer het feest worden van 
het nieuwe licht.
Er werd behoorlijk gezongen in de 
Nicolaaskerk, maar het kan natuurlijk 
altijd  beter en ik geloof dat dat niet 
alleen een kwestie van zingen is, maar 
ook van meer van kijken.

Onze eigen solisten: Jan Dekkers, Theo 
Brouwer, Frank Hendriks en Herman 
Douben lieten op een prachtige 
manier van zich horen. Na elkaar de 
vrede toegewenst hebbend en de 
zegen van Pastoor, werden nog 2 lie-

deren gezongen,  daalde een tsunami 
van applaus over ons heen en wenste 
iedereen elkaar zalig kerstfeest, geluk-
kig kerstfeest of fi jne feestdagen toe.

2e kerstdag: St. Martinuskerk 
We komen tezamen in de 
St.Martinuskerk. Er worden aan de 
lopende band kerstwensen uitge-
deeld en het priesterkoor wordt 
klaargemaakt voor het zangkoor.

Door de betere akoestiek zingt het 
koor hier als vanzelf, daardoor is het 
miniconcert meer dan geslaagd. De 
kerk inkijkend dacht onze Preses: 
“ Heej, kièk , John Bröcheler is auk 
dao!”. Bij nader inzien bleek het echter 

gewoon Marc Receveur te zijn, die elk 
jaar bij onze kerst- en nieuwjaarscon-
certen aanwezig is, maar nu getooid 
was met een heuse baard als John.
Tijdens de preek maakte de deken 
een mooie vergelijking tussen de 
St.Martinuskerk en Venlona als zijnde 
twee monumenten in het Venlose  en 
tijdens de dienst liet de dirigent horen 
meer te kunnen dan alleen maar met 
zijn handen te zwaaien. En ook hier lie-
ten onze eigen solisten uiteraard weer 
heel  verdienstelijk van zich horen.
Al met al een goed kerstconcert en als 
laatste hierover de liefl ijke klanken van 
de harp die zo mooi bespeeld werd 
door Loes van Dijk en zowel voor de 
mis als ook tijdens de dienst een meer-
waarde had. In de Venlonazaal werd 
tenslotte gezellig bijgepraat en had 
Matthijs met zijn vrouw weer voor een 
uitstekend soepje gezorgd.

Fried Haanen. 

Pastoor Kunnen had een mooie kerst-

van deze tijd in de grote wereld alsook 

alleen een kwestie van zingen is, maar 

Kerstmis 2015De Kerstvieringen
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rippetitie

Wiej ik op waeg waas naor dees rip-
petitie kwaam ik op de Hoeëgewaeg 
Matje taege, dae as Dreejkeuninge 
verkleid waas. Teminste det zag hae. 
Op ziene kop had hae lempkes, die 
aangove wie hae zich veulde. In ’t be-
gin gove ze nog vuuël leech en Matje 
ouk, maar wie later ’t woort……Maar 
laote we daor neet op veuroèt loupe.

Um half ach leep ik de zaal in en zoog 
‘n bónt gezelschap veur mich. Ik geluif 
det d’r nog noeëts zoeëvuul aandach 
aan ’t verkleije waas bestaejd. Hay Zee-
len äöpende de aovend met ’t zinge 
van : ”Jocus Vitae”.

En jao huur. Um kwart veur ach 
verscheen ‘t “In en oèt” gezelschap 
van Jocus. Det hit zoeë, umdet dit 
gezelschap weer boeëte stónd, veurdet 
Karel, as praeses, met ziene speech 
klaor waas. Óndertösse had de Prins 
verklaort det hae zich gepaerdskeuteld 

veulde; had hae in ’n enorm tempo de 
medaljes umgehange en had Venlona 
zien “Venlona en Venlo”gezónge.

De Prins waas weg en ‘n kwartet det 
maar oèt dreej man bestónd, zóng 
euver ‘ne fi etsesleutel dae kwièt waas.

Heejnao meus ’t Boèrebroèlofsgezel-
schap van V.H.C. kómme. Helaas ware 
ze in gen velde of waeg te bekinne. Ik 
keek óndertösse ens rónd en zoog det 
d’r vuul nieje leje aanwezig ware. Ós 
vrouwe meuge d’r zien, maar waat die 
nieje leje meibrachte waas ouk neet 
verkièrd. Um kwart euver nege ware 
de boer en boerin van de hockeyklup 
nog altièd neet in de zaal. Wae ik waal 
zoog ware ‘ne man en vrouw in ’t wit 
die “peace” en “love” predikte. Wie ik 
good keek zoog ik det det Bernard en 
ziene ega ware. Matje en zien leechte 
brandde al neet mièr zoeë hard.

Op mien horloge waas ’t vièf euver half 
tieën en de agrarieërs ware nog neet 
in de zaal. Van d’n ermen ozel ging ’t 
kwartet, det oèt dreej minse bestónd, 
’t leedje van “Op de hei “ zinge. Det 
hadde ze ièrder mótte doon, want ’t 
leedje waas nog neet aafgeloupe, of 
de boere van V.H.C. stormde de zaal 
binne. En noow ging alles erg fl ot. Ro-
bert Bouten, as sirremoniemeister, ging 
d’r ens efkes veur staon. Hae zag taege 
de dirrikteur van Venlona det dae niks 
van de Venlose vastelaovend snapde 
en detse ’n verkorte versie van de pris-
sentatie zoele opveure. Die prissenta-
tie woort toch weer langer, want as 
Robert aan ’t alde täöte is, mósse um 
achter de mikrefoon weghouwe. Tös-
sedoor zoog ik ’n schaal met bitterbel 
veurbeej fl itse. Ik perbeerde nog ‘ne 

bitterbal van de schaal aaf te plökke, 
maar de ober waas vuuël fl otter dan 
ik. Gelökkig kreeg Robert ‘ne bitterbal 
te pakke en stook um in de mónd. De 
veurzitter greep zien kans en makde 
met ‘ne gooje toespraak ’n ind aan de 
zitting. Met ’t leedje “Zing nog ens”, 
zóng Venlona de boere en boerinne 
naor ’t buffet.

Matje begós ziene glans noow ech 
te verlere. Ik zag taege Elly det ik zin 
in bitterbel had en det ik neet mièr 
zoeë fl ot waas as vruùger. Umdet de 
zaal langzaam laeg leep zien we toen 
naor hoès gegaon en hebbe daor de 
frietpan aangezatte. ’t Waas ‘ne leuke 
aovend.

Frans Smeets. 

Vastelaovesrippetitie 2016

Mien Elly had geweldige 
Kersstökskes in mekaar 
gefi espernöld, met Kersbel, 
lempkes en sterre. Vastela-
ovend loog dit jaor zoeë dich 
beej Kersmis, det die kers-
stökskes meujteloos umge-
touvert woorte in Vastela-
ovesstökskes, door de bel 
en sterre te vervange door 
maskes en hutjes. De vaste-
laovesrippetitie van Venlona 
kwaam dan ouk neet lang 
nao ’t Niejjaorskónsert.
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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
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Sint Caecilia
Op 8 november ben ik uit-
genodigd voor Caeciliadag 
en José, mijn echtgenote, 
mag ook komen. Uit een ver 
verleden weet ik dat Sint 
Caecilia (omdat ze troost 
vond in muziek) patrones is 
geworden van zangers. Haar 
naamdag is overigens 22 
november.

Het wordt een klassieke kerkdienst, 
opgeluisterd door ons gezang. Op 
de 24e of laatste zondag na Pinkste-
ren zou het evangelie van Matheus 
moeten zijn. De celebrant, die pas 
korte tijd in Nederland werkt, heeft de 
taal al aardig onder de knie, maar van 
dat evangelie krijg ik toch niet alles 

mee. Een komische verspreking van de 
deken als hij de voornaam van Thijs als 
achternaam gebruikt levert nog wat 
gegrinnik op, maar uiteindelijk komt 
alles goed.
Na een uurtje kerkdienst wordt het ju-
bilerende echtpaar Driessen afgevoerd 
in een antieke bolide met als enige 
echte chauffeur Huub Leurs.
In de Venlonazaal is er koffi e (zonder 
vlaai) en neemt Frank Hendriks namens 
de feestcommissie de leiding om de 
rest van de dag aan elkaar te rijgen.
Allereerst wordt er gelegenheid gege-
ven om onze jubilaris te feliciteren. 
Thijs wordt gefeliciteerd door de KNZV 
bij monde van Wim Wittenbernds 
en hij wordt tot erelid van Venlona 
benoemd, door onze Preses. Thijs heeft 
een uitgebreide staat van dienst bij 

Mijn eerste Caeciliaviering

Venlona en is ook tot op de dag van 
vandaag nog vicepresident. Hopelijk 
kan Venlona nog lang op hem bou-
wen, want hij is pas 68 jaar. De recep-
tie is vanzelfsprekend drukbezocht.
Ook ons lid Bernard Hardick wordt 
vanwege hun aanstaande bruiloft 
verzocht met zijn Carolien de Bühne 
te bestijgen. Zij nemen samen met 
Thijs en Marie-José een enthousiast 'Zij 
leven lang' in ontvangst. 
Hierna kan het feest beginnen en onze 
eigen vertrouwde Oldtimers serveren 
voor de zaal het eerste muziekale 
voorgerecht.
Omdat Het feestje natuurlijk een 
beetje om Thijs heen gebouwd is mag 
hij ook twee vriendinnen ten tonele 
voeren. Als dan ook de Schwestern van 
Gestern op komen, draven die recht 
op hem af, nemen direct plaats op zijn 
schoot en zijn daar nauwelijks vanaf te 
krijgen. Ze brengen de stemming er al 
meteen in.
Tussen de middag wordt er een uitge-
breid en voortreffelijk warm en koud 
buffet geserveerd, ons aangereikt door 
Lücker uit Tegelen. Iedereen is daar stil 

van, maar niet 
voor lang.
Gauw genoeg 
komt Toetie 
met bekende 
dansnummers 
en dan blijken er 
bij onze vereni-
ging toch opeens 
een groot aantal 
danstalenten aanwezig. Kennelijk blijft 
er buiten het zingen nog genoeg tijd 
over om andere hobby's te onderhou-
den. 'Sweet Caroline' is natuurlijk een 
must voor het aanstaande bruidspaar.
Een kleinzoon van Huub Schlooz, 
voormalig Venlonalid uit Blerick brengt 
een onvervalste Elvis-act ten tonle, 
maar dan zijn wij al vertrokken omdat 
we later op de middag nog een ander 
bijeenkomst moeten bezoeken.
Al met al voor ons opnieuw een ver-
rassende ervaring met een bruisend 
Venlona.

Complimenten aan de feestcommissie!

Joep Jansma. 

en dan blijken er 

ging toch opeens 

danstalenten aanwezig. Kennelijk blijft 
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Huwelijk

Overleden

Bernhard Hardick en Caroline

Wij van Venlona wensen 

het echtpaar alle geluk 

en gezondheid voor de 

toekomst.

Na het verlies van zijn echtgenote en moeder van zijn kinderen heeft Bernard 
een nieuwe liefde gevonden in de persoon van Caroline van Verschuer. Onze 
kersverse nieuwe 2e Tenor heeft aangekondigd dat hij in kleine kring op 21 
november gaat trouwen. Inmiddels heeft het huwelijk plaatsgevonden en een 
delegatie van ons koor heeft Bernard en Caroline ter plaatse gefeliciteerd.

Op 13 januari 2016 be-
reikte ons het droeve 
bericht van het overlijden 
van ons zeer gewaar-
deerd rustend lid, de heer 
Baer Nijssen.
Baer was vanaf 1970 heel 
actief voor ons koor. Zo 
heeft hij naast het zingen 
bij de 1e en 2e tenoren 
ruim 2 jaar een bestuurs-
functie vervuld als 2e se-
cretaris en was hij jarenlang lid van 
de lottocommissie en de donateurs-
commissie. Al deze functies heeft hij 

op zijn eigen vriendelijke 
en bescheiden manier 
vervuld. In 2004 heeft hij 
om gezondheidsredenen 
een stapje terug moeten 
doen en werd hij op zijn 
verzoek rustend lid. In 
2010 werd hij gehuldigd 
vanwege zijn 40-jarig lid-
maatschap. Daarna heeft 
Baer de Venlonazaal niet 
meer bezocht en moes-

ten wij het doen met onze herinne-
ringen aan een gezellige en sympa-
thieke zangersvriend.

Baer Nijssen

Bestuur, directie en 
leden van Venlona,

Een 50-jarig zangersjubi-
leum vieren is natuurlijk 
geen dagelijkse kost. 
Marie-José en ik heb-
ben mogen ervaren dat 
vriendschap de boven-

toon vierde tijdens de Caeciliaviering 
op 8 november 2015. Iedereen die 
maar een bepaalde rol wilde vervul-
len om het ons naar de zin te maken, 
liep zich de benen uit het lijf.
Veel dank aan de directie en leden 
voor de inzet tijdens de H. Mis en de 
mooie zang in de St. Martinuskerk.
Dank aan Huub Leurs voor het belan-
geloos ter beschikking stellen van de 
mooie oldtimer, een Citroën uit 1928, 
model taxi Barcelona in zijn bekende 
kleuren groen en geel.
Dank aan het bestuur voor de toe-

kenning van het erelidmaatschap van 
Venlona.
Dank aan het nieuw samengestelde 
feestcomité dat wederom bewees dat 
het een fantastische dag kan organi-
seren met hier ook weer een glansrol 
voor onze vaste cateraar Lücker.
Dank aan alle leden voor de vele 
felicitaties, o.a. van erepreses Jan 
Scheepers, voor ondergetekende met 
partner en aan onze familieleden 
van beide kanten die er een gewel-
dige dag aan hebben gehad en ook 
eens op een andere manier konden 
proeven van Venlona en konden zien 
waarom iemand 50 jaar met veel 
plezier lid is van onze Koninklijke 
Zangvereniging Venlona.
Kortom het was een fantastisch 
mooie dag voor ons; nogmaals harte-
lijk dank!!!

Thijs en Marie-José Driessen. 

Dankwoord

Jubilaris Op bezoek bij Thijs Driessen

Op 11 december 2015 stond er een 
bezoek aan Thijs Driessen op het 
programma  vanwege het offi ciële 
huldigingsbezoek van het bestuur voor 
zijn 50-jarig lidmaatschap van Venlona.
Thijs had voor deze bijzondere gele-
genheid niet alleen het bestuur, maar 
ook de Partijcommissarissen uitgeno-
digd. Thijs en Marie-José ontpopten 
zich als zeer goede gastgevers en alle 
aanwezigen werden goed verwend 
met heerlijke drankjes en hapjes.
Vooral de hapjes, die Marie-José al-

lemaal zelf had gemaakt vielen goed in 
de smaak! Nadat onze preses Karel de 
vele  werkzaamheden en verdiensten 
van Thijs voor de vereniging had geme-
moreerd, werd Marie-José een prachtig 
boeket overhandigd, terwijl Thijs een 
kistje met wijn werd aangeboden. Het 
werd een gezellige avond waar veel 
anekdotes en verhalen over Venlona’s 
verleden en heden werden verteld!

Thijs nogmaals: Van harte 
gefeliciteerd met je jubileum!  
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Nieuwe leden

Ger van der Koelen 

In eerste 
instantie had 

ik geen enkele 
ambitie om lid 
te worden van 
Venlona. Het 
begon allemaal 
in mei 2015 
toen Til van 
Nieuwenhui-
zen, een goede 

vriendin van mij en de zus van Wim 
van Nieuwenhuizen, mij vroeg of ik zin 
had om met Venlona mee op reis te 
gaan naar Timisoara, Roemenië. 
Een concertreis zou het worden. Ik was 
al een paar jaar niet meer met vakantie 
geweest en ik dacht: een ander land, 
cultuur en concertreis, waarom niet?
Op de dag van vertrek, 28 augustus 
2015, had ik nog steeds wat gemeng-
de gevoelens over de reis. Ik dacht: 

waar kom ik in terecht, een groot 
gezelschap waar iedereen elkaar kent 
en daar kom ik als vreemde, wat gaat 
dit worden? Ik ben niet verlegen en 
zakelijk heb ik altijd veel met mensen 
om moeten gaan maar toch bleef dit 
gevoel bij mij hangen.
Maar hoe snel veranderde dit; tijdens 
de reis merkte ik al hoe makkelijk 
iedereen met elkaar om ging en ‘s 
avonds tijdens het diner in het hotel 
voelde ik mij al helemaal opgenomen 
in het gezelschap en dit werd alleen 
maar meer. Tijdens de reis heb ik 
Venlona van diverse kanten leren ken-
nen, de prachtige koorzang tijdens de 
optredens maar ook tijdens diners en 
uitstapjes werden spontaan liederen in-
gezet, de grote verbondenheid onder-
ling, de zangers, partners en iedereen 
die mee was. Ik vond het erg mooi om 
te zien en je voelde die verbondenheid 
ook. Aan het eind van de reis kon ik 

Nieuwe leden stellen zich voor 

alleen maar tegen de voorzitter Karel 
van Keeken zeggen dat de reis had 
aangevoeld als een groot warm bad.
Ja, en zo is het eigenlijk begonnen. Ik 
kende Venlona al van vroegere concer-
ten die ik beluisterd had; Jeu Vaes en 
Guus Haeijen hadden mij al eens ge-
vraagd om bij Venlona mee te komen 
zingen maar dat niveau leek voor mij 
veel te hoog. Tijdens de reis kwam die 
vraag dus via verschillende koorleden 
weer terug bij mij.
Na de reis heb ik de stoute schoenen 
aangetrokken en ben naar de repeti-
tie gaan kijken en toen ben ik blijven 
‘hangen’. Ik ben vrij snel tussen het 
koor gaan zitten om te proeven en 
zo ben ik langzaam mee gaan doen. 
Na een stemtest kwam ik tussen de 
bassen te zitten en wordt daar prima 
begeleid. Afgelopen December zijn we 
met 6 mensen offi cieel geïnstalleerd als 
lid van de Koninklijke Zangvereniging 
Venlona, wat een mooi moment was. 
Intussen heb ik al proef gedraaid met 
een aantal concerten met als hoogte-
punt de 2 Nieuwjaarsconcerten in de 
Maaspoort, dit was wel bijzonder om 
mee te maken.
Ik vind het nog steeds bijzonder hoe 
het allemaal gelopen is en nu ben ik 
er trots op om lid te mogen zijn van 
dit koor. Er is nog veel te leren maar 
dat gaat zeker lukken in dit warme 
muzikale bad!
Graag wil ik ook nog iets over mijzelf 
vertellen. Voor mijn beroep heb ik 
altijd in het beddenvak gewerkt als 
slaapadviseur/bedrijsleider in een bed-
denspeciaalzaak. Door een onverwacht 
ontslag kwam daar in 2013 een einde 

aan. Gelukkig heb ik de WW periode 
goed kunnen overbruggen en momen-
teel hoeft er niets meer. In Rotterdam 
woont mijn dochter met haar man 
en twee kinderen die ik natuurlijk 
regelmatig opzoek. Mijn hobby’s: 
Boeken, Russische geschiedenis 18-19e 
eeuw, Tarot, fi lm. Ik heb ook nog werk 
gekregen voor twee halve dagen in de 
week bij van den Broek, kledingveran-
dering en doe nog vrijwilligerswerk bij 
Filmtheater De Nieuwe Scene in Venlo. 
Samen met Til van Nieuwenhuizen heb 
ik in 2013 Tarot Salon Venlo opgezet, 
we geven consulten, doen aan coa-
ching en we verzorgen een keer per 
jaar een Tarotcursus. En nu is Venlona 
daar nog bijgekomen, dus ik heb mijn 
dagen wel gevuld. 

Joep Jansma 

Op Fidel-
zaterdag 

ben ik met 
mijn vrouw in 
Domani en ik 
sta toevallig met 
Geert Willemsen 
bij enkele leden 
van de Joekska-
pel uit Lomm" 
(Tuünke Liëger) 

waar hij en Guus Haeijen lid van zijn. 
Als we uit volle borst de carnavals-
nummers meezingen, zegt Guus, dat 
we naar Venlona moeten komen. En 
omdat ik altijd netjes doe wat mensen 
vragen, gaan we dinsdagavond naar 
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In deze rubriek stellen de nieuwe leden zich aan u voor en 
vertellen iets over zichzelf en over hun motivatie om bij het 
koor te komen. Wij heten hen van harte welkom!!
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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!

de repetitieavond. Geert is niet geble-
ven, maar ik ben nu bij Venlona, ik ben 
het 85e lid. Aanvankelijk kom ik bij de 
bassen (dat heeft niets te maken met 
de naam van de kapel van Guus en 
Geert). Door een verkoudheid bij mijn 
stemtest pakt mijn stem wat aan de 
lage kant uit, maar inmiddels ben ik tot 
(hoge) bariton gepromoveerd.
Vanaf de eerste dag voel ik me thuis. 
Iedereen maakt je wegwijs en iedereen 
stelt je gerust. Als we tegenwoordig 
in Venlo komen hebben we er een 
hele familie bij en we kunnen zomaar 
aanschuiven.
Ik ben ruim dertig jaar huisarts geweest 
in Velden en voor die tijd heb ik nog 
een opleiding chirurgie gevolgd in het 
Venlose St. Josephziekenhuis aan de 
Hogeweg. Het boek dat ik daarover 
heb geschreven heb ik aan de leden 
van Venlona voor gereduceerd tarief 
aangeboden.
Inmiddels kent iedereen me wel, maar 
ik ken nog niet iedereen. Gelukkig ben 
ik niet de enige die slecht namen kan 
onthouden, maar daar maakt niemand 
een probleem van.
Bij Venlona val ik meteen met mijn 
neus in de boter: al het eerste jaar 
kunnen mijn vrouw en ik mee met de 
concertreis naar Timisoara. Dat blijkt 
een eenmalige ervaring en daardoor 
raken we ook meteen ingeburgerd.
Ook is intussen een langgekoesterde 
wens van velen in vervulling gegaan, 
om eens iets aan zangopleiding te 
doen: een koorklasje is van start ge-
gaan en met succes!
Venlona heeft mede daardoor al 12 
nieuwe leden mogen installeren.

Chapeau voor deze aanpak. Het stre-
ven is 100 leden en dat halen we op 
deze manier met gemak. 

Marcel Van den Berg

H et was 
april 2015, 

als ik word 
aangesproken 
door Peter van 
Groenendaal, 
lid van Venlona 
en samenwo-
nend met mijn 
moeder Petra 
Burhenne. Peter 

nodigt mij uit voor de Workshop, om 
eens te komen luisteren en evenzo 
belangrijk de sfeer van Venlona te 
proeven.
Ik ben zelf jaren actief geweest als DJ/
entertainer en heb daarbij ook heel 
veel met Karaoke gedaan.
Zelf heb ik ook regelmatig gezongen 
en vaak complimenten over mijn zang 
in ontvangst mogen nemen. 
Ik heb wel altijd de ambitie gehad om 
verder te gaan met zingen maar dat 
was er tot dusver niet van gekomen. 
Vandaar de uitnodiging van Peter, 
waarvoor ik hem enorm dankbaar ben.
Dankzij een zeer leuke workshop, met 
medewerking van Martin Hurkens, ben 
ik nu ook lid van Koninklijke zangver-
eniging Venlona. Ik ben in september 
2015 begonnen met de repetities en 
iedere week kijk ik ernaar uit om naar 
de repetitie te kunnen gaan. Deze 

VERVOLG
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VenlonaAgenda

19-03-2016 Medailles uitreiken bij de Venloop

20-03-2016 Medailles uitreiken bij de Venloop

29-03-2016 Algemene Ledenvergadering, Venlonazaal 20:00 uur

01-04-2016 Onthulling kunstwerk 15:00 uur

29-05-2016 Opluisteren H. Mis,  Processiepark Genooi 11:00 uur

19-07-2016 Laatste repetitie voor zomerstop (Stoeprepetitie) 19:30 uur

23-08-2016 Eerste repetitie na de zomerstop 19:30 uur

Voor meer info zie: www.venlona.net

Ferdinand Bolstraat 1, 5914 XN  Venlo, T 077 3512660, M 0617763661
dagnis.bernans@gmail.com, www.bernansmeubelmaker.com
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avonden wordt er fanatiek gerepeteerd 
en uiteraard veel gelachen. Behalve 
veel lol, gezelligheid en serieuze repe-
tities, is er ook ruimte voor de nodige 
steun en medeleven voor als het even 
tegenzit in het leven, zoals bijv. bij 
overlijden en/of ziektes.
Venlona is een hechte club, een grote 
familie, veel gezelligheid en gezang.
Als nieuwkomer word je waardig 
ontvangen en van alle kanten word 
je gesteund en begeleid om je zo snel 
mogelijk thuis te voelen bij dit magni-
fi eke mannenkoor.
Als we dan in december de kerstcon-
certen gezongen hebben, dan wordt 
er uitgekeken naar de nieuwjaarscon-
certen in de Maaspoort. Dat is een 

ware beleving, fantastisch om op dat 
grote podium te mogen staan en daar 
voor een enthousiast publiek te mogen 
performen met zo'n prachtig koor, 
geweldig genoten.
Zelf hoor ik bij een van de jongste(47) 
van het gezelschap en dat is ook wat 
Venlona wil, ruimte voor nieuwe leden. 
Ik kan alleen maar zeggen: “Hou je van 
zingen en gezelligheid dan adviseer ik 
jou om eens een repetitie bij te wonen 
of naar een workshop te komen in de 
Venlonazaal”.
Graag wil ik van de gelegenheid 
gebruik maken om alle leden van 
Venlona hartelijk te danken voor hun 
warm onthaal, fantastisch gewoon, 
Chapeau. 

VERVOLG

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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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: 
Thijs Driessen
Luitenant Klopweg 38, 5916 LC Venlo
Tel. 077-3211112
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: 
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

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:
Huub Brouwer, 077-4653675
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

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 Brouwers, Joep Jansma, 
Fried Haanen, Wim Wittenbernds, Frans Kerren, 
Chris Frencken.
Corrector: Wim Vollebergh
Advertenties: Thijs Driessen 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

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  

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

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


