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PresesVoorwoord

Beste lezers,

Het jaar 2018 is al weer een poosje op dreef. 

Op de valreep met 2017 hebben we jammer genoeg afscheid 
moeten nemen van een gewaardeerd rustend lid, de heer Jeu 
Vaes. We wensen Ans en familie veel sterkte bij het verwerken 
van dit verlies. We verliezen in Jeu een markante persoonlijk-
heid met veel gevoel voor humor.

Muzikaal gezien hebben we 2017 afgesloten met een toch wel unieke uitvoering 
door het opluisteren van de Heilige Mis in de Martinuskerk op Kerstavond. Het 
een en ander is op initiatief van een lid van de Koninklijke zangvereniging Ven-
lona opgezet en daarin is samenwerking gezocht met Stadsomroep Venlo en L1. 
De Mis is live opgenomen en uitgezonden op stadsomroep Venlo en op tweede 
Kerstdag uitgezonden door L1. Evaluatie met de Deken, de heer Spee, heeft gere-
sulteerd in wellicht een vervolg met Kerstmis in december van dit jaar. We zullen 
dit dan ook uit gaan werken en waar nodig bijschaven. 

Daarnaast hebben we twee hele mooie nieuwjaarsconcerten gegeven op 9 en 
10 januari met de Koninklijke harmonie Sint Caecilia Blerick in de Maaspoort. De 
Maaspoort was beide dagen bijna uitverkocht en de mix van het repertoire van 
harmonie en onze zangvereniging was erg goed en heeft geresulteerd in mooie 
reacties. 

Voor 2018 staan er diverse optredens en concerten op de agenda. Onder andere 
in mei een gastoptreden met Martin Hurkens. We zullen dan als gastkoor een 
aantal stukken mogen zingen. Het geheel wordt door Martin & Friends georgani-
seerd en zal in de Maaspoort Venlo worden uitgevoerd. 

Vanuit een van de leden is het initiatief gekomen om een concert in Amsterdam 
uit te werken. Als dit door gaat zal het ergens in het najaar van 2018 zijn. Het 
gaat nu te ver om alle activiteiten van het komende jaar de revue te laten pas-
seren. Ik wil u daarom ook vragen om onze website en eventueel onze facebook 
pagina in de gaten te houden voor meer informatie. 

Rest mij nog om u allen veel leesplezier te wensen bij het lezen van het eerste 
VenlonaNieuws van 2018 en ik hoop u tijdens een van onze optredens en of 
uitvoeringen te mogen begroeten.

Hartelijke groet, Huub Brouwer. 

Klaasstraat 11, 5911 JM Venlo - Tel. +31 (0)77 351 13 55
www.boermansjuwelier.nl  
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2017-2018
Het duurde even voordat de 
aanmeldingen binnen kwa-
men en even zag het ernaar 
uit, dat het sponsorproject 
met slechts 34 aanmeldingen 
een bijna onmogelijke klus 
zou worden. 

Na nog een dringende oproep kreeg 
Leo Nab uiteindelijk nog vóór 15 
december 46 deelnemers bij elkaar: 35 
leden, 1 rustend lid, 1 aspirant lid en 9 
partners van leden en aspirant leden. 
Bij een club van 85 leden is dat wat 
mager, want het is echt geen vervelend 
werk, maar het heeft niks met zingen 
te maken, dat wel. Misschien hebben 
de nieuwe kassa instructies afschrik-
wekkend gewerkt, maar ook dat viel in 
de praktijk erg mee. 

Wat is er veranderd? Er zijn dit jaar 
Wow-deals en Croky’s, wat wil zeggen 
dat mensen vooraf tegen 10% reductie 
een familiekaart kunnen bestellen en 
die tegen het overleggen van de uitge-

printe bestelling kunnen afhalen aan 
de kassa. Omdat dat uitprinten natuur-
lijk vaker kan worden gedaan, moet de 
streepjescode worden gecontroleerd. 
En dat moet dan weer met een app op 
een aparte telefoon. Klinkt erg moeilijk 
maar het is wel te doen als het niet 

te druk is. Voor volgend jaar wordt 
de procedure overigens aangepast en 
moeten de mensen vooraf de kaart 
gaan ophalen zodat wij er geen gedoe 
meer mee hebben.

Het werk zelf is goed te doen als je 
tenminste wat te doen hebt, want 
anders verlopen de uurtjes wel traag. 
De mensen zijn stuk voor stuk in op-
perbeste stemming en ze kijken niet op 
een paar centen. Er zijn erbij die vlot � 
10 neertellen voor entree en schaats-
huur en al binnen een half uurtje weer 
vertrekken. Ook heb ik meegemaakt 
dat de baan werd gesloten wegens 
slechte ijskwaliteit en dat men zonder 
morren weer vertrok. Het is altijd wel 
gezellig als Venlonaleden even tussen-
door komen supporten en het is ook 
prettig om eens met andere leden van 
onze vereniging samen te werken, je 
leert elkaar wel beter kennen. 
Even als vorig jaar is de baan af en toe 
gesloten wegens wedstrijden curling 
en ijshockey en bij schoolschaatsen. De 
overblijvende diensturen vallen tussen 
9:30 en 20:30 uur in drie ploegen van 
15 december tot 7 januari, uitgezon-
derd de beide Kerstdagen en Nieuw-
jaarsdag.

Voor Leo een hele puzzel, die hij ook 
dit jaar weer kloppend wist te krijgen.
Complimenten en bedankt Leo, we 
hebben toch weer een leuk bedrag 
voor Venlona bij elkaar geharkt. Ook 
bedankt alle deelnemers en partners 
zonder wie dit niet zou zijn gelukt.

Joep Jansma. 

Venlo on Ice
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Vrienden van Venlona, 
          ondersteuners van goede ideeën  
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Adams Mens Fashion Venlo
ABS VDL Kusters/VDL Bus Venlo B.V. Venlo
Bartels Beheer B.V. Venlo
Seacon Logistics B.V. Venlo
De heer Frans Bouwens Venlo
De heer M.P.G. Canjels Venlo
Colbers Beheer B.V. Tegelen
Flynth Adviseurs en Accountants B.V. Venlo
Pedicure Ine Frencken- Op de Laak Venlo
Kellpla B.V. Venlo
De Kievit Verhuizingen Venlo
Scelta Mushrooms B.V. Venlo
Leurs Tuincentrum B.V. Venlo
Schoonmaakbedrijf van der Meulen B.V. Venlo-Blerick
Peters-Cabooter Herenkleding Venlo
VeTeBe B.V. Makelaardij en Hypotheken Venlo
De heer J.G.H.M. Schlooz Venlo
Drogisterij-Parfumerie Seuren B.V. Venlo
Hela Thissen B.V. Venlo
De heer J.W.H. van Beek Venlo
Concentra Media Nederland Venlo
Foto Kino Linders Venlo
Mevrouw F. van Enckevort-Beurskens Venlo
Rabobank Venlo Venlo
Unica Installatietechniek Venlo
Jos van Rensen, Interieur en advies Venlo
Smeets Mercedes Benz Venlo B.V. Venlo
Wim van Nieuwenhuizen Advies Venlo
Mevrouw E. Sanders Grubbenvorst
De heer P. Stroeken Venlo
Van der Valk Hotel Venlo Venlo
PLUS Benders Venlo
De heer P. Tijssen Venlo
De heer Karel Hermans Venlo
CTV Multimodal Container Transport      Venlo
Eetcafé Prins Hendrik Venlo
Gommans Verzekeringen  Venlo
MAJW Heerlen
L. Faassen Holding  Reuver

Kledingveranderingen

Gebr. VAN DEN BROEK

Maagdenbergweg 17a
5915 CN Venlo
Telefoon 3512620

MIST

Wat is de wereld klein
op het plein, hangt
briljanterend aan een tak
een web
samen aan een lullig boompje
waartegen
een hondje piest
geelgerande zwarte putjes
in de sneeuw
krakend
stap voor stap

ga ik voort
buigt zich mijn gebroken zool
slurpend in het drab
komend uit vuilnis
van een omgedonderd vat
och, wat is de wereld klein en
de mensen ook niet meer
wat ze eens waren.

Fried Haanen. 

Gedicht van Fried

 Overdenkingen... Overdenkingen... Overdenkingen...

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!
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2018
Ook dit jaar lag de 
uitnodiging van de 
Vrienden van Ven-
lona weer in de bus 
voor het Nieuw-
jaarsconcert van 10 
januari van Venlona 
samen met de Ble-
rickse Harmonie in 
de Maaspoort. Hier 
verheugen wij ons 
elk jaar weer op.

Vanaf half acht werden we 
welkom geheten met een 
hapje en een drankje in de 
Piet Kingma Lounge. We 
kwamen ook nu weer een 
aantal andere Vrienden 
tegen.
Vanaf een prima plek in de 
zaal konden we het concert 
goed volgen.

Onder het thema “legendes” 
kwamen een aantal zeer 
bekende melodieën langs. 
Venlona onder andere met 
Nella Fantasia van En-
nio Morricone. Het meest 
indrukwekkend voor de 
pauze was het stuk Taj Mahal van de 
harmonie, dat zij hadden gespeeld op 
hun concours in Valencia. De muziek 
werd ook nog eens vergezeld van 
mooie lichtbeelden. Ook The Prayer 
met de solist Remco van der Heijden 
op euphonium klonk erg mooi. Voor 
dat je het goed en wel besefte was het 
alweer pauze.

In de pauze nam de heer Wim van 
Nieuwenhuizen namens het bestuur 
van de Vrienden het woord om ons 
allemaal een voorspoedig 2018 toe 
te wensen. Ook dankte hij voor onze 
bijdragen over 2017. Deze hadden 
het ook dit jaar weer mede mogelijk 
gemaakt om Venlona “extra dingen” 
te laten doen zoals het concert Lef met 

Nieuwjaarsconcert

Onder het thema “legendes” 

pauze was het stuk Taj Mahal van de 
harmonie, dat zij hadden gespeeld op 

In de pauze nam de heer Wim van 
Nieuwenhuizen namens het bestuur 

Sef Thissen en de jonge solisten in Do-
mani en de televisie-uitzending van de 
nachtmis vanuit de Venlose Martinus-
kerk. De nachtmis was heel erg mooi 
geworden met Sef, Leta en Suzanne. 

Wim hoopte dan ook dat we ook in 
2018 Venlona zullen blijven steunen 
en hij zou het helemaal niet erg vinden 

als er nog wat Vrienden bij 
zouden komen.

Ook na de pauze weer 
een aantal mooie stuk-
ken. Gabriella’s Song met 
daarin bijzondere akkoor-
den met Herman van der 
Hoff op saxofoon en een 
“swingend” Venlona in 
Alexanders Ragtime Band. 
“Venlona beweegt” hoor-
den we een collega Vriend 
fl uisteren. Gandalf uit de 
fi lm Lord of the Rings door 
de harmonie, ook nu weer 
met mooie lichtbeelden pas-
seerde de revue en Venlona 
samen met de harmonie in 
een zeer mooi Conquest of 
Paradise. Met de Champag-
ne Galop werd dit mooie 
concert alweer besloten. 
En de Radetzky Mars als 
traditionele toegift ontbrak 
ook nu niet, bovendien 
riepen koor en orkest ons 
gezamenlijk een “frohes 
neujahr” toe.
Zoals gebruikelijk werd ook 
de derde helft weer erg 
gezellig. Om 12 uur werd 

nog een jarige dame van de harmonie 
tot haar verrassing een vlot “lang zal 
ze leven” toegezongen door Venlona. 
Daarna naar huis om reeds uit te kijken 
naar wat de Vrienden voor 2018 in 
petto hebben voor Venlona.

Een Vriend van Venlona.
(Naam bij de redactie bekend). 
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one-liners

 










Eén van de kenmerken van Wim’s stijl 
is dat hij tijdens de repetities in de hitte 
van de strijd geregeld gevleugelde uit-
drukkingen de zaal in slingert. In goed 
Nederlands ook wel “Willem’s famous 
one-liners” genoemd. Hiervan heeft hij 
een vrijwel onuitputtelijk reservoir.

Niet zo’n langdurig en absoluut niet 
wetenschappelijk onderzoek heeft aan 
het licht gebracht dat hij ze voorname-
lijk gebruikt om 3 redenen: 
1.  Om het koor “op scherp” te zetten,
2.  Om het koor “scherp” te houden en
3.  Om soms “de druk van de ketel” te 

halen.

Omdat het zonde is deze uitdrukkin-

gen alleen maar binnen het repetitielo-
kaal te houden hebben we gedurende 
enige tijd geprobeerd om er enkele te 
noteren. Hierbij stuitten wij echter on-
middellijk op een taalkundig probleem: 
Welke is de voertaal van onze direc-
teur? We zagen duidelijk de invloed 
van alle regio’s waar hij een koor leidt. 
Teneinde uitsluitsel hierover te krijgen 
hebben wij contact opgenomen met 
Veldeke. 
Echter men kwam er hier niet uit: Het 
is geen Duits, het is geen Landgraafs, 
geen Remuunjs en geen Venloos. 
Daarom vindt u ze hier opgetekend 
“Op z’n Directeurs”. 

Chris Frencken. 

Op z’n Directeursone-linersone-liners
In de jaren dat onze directeur Wim 
Schepers verbonden is aan ons koor, 
hebben alle koorleden ontdekt dat 
hij een geheel eigen stijl heeft. 

Geej zink neet….Geej ziet aan ’t dreuzele…..

Ich zing ôch allemaol de bôks oet…..

Is dae aom noew al voet??.....My God!!

Det is gein zinge.....dass ist mich zu viel geschrei......

As ge nouw nao mich kiekt dan zeet geej genôg…..

Wae is dao toch aan ’t naozeumele?.....

Neet d’r kop sjödele.....want dao ha’n veer nieks aan.....

Tebbenkiës, 6 daag per waek op ut Nolusplein 

Columbusweg 9     5928 LA  Venlo    +31 (0)77 351 36 21    hecker@hecker.nl    www.hecker.nl
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Kerstviering

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

houden van de juiste 

gegevens, verzoeken wij 

vriendelijk iedereen die een 

nieuw e-mailadres heeft of 

nieuwe adresgegevens, dit 

door te geven aan onze 2e 

secretaris: 

Jacques Drost: 

secretaris2@venlona.net

Een mooie poster - de 
Kerstviering, opgeluisterd 
door de Koninklijke Zang-
vereniging Venlona, met een 
TV-registratie door L1 TV en 
Omroep Venlo - heeft veel 
mensen naar onze “Grote 
Kerk”, de St. Martinuskerk in 
Venlo doen komen.

Wij kwamen om 17.50 uur in een volle 
kerk. Nog net een plaatsje! De mensen 
die na ons kwamen konden op zoek 
gaan naar een bank waar ze nog aan 
konden schuiven. De cameraploeg liep 
met kabels en camera’s door de kerk. 
Druk, druk…. 

De mis begon om 19.00 uur. Deken 
Spee is de voorganger, solisten op or-
gel en trompet en zang van Sef Thissen 
en Leta Bell. Voor de vele kerkgangers, 
het koor en deken Spee natuurlijk een 
prachtige ervaring. Ook voor mij als 

kerkganger een 
fi jn gevoel.

Van de regis-
tratie van L1 
en Omroep 
Venlo konden 

wij nog tijdens 
de Kerstdagen na-
genieten en zien 

Kerst met Venlona

gel en trompet en zang van Sef Thissen 
en Leta Bell. Voor de vele kerkgangers, 
het koor en deken Spee natuurlijk een 
prachtige ervaring. Ook voor mij als 

kerkganger een 
fi jn gevoel.

Van de regis-
tratie van L1 
en Omroep 
Venlo konden 

wij nog tijdens 
de Kerstdagen na-
genieten en zien 

wie er ook waren: “Kiek doa, kinse dae 
auk “.
 
Overigens was de zang bij de TV-
opnames beter te beluisteren dan in de 
kerk. De stukken die Venlona ten ge-
hore bracht waren redelijk onbekend, 
sommigen vonden dat jammer, maar 
het geheel van optreden van koor, 
piano en solisten was een sfeervolle 
opmaat naar de Kerst. 
Waar ging je ook al weer voor naar de 
kerk? 

Voor de viering van Kerst, het kerst-
gevoel én natuurlijk de Koninklijke 
Zangvereniging Venlona. 

Een sfeervolle Kerstavond met een 
prachtige omlijsting.

Geert Willemsen, 
een kerkganger. 
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Herinneringen
Vervlogen tijden

In het boekwerkje dat uitgegeven werd op 20 augustus 
1925, ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van 
Venlona, hierbij twee artikelen.

Wat uiteraard opvalt is het 
“deftige” taalgebruik van 
die tijd! 

�  Inleidend woordje van 
Burgemeester B. Berger, 
beschermheer van Venlona.

�  Woordje: “Heil U, 
Venlona!” van Pastoor-
Deken Math. Bauduin.

Veel leesplezier!

GH                 
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HerinneringenHerinneringen
�

�

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

Lucker
   Wi jn en Sp i j S  AdvieS  bv

Voor al uw vragen kunt 

u ons gerust bellen of 

mailen. Wij bellen zeker 

snel terug en in een goed 

gesprek bespreken we al 

uw wensen.
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Wetenschap

•  Als je een pad zonder hindernissen 

vindt, leidt het waarschijnlijk 

nergens naar toe.

•  Wie een vuist maakt kan geen 

hand geven.

•  Een pad ontstaat door te 

beginnen met lopen.

•  Vrijwilligers worden niet betaald.

Niet omdat ze waardeloos zijn, 

maar omdat ze onbetaalbaar zijn.

(UIT: VERZAMELD WERK VAN FER HOEDEMAEKERS)

Spreuken 
van Fer:

Wat geluid is weten we al-
lemaal, als wij zingen pro-
duceren wij met onze stem-
banden trillingen die kleine 
veranderingen in de lucht-
druk te weeg brengen. 

Het uiterst gevoelige gehoororgaan 
van mensen en dieren neemt deze 
verandering waar, wanneer het trom-
melvlies van het oor in trilling wordt 
gebracht. De opgevangen trillingen 
worden als stroompjes doorgegeven 
aan de hersenen, die het interpreteren 
als een bepaald geluid. Geluid bestaat 
uit geluidsgolven met een bepaalde 
amplitude en frequentie. De amplitude 
geeft aan hoe hard het voorwerp trilt. 
Hoe harder het voorwerp trilt hoe gro-
ter de amplitude is dus hoe harder het 
geluid. De frequentie geeft aan hoe 
vaak het voorwerp heen en weer trilt 
in één seconde. Hoe hoger de frequen-
tie, hoe hoger de toon is. 

Het Doppler-effect kennen we uit het 
dagelijkse leven. Je hoort van ver een 
politieauto met loeiende sirene aan-
komen en wanneer hij voorbij geraasd 
is, is het alsof het geluid ineens een 
toontje lager zingt. Wetenschappers 
noemen dit het Doppler-effect. Het is 
genoemd naar Johann Christian An-
dreas Doppler, een negentiende-eeuw-
se Oostenrijkse wis- en natuurkundige 
die in 1842 het fenomeen voor het 
eerst beschreef. Het effect kent heel 
wat praktische toepassingen, in het 
verkeer, de geneeskunde, defensie , en 
in de sterrenkunde. 

Verkeer
Door het dopplereffect kan de politie 
de snelheid van voertuigen meten. Er 
wordt een radarstraal op het voertuig 
gericht. Uit de golfl engteverschil tussen 
de uitgezonden en de teruggekaatste 
straal blijkt de snelheid.

Geneeskunde 
In de geneeskunde wordt het doppler 
effect gebruikt om de snelheid van 
het bloed te bepalen: ultrasone golven 
worden bijna parallel met de bloed-
baan uitgezonden. 
Een deel zal refl ecteren en deze 
gerefl ecteerde golf is in frequentie 
verschoven ten gevolge van de refl ectie 
vergroten.
Ook wordt het Doppler effect gebruikt 
om de snelheid van hartkleppen te 
meten.

Defensie
Op militair gebied wordt het doppler-
effect gebruikt door duikboten bij pas-
sieve en actieve sonar-systemen. 
Ook systemen die een projectiel pas 
laten ontploffen als het vlakbij zijn doel 
laat is, werken met het dopplereffect.

Doppler effect - 
roodverschijving 
Sterrenkunde 
Als licht (ook sterrenlicht) door een 
prisma valt dan wordt dat licht gebro-
ken in allerlei kleuren, van rood tot 
violet. Er ontstaat een kleurenband, 
die we ‘spectrum’ noemen hetzelfde 
als in een regenboog. Wat de mees-
ten van ons niet zien, omdat je daar 
wat verfi jnder apparatuur voor nodig 
hebt (spectrometer) is, dat overal in 
het spectrum van de zon en de sterren 
donkere verticale lijntjes optreden, die 
naar de ontdekker 'Fraunhofer-lijnen' 
worden genoemd. De kleur is daar 
helemaal weg. Dat komt omdat dat 
licht op zijn weg naar ons toe door de 
sterre/zonne-atmosfeer heen moet. In 
die atmosfeer zitten bepaalde che-
mische elementen, die heel bepaalde 
kleuren absorberen. Elk element heeft 
zo zijn eigen patroon, als een soort 
eigen barcode. 
Nu ontdekte men bij het bestuderen 
van het licht van ver-afstaande sterren, 
dat die donkere lijntjes niet precies 
op hun verwachte plaats vallen, maar 
ietsje meer of minder naar de rode 

kant van het spectrum verschoven zijn. 
Dit noemt men ‘roodverschuiving’
Daardoor is de roodverschuiving in het 
spectrum van een sterrenstelsel een di-
recte maat voor de reistijd van het licht 
en dus voor de afstand tot het stelsel.
De ontdekking van de uitdijing van 
het heelal vormt een van de belang-
rijkste sterrenkundige revoluties van 
de twintigste eeuw. Het feit dat het 
heelal uitdijt, betekent namelijk dat het 
evolueert: vroeger zag het er anders uit 
dan nu. Die conclusie rekent resoluut 
af met het eeuwenoude idee van een 
statische, onveranderlijke kosmos, en 
maakte de weg vrij voor de oerknalthe-
orie, het begin van alles of toch niet ?

Frans Kerren. 

Geluid-Licht en het Doppler effect
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Venlona leden
len: Meer tijd voor mijn gezin 
en geen werkstress. Zingen en 
sport zijn mijn hobby’s alleen 
heb ik sport zoals fi tness, 
hardlopen en kickboksen 
ingeruild voor rustig wandelen 
en fi etsen.
Zingen deed ik bij feestband-
jes, Big Band `81 en af en toe 
een solo optreden, met als 
hoogtepunt enkele leuke optredens 
als de “ Venlose Toppers” met Vital en 
Marco. Aangezien springen, dansen en 
zingen niet meer samen gaan zei mijn 
vrouw: “jông gank ens kieke beej Ven-
lona , die zeuke noch zengers en dao 

zinge auk ein paar van die 
lange, dao kins se dich ach-
ter verstoppe en ut “röstig” 
aan doon…. Haha.,noow 
staon die “lange” net in de 
verkierde riej!
 De uitnodiging voor de 
workshop met Sef This-
sen zorgde voor de rest en 
voordat ik ‘t wist was ik lid 

en beleefde al 3 prachtige concerten. 
De aanpak en de sfeer bij Venlona be-
vallen me uitstekend. Ik ben klaar voor 
deze nieuwe uitdaging.

Funs. 

Nieuwkomers stellen zich voor

Jaap van Diemen 

Er is mij gevraagd een stukje 
te schrijven om mezelf wat 

meer aan jullie voor te stellen. 
Dit heb ik graag gedaan en 
hier is het resultaat te lezen. Ik 
ben op 14 juni 1952 geboren 
in het groene hart van Zuid 
Holland in Hazerswoude. Dat 
dorp ligt tussen Leiden en Alphen aan 
de Rijn. Ik heb 2 broers en 2 zussen 
die allen in het westen wonen. In 
Leiden ben ik op de middelbare school 
geweest en heb aansluitend in Den 
Haag de studie energietechniek op de 
Technische Hogeschool gedaan. Zoals 
toen nog gebruikelijk moest ik hierna 
mijn militaire dienstplicht vervullen en 
heb als pelotonscommandant bij de 
Limburgse Jagers in Seedorf Duitsland 
gediend. In die tijd ben ik in Venlo 
geweest voor het jaarlijkse regiments-
diner op de kazerne. Ik herinner me 
op de trap van het stadhuis te heb-
ben gestaan toen de muziekkapel 
van het regiment een optreden gaf 
op de markt. In oktober 1977 ben 
ik getrouwd met Jose in Delft en wij 
hebben een dochter en een zoon en 
inmiddels drie prachtige kleinkinde-
ren. Mijn werkzame leven heb ik in de 
techniek doorgebracht en ben in het 
najaar van 1996 naar Venlo gekomen 
om leiding te gaan geven aan Stroeken 
in Tegelen. (truuk não ut zuuje). Dit 
bedrijf was actief in de industriële en 
utilitaire installatietechniek en is inmid-
dels verkocht aan Unica. Ik vind Venlo 
een fi jne plaats om te wonen en heb 
er met voldoening gewerkt. Mijn zoon 

is hier voor een groot deel 
opgegroeid maar woont en 
werkt nu als kok in Arnhem. 
Helaas heb ik ook een erg 
nare tijd gehad omdat mijn 
vrouw Jose ziek werd en in 
2005 is gestorven. Inmid-
dels kan ik weer volop van 
het leven genieten met mijn 
lieve vriendin Marianne, een 

echt Venloos maedje. Sinds kort hoort 
daar ook onze zangvereniging Venlona 
bij waar ik veel plezier aan beleef. Ik 
verheug mij elke dinsdag weer op onze 
wekelijkse repetitieavond.

Jaap van Diemen.  

Funs Steegh 

Mijn naam is Funs Steegh, ge-
trouwd met Miranda, dochter 

van Gerrit en Gerrie Tenten. We 
hebben een dochter, Milly (20) en een 
zoon, Sef (18).
Tot 2017 was ik werkzaam in ons 
eigen loonbedrijf gespecialiseerd in het 
reinigen en krijten van tuinbouwkas-
sen, machinaal en handmatig.
Tussen februari 2015 en januari 2017 
drie open hartoperaties gehad.Net voor 
de derde operatie heb ik ons bedrijf 
verkocht, omdat die werkzaamheden 
toen al lichamelijk en geestelijk een te 
zware belasting waren. Na die derde 
operatie bleek dat een hele goede zet 
te zijn geweest. Ik ben nu dus zoge-
naamd “vervroegd met pensioen” , 
alleen duurt ‘t echte pensioen nog erg 
lang, maar dat heeft ook zijn voorde-

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

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

Fysiotherapie

Genooi
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FITNESS ONDER  

BEGELEIDING VAN EEN 

FYSIOTHERAPEUT

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

Tel. 077 - 8518733 • Mob. 06 - 48273114

Toch nog vrij plotseling is 
Jeu vrijdag, 22 december, 
overleden
De middag ervoor hebben 
Jet , Ans, Jeu en ik bij hem 
thuis alvast geproost op het 
nieuwe jaar.

Jeu was een trouw lid van Venlona, 
vanaf 29-01-1970.
Bijna geen enkele repetitie heeft hij 
gemist. Hij was bij de eerste tenoren 
een van de weinigen die (bijna) alles 
van buiten zong.
Een leuke anekdote: tijdens een van 
zijn vele reizen, zei hij tegen Ans: “nu 
zitten wij hier met kerstmis in Aus-
tralië, terwijl Venlona een prachtige 
kerstmis zingt, ben ik er niet bij. Dat 
deed hem pijn maar de mooie reis 
met Ans maakte veel goed.
Vrijdags gingen Jeu en Hay Verschu-
ren altijd fi etsen. Was het weer te 
slecht dan pakten ze de auto. Vaak 
werd de middag dan afgesloten met 
hun tweede hobby: lekker eten.
Jeu kookte en bakte graag. Daar 
heeft hij ook zijn beroep van ge-
maakt. Als kok op de Holland Ame-
rika Lijn, bij de eigen bakkerij, V&D en 
bij het tennispark “Casino”. 
Bij het tennispark aan de Kaldenker-
kerweg in Venlo droegen ze Ans en 
Jeu op handen.
Ze hebben daar veel vrienden ge-
maakt.
Als er bij Venlona iets te vieren was 
stond Jeu klaar om in de catering te 
helpen.

Luxe broodjes, salades etc. wer-
den gemaakt. Pronkstukken wa-
ren de sierstukken van chocola 
bij het buffet. Denk eens aan de 
legendarische mooie piano die 
Jeu voor Ger Withag had ge-
maakt. Jeu was een kunstenaar. 
Bijna elke zaterdagmorgen ging 
Jeu naar “Prins Hendrik”, om bij 
Ben Engels een pilsje drinken, samen 
met enkele Venlonaleden, markt-
kooplui en vaak met familie. Aan de 
hoek van de bar werd er natuurlijk 
fl ink gedebatteerd.

Thuis werd ook fl ink gekokkereld. 
Als het gezin bij elkaar was , maakte 
Jeu geweldige diners. Dit gebeurde 
ook bij bezoeken aan hun kinderen in 
Amsterdam, Eerbeek en Assen.
Had hij weer eens iets lekkers gebak-
ken zoals bv.: worstenbroodjes, 
wafels, mikskes etc. dan kwam Jeu de 
straat over en mochten wij proeven.

Ook andere mensen van Venlona 
werden van tijd tot tijd verrast op een 
lekkere traktatie, als Jeu weer iets 
teveel van het een of ander had .
Ja, Jeu was een levensgenieter Pur 
Sang. Na een prachtige mis, uiter-
aard door Venlona gezongen en de 
warme woorden van de pastoor van 
de Familiekerk, hebben wij op een 
zeer waardige wijze van Jeu afscheid 
genomen.

Jeu , wij missen je, maar zullen je lang 
in gedachten houden. Rust zacht.

Wim van den Beuken. 

* 07 juni1931  –  † 22 december 2017

Jeu Vaes   In Memoriam

2

De Heerenkamer
”de kapper voor kleine en grote heeren’’

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

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

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

Allerlei meubels op bestelling gemaakt - Meubelreparatie - Interieurreparaties



vastelaovend
Op dinsdaagaovend d'n 5e 
fi bberwari hadde weej 'n 
joeksrippetisie oftewaal 
ein vastelaovesrippetisie 
veuraafgaond aan 't bezeuk 
van het beste dreejspan det 
Jocus ós kós gaeve in 2018.

Um kwart veur ach veel ik de Venlona-
zaal binne en ik stónd in 't helke direk 
al in de riej achter Jocus met zien dri-
eejspan te wachte wies 't moment det 
ik nao binne kós. Het veel mich op det 
d'r nog vuuël minse meuste kómme. 
Noow waas 't bezeuk waal erg vruug 
geplend en det had bliekbaar vuuël 
minse dan ouk verras.

Jaomer veur de organisasie waas det 
t'r vuuël griepkranke zengers ware en 
det mier minse dan gewuuënlik zich 
um de ein of andere raeje toch nog ter 
elfder oore hadde aafgemeld.
Het dreejspan met Prins Herm (d`n 
Ièrste) Pollux en zien adjudante Roel 
Wienen en Wim Ramakers woorte in 
plechtig Venloos toegespraoke door 
ózze veurzitter d'n hiér Huub Brou-
wer. Daonao kreeg Prins Herm 1 de 
gelaegenheid um zien wäördje te doon 
en det greep hae met groète hand aan. 
Naodet de gebroekelikke kedoos oèt-
gewisseld ware woorte dr nog inkele 
leedjes gezónge veur d`n Hoégheid 
met as gevolg det 't ouk nog gezellig 
begós te waere.

Rippetisie of is 't Joeksaovend?

20PAGINA

Venlona 
Nieuws

MAART 2018

Het bezeuk deurde aevel neet zoélang 
as weej gedach hadde en Marcel van 
den Berg óntpópde zich toen as zenger 
en as DJ. Um de stumming d`r in te 
halde brach hae enne lange slinger 
moeie vastenlaovesleedjes. Effe later 
kwaam het Boèrebroèlofsgezelschap 
van de Gemeinte Venlo eur gebroeke-
likke bezeuk beej Venlona aafl egge. 
Ouk daobeej ware weej getuuge van 't 
euver en weer oètwissele van kedoos 
en kóste weej nog inkele beuk kwiéd 
waere aan ós gaste van d`n aovend. 
Heejnao woort t'r gedans en ik woort 
zelfs oètgekaoze door de broèd van 
't boèrebroèlofsgezelschap um ein 
welske mei rónd te dreije. Ik mót zegge 
det det ein hiele ièr waas en erg leuk.

De feeskemissie touverde  vervolges 
nog ein verrassing oét d`n hoeëge 
hood. Het kwartet Twié x Twié waas 
oètgenuuëdig um eur leedjes beej ós 
te kómme zinge en ouk det was erg 
geslaag. Oètintelik woort 't toch  nog 
laat en gezellig. Veur diegene die d'r 
neet ware mót ik zegge det geej iets 
heb gemis, maar veur de minse die dr 
waal zién gewaes waas 't jaomer det 
geej d'r neet beej waart.

Wies 't volgend jaor ? Jaozeker doon 
en dan ouk allemaol kómme!!

Vastelaovend same.

Thijs Dreesse. 
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10 feiten

1:  Een kleine 2% van de bevolking is 
toondoof. Toondoof ben je als je 
niet kunt horen wanneer iemand 
vals zingt of vals speelt op zijn in-
strument. (Als je dus kromme tenen 
krijgt van iemand zijn valse zingen 
ben je dus niet toondoof). Toon-
doofheid ontstaat vaak door een 
hoge koorts in de kinderjaren.

440x per seconde:
2:  Als een zanger de A boven de cen-

trale C zingt trillen de stemplooien 
met een snelheid van 440x per 
seconde. Om even een indicatie te 
geven: Een kolibrie kan zijn vleugels 
ongeveer 90 keer per seconde wap-
peren, dus dat betekent dat je stem-
plooien zo’n 5x zo snel bewegen!

3:  Zingen verandert het brein. Het is 
bewezen dat zingen stress verlaagt, 
helpt tegen angstige gevoelens en 
het endorfi nes in het lichaam los laat 
waardoor we ons erg goed voelen. 
Lekker veel zingen dus!

Zingen: 120km per uur:
4:  Als we zingen komt er geluid uit 

onze mond met een snelheid van 
120 km per uur.

5:  Een normaal persoon zonder bijzon-
der talent voor zingen zou twee en 
een halve octaafbereik kunnen halen 

zonder de noten er uit te hoeven 
‘persen’.

6:  Volwassen mannen en vrouwen 
hebben verschillende stembanden. 
De stembanden van de man zijn 
groter en dikker dan die van de 
vrouw, waardoor ze lager klin-
ken dan vrouwen. De mannelijke 
stembanden zijn bij elkaar tussen de 
17 mm en 25 mm lang, terwijl de 
vrouwelijke stembanden tussen de 
12,5 mm en 17,5 mm zijn.

7:  Bij zittend zingen heb je tot 30% 
minder ademsteun dan wanneer je 
rechtop staat.

Methode om te stoppen met roken:
8:  Prof. Leon-Bernard Giot (zang en 

ademspecialist) beweert dat zingen 
een goede manier is om te stoppen 
met roken. Het gaat hierbij vooral 
om de juiste ademhaling. De enige 
manier om je adem goed te leren 
doseren is het leren van zingen. En 
als je dat zingen eenmaal onder de 
knie hebt, wil je volgens dr. Giot 
nooit meer roken.

9:  Er is een theorie dat praten ontstaan 
is n.a.v. zingen van de neandertha-
lers.

 
Kan je niet zingen?
10:  Zelfs een verschrikkelijk slechte 

zanger kan er wat van maken met 
wat juiste aandacht, oefening en 
zanglessen. Als je altijd al hebt wil-
len zingen, waar wacht je dan nog 
op! Elke dinsdag open repetitie om 
20:00u. in de Venlonazaal!!

Aletta Meijer. 

Over zingen die je nog niet wist
 misschien

Venlona
Agenda

24 en 25
  maart Medailles uitreiken bij de Venloop

27 maart Algemene Ledenvergadering. 20:00 u.

14 april
Deelname voorjaarsconcert zangvereniging De Maasgalm 
in Lomm – Pastoorshof

20:00 u.

13 mei
Concert met Martin Hurkens 
(“Martin and Friends”) – Maaspoort.

15:00 u.

20 mei Opluistering dienst Processiepark Genooij. 11:00 u.

1 t/m 3 
   juni Concertreis – Luxemburg.

10 juni Concert met Jong Talent: “Lef met Venlona en Sef”. 15:00 u.

8 sept. Optreden bij Viva Classic Live.

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

Voor meer info zie: www.venlona.net
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Koninklijke Zangvereniging Venlona
Postbus 405, 5900 AK Venlo
IBAN NL62 ABNA 0484 043 315
Contributies en spaarfonds storten op IBAN:
NL63 ABNA 0486 5251 39

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

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

Vice-voorzitter/2e secretaris: 
Jacques Drost
Wachtpoststraat 53, 5914 AC Venlo
Tel: 06 572 707 85
E-mail: vice-voorzitter@venlona.net

Penningmeester 
Pierre Hendrikx
Op de Grensberg 7, 5916 KA Venlo
Tel: 077-3544028
E-mail: penningmeester@venlona.net

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

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

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

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

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

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

2e bassen:
Jos van Nieuwenhoven, 06 551 007 17
E-mail: pcbassen@venlona.net

Coördinator donateurs: 
Leo Nab 
Tel. 077-472 2510
IBAN:  NL3 ABNA 0250 8310 66
t.n.v. Donateursaktie “Venlona” te Venlo
E-mail: donateur@venlona.net

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

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

Corrector: Wim Vollebergh

Advertenties: Jacques Drost
E-mail: vice-voorzitter@venlona.net

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

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

EEN BIJZONDERE LUNCHROOMEEN BIJZONDERE LUNCHROOM
WAAR BIJZONDERE MENSEN MET VEEL TROTS WERKEN!

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

LUNCH - HIGH-TEA 
KOFFIE MET VLAAI 

GROEPSARRANGEMENTEN 
KOFFIETAFEL 

KOFFIEBRANDERIJ

EEN BIJZONDERE LUNCHROOM
WAAR BIJZONDERE MENSEN MET VEEL TROTS WERKEN!

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

EEN BIJZONDERE LUNCHROOM
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PLUS Benders
Venlo - Blerick
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