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Preses
Voorwoord

Beste mensen,

Nog steeds is het niet mogelijk om elkaar weer te treffen tij-
dens een uitvoering en of optreden van onze zangvereniging. 
Inmiddels hebben we wel al 4 repetities online gehad. Het is 
behelpen maar wel een leuke gewaarwording. Er is sinds lang 
weer een mogelijkheid om te zingen. Het nadeel is wel dat er 
maar een persoon tegelijk de microfoon aan kan hebben en 
dus ook maar een persoon kan zingen. 

Als er meerdere mensen tegelijk praten/zingen dan resoneert het geluid en is er 
eigenlijk niets meer van te verstaan. Dus, als regisseur van de nieuwe manier van 
repeteren heb ik de mogelijkheid om alle microfoons te dempen en dan kan onze 
dirigent een soort van partijrepetitie houden. 

Hij speelt en zingt dan een stem voor die door de zangers van die stem gewoon 
thuis kan worden nagezongen. Daarna zingen we met alle stemmen wat het 
gevoel geeft weer samen te zingen.
Op deze manier is er toch een repetitie mogelijk en het grote voordeel hiervan is 
dat we elkaar weer zien. We kunnen elkaars “snoète” weer eens bekijken en dat 
geeft toch weer een verenigingsgevoel. In een kleine pauze is er dan een moge-
lijkheid om wetenswaardigheden uit te wisselen.

Beste lezers, hoe het verder gaat verlopen in 2021 is nog onduidelijk. Zodra meer-
dere mensen een vaccinatie hebben gehad is het langzaam mogelijk om weer 
fysiek bij elkaar te komen en dan ook daadwerkelijk weer op te starten. 
Onze agenda is op dit moment gewoon leeg en we hopen dat we in 2021 toch 
nog een herstart kunnen maken.

Vanaf deze plek wil ik  “De Vrienden van de Koninklijke Zangvereniging Venlona” 
onze “Vaste adverteerders” “Donateurs en Sympathisanten” hartelijk bedanken 
voor hun steun in het afgelopen jaar. 
Een groot deel van onze adverteerders heeft zelf een behoorlijk zwaar jaar achter 
de rug en nu nog de onzekerheid wanneer alles weer een beetje normaal zal 
worden.

Voor nu wens ik weer iedereen veel leesplezier en spreek ik de hoop uit om op 
korte termijn weer echt te kunnen gaan zingen.

Hartelijke groet, 
Huub Brouwer.� 

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
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EEN BIJZONDERE LUNCHROOM
WAAR BIJZONDERE MENSEN MET VEEL TROTS WERKEN!

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

Verjaardagsfeest of 
huwelijksjubileum? U 
staat bij ons Central. 
Geniet  zorgeloos, 
samen met familie 
& vrienden, in ons 
Restaurant, de Witte 
Zaal of Grand Café. 

www.cafecentral.nl | t 077-3552373
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Vrienden van Venlona, 
          ondersteuners van goede ideeën  

V
en

lo
n

a
,, ,,

Die 2 Brüder von Venlo Venlo 

Sef Thissen Venlo 

ABS VDL Kusters/VDL Bus Venlo B.V. Venlo

De heer Frans Bouwens Venlo

De heer M.P.G. Canjels Venlo

Colbers Beheer B.V. Tegelen

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

Flower Power B.V. Venlo

Mevrouw F. van Enckevort-Beurskens 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

De heer P. Tijssen Venlo

De heer Karel Hermans Venlo

CTV Multimodal Container Transport      Venlo

MAJW Heerlen

De heer L. Faassen  Belfeld

Zoals iedereen 
weet hebben 
we allemaal een 
vervelend jaar 
achter de rug.

Dank aan Vrienden van 
Venlona en onze 
Adverteerders

Overlijden van familie of anderszins, 
nauwelijks welke vorm van sociaal 
contact en voor ons, KZ Venlona, geen 
enkele zang, terwijl wij een behoor-
lijk programma in 2020 af te werken 
hadden.
Helaas! Niets van dat alles.

Het enige wat wel doorging waren 
de financiële bijdragen van zowel de 
Vrienden van Venlona als onze trouwe 
Adverteerders. Vóór, tijdens 
en na de verschillende 
Lock downs kwamen hun 
bijdragen binnen.
Chapeau allemaal voor 
deze bijzondere geste!!!

Venlona heeft gedacht dit 
op een ludieke manier te 
waarderen én te onderstrepen.
Iedereen kreeg persoonlijk het laatste 
Venlonanieuws overhandigd met een 
doosje oliebollen en een bedankkaart.

Dit gebaar is door allen zeer goed ont-

vangen en wij hopen, dat we voor het 
jaar 2021 weer een beroep op u allen 
mogen doen.
Nogmaals namens directie, bestuur en 
leden van KZ Venlona onze bijzondere 
dank.

Met vriendelijke groet,
Jacques Drost.
(vice-voorz. / 2e secr.)� 
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hobby

“Ieder nadeel heb zijn voordeel” is 
een van de beroemde uitspraken 
van de wereld voetballer Johan 
Cruijff. 
De nadelen in deze heftige periode, 
begonnen in maart 2020, zijn over de 
hele wereld letterlijk zichtbaar, maar 
ook voelbaar in je directe omgeving. 
Twee van mijn zangersvrienden van de 
Koninklijke Zangvereniging Venlona 
zijn gestorven aan die beangstigende 
ziekte Corona, iedereen kent wel 
iemand die is bezweken aan deze 
gluiperige pandemie.
Om een halt toe te roepen aan deze 
sluipmoordenaar, worden we streng 
geadviseerd om zoveel mogelijk thuis 
te blijven. Maar wat doe je dan! Wat 
te doen zonder elkaar “op de lip te 
zitten” of geïrriteerd te raken doordat 
El, mijn vouw, vindt dat ik te weinig 
uitvoer in de tuin of het huishoudelijk 
werk onder het motto: “dat werk kan 
een man ook doen”.
Gelukkig heb ik een hobby die perfect 
is voor thuis, of nog beter, uit het zicht 
van El, waar ik rommel kan maken zo 
veel ik wil: In de garage (Oké, die moet 
ik dan wel zelf opruimen.)

Ik maakte van afvalhout al eens, wat 
ik noem “Vakantie herinneringen”, 
huisjes in 3-D die we gezien hadden 

tijdens reizen ergens in Griekenland of 
Italië. (zie foto) Het idee kwam bij een 
souvenirwinkel op het eiland Rhodos, 
waar het huisje werd aan geboden 
voor maar liefst e59,-. Leuk, maar dat 
kan ik zelf.

Na het maken een aantal van soort-
gelijke huisjes was het leuke er van 
af en de uitdaging werd routine. Op 
zoek naar iets anders, lastiger, meer 
uitdaging. 
Het verhaal om in 3-D te werken gaf 
inspiratie om een slagerij en/of een 
bakkerij te maken, met alles d’r op en 
d’r aan. Maar hoe pak je dat aan? er 
zijn nergens voorbeelden te vinden. Na 
een aantal mislukte, experimenten had 
ik het gevonden: 3-D en perspectief. 
Uitdagend genoeg, zonder te realise-
ren hoeveel tijd hier in zou zitten! En 
het zijn heel wat uren in de garage 
geworden. De slagerij is leuk, maar de 

Onze bariton Ron heeft een bijzondere hobby: Miniatuur-
bouw! Inmiddels is Ron in het Venlose en omgeving al een 

bekend persoon geworden door diverse artikelen in de 
regionale pers. In dit Venlona-nieuws doet Ron nog eens op 

zijn eigen manier verslag van zijn bijzondere activiteiten.

De passende

bakkerij is veel beter (zie foto’s)
Als je die twee zo naast elkaar ziet kun 
je je niet voorstellen wat de afmetin-
gen zijn van deze “schilderijen” en om 
een indruk weer te geven, even wat 
info. De maten zijn: breedte ca. 50 cm, 
hoogte 35 cm en diepte 15 cm. Duide-
lijk? Niet?, dan zo: Een heel brood in 
het broodrek is 15 mm lang en 8mm 
breed, de vlaaien onder in de vitrine-
kast hebben een diameter van 18 mm 
en 3 mm hoog, de messen links boven 
het hakblok in de slagerij zijn niet gro-
ter dan 30 mm incl. handgreep.

De oproep om zoveel mogelijk thuis te 
blijven vroeg om een nieuwe uitda-
ging. Als snel werd duidelijk dat de ho-

reca het zwaar te verduren zou krijgen, 
zelfs geheel dicht moest gaan.
Daar El en ik graag een ‘terrasje pik-
ken’, met name op de Parade in Venlo 
en daar meestal zaterdags van 4 uur 
tot 9 uur bij Tante Bet belanden, kreeg 
ik het idee om het interieur van dit 
café te gaan maken in 3-D. Het kan 
natuurlijk niet exact hetzelfde worden, 
daar is de beschikbare ruimte te klein 
voor, maar het moet zo worden dat 
ieder die vaker in dit café komt direct 
Tante Bet zal herkennen. 
Wat heb ik nodig: foto’s, heel veel 
foto’s en informatie; wat vindt de 
kastelein nou het mooiste of opval-

 De hobby van...

Ron met Piet. Op de bar.

LEES VERDER OP PAGINA 6
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hobby

lendste in zijn café, wat zijn in het oog 
springende delen van het café, enz. En 
nog zo iets: hoe is het zicht van binnen 
uit naar de Parade?
Je snapt het al, voordat je begint met 
‘bouwen’ ben je al een aantal dagen 
verder. Het moet als een karikatuur 
worden, de meeste opvallende dingen 

moeten geaccentueerd worden.
Na vele weken, 14 weken werk met 
een gemiddelde van 4 uur per dag, is 
dit het resultaat en het mag er zijn (al 
zeg ik het zelf). Een aantal familieleden 
en bekenden hebben het café van Piet 
(Peter Dings) direct herkend. Nu rest 
mij nog om dit aan Piet te schenken als 

VERVOLG

Hier enkele foto’s van 
werkzaamheden en 
het eindresultaat.

Nu is het nog een rommeltje.

Dit lampje illustreert hoe klein het 
allemaal is.

Zie op het eindresultaat waar dit lampje zit. De beroemde ton van Piet.Zicht op de Parade.

De passende

‘hart onder riem’ of als dat beter klinkt 
om te merken dat El en ik het er goed 
toeven vinden en er graag komen.
De mensen die wat vaker dit café op 
de Parade bezoeken zullen direct her-
kennen waar dit is.

Typerend voor dit café zijn; de zeer 
speciale plafondverlichting, de ronde 
bar met zijn zwarte rand, het wijnvat 
achterin, de dubbele deur van de 
entree, de in het midden geplaatste 
koelkast met de flesjes speciaal bieren, 
de ondersteboven hangende flessen 
met ‘sterke’ drank, enz.

Nu nog een geschikte gelegenheid 
vinden om dit “schilderij” aan de 
kastelein / eigenaar van Café Tante 
Bet in Venlo aan te bieden. Normaal 
geen probleem, maar je weet het; al de 
(natte-)horeca is potdicht.

De nieuwe uitdaging? Zorgen dat we 
van die vervelende Corona pandemie 
afkomen en weer een ‘Terrasje kunnen 
pikken’.

Nog even (?) volhouden mensen.
Geduldige groeten,
Ron Gribling, Venlo.� 

 De hobby van...

P.S. Op verzoek 
ben ik nu luxe 
vogelhuisjes aan 
het maken, bijv. 
een Pizzeria of 
groentewinkel.
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mijmeringen

Eindelijk is er aandacht gekomen 
voor mensen die de infectie heb-
ben doorgemaakt. Sanquin heeft uit 
bloedmonsters berekend, dat ongeveer 
2,3 miljoen Nederlanders antistoffen 
hebben tegen corona. In mijn vorige 
eerdere publicatie heb ik al geschreven 
dat er met het toenmalige aantal nieu-
we besmettingen (10.000 per dag), 
300.000 patiënten per maand oftewel 
bijna een miljoen nieuwe infecties per 
kwartaal bijkomen. 
Met deze aantallen zijn er dus waar-
schijnlijk veel meer mensen met 
antistoffen. Gelukkig verlopen lang 
niet alle nieuwe besmettingen ernstig, 
maar leveren wel mensen op die meer 
of minder weerstand hebben tegen 
nieuwe infecties.
Het vaccineren is begonnen. Wel-
iswaar verloopt het nogal klungelig, 
maar er is een begin gemaakt en als er 
schot in komt helpt dat ook om groep-
simmuniteit (70% van de bevolking 
resistent) te bereiken. Tot nu toe zou 
het vaccin ook bescherming bieden te-
gen allerlei nieuwe varianten (mutaties) 
en we hopen dat dat ook zo blijft. Be-

denk dat er ook in Nederland nieuwe 
agressieve mutaties kunnen ontstaan, 
maar bij een afnemend aantal infecties 
wordt de kans daarop steeds kleiner.
Als we een parallel mogen trekken met 
het verloop van andere luchtweginfec-
ties, hebben we de ervaring dat deze 
vooral toeslaan in wintertijd. Als bin-
nenkort het voorjaar aanbreekt kun 
je verwachten dat de omstandigheden 
voor het virus steeds ongunstiger 
worden. Ook na de eerste golf was dat 
het geval en tegen de tijd dat het na-
jaar eraan komt is er hopelijk genoeg 
groepsimmuniteit.

Ik kan niet nalaten ook iets over de 
coronamaatregelen te zeggen. 
De regering laat zich bijna uitsluitend 

Corona

Inmiddels zijn 
we corona-
informatie-moe. 
Al bijna een jaar 
is er geen zender 
meer op radio 
en TV, die het er 
niet over heeft. 
Maar er gloort 
licht aan de 
horizon. 

leiden door de bezettingsgraad met 
coronapatiënten in de ziekenhuizen. 
Niet het aantal nieuwe besmettingen 
telt, maar het verwachte aantal zieken-
huispatiënten dat daaruit ontstaat. De 
maatregelen immers zijn erop gericht 
om de gezondheidszorg beheersbaar 
te houden. Zouden er niet zoveel 
mensen in de ziekenhuizen liggen dan 
zouden er geen maatregelen nodig 
zijn.

Vanuit de wetenschap dat ik na mijn 
doorgemaakte infectie weerstand 
tegen corona heb ontwikkeld (boven-
dien zijn mijn antistoffen gemeten), 
heb ik steeds het gevoel dat al die 
maatregelen voor anderen bedoeld zijn 
en minder voor mij. Datzelfde geldt 
straks voor gevaccineerden. Zelfs het 
RIVM heeft overwogen om ex-patiën-
ten voorlopig niet te vaccineren om 
plaats te maken voor andere. Ieder zou 
eigenlijk voor zichzelf moeten kunnen 

uitmaken of hij of zij zich durft bloot 
te stellen aan gelegenheden waar 
besmetting zou kunnen optreden en 
ieder zou voor zichzelf moeten kunnen 
besluiten om wel of geen beschermen-
de maatregelen te treffen.

Iets anders is natuurlijk in hoeverre 
iemand een gevaar vorm voor een 
ander. Er zijn voor een besmetting 
twee factoren van belang: de aanvals-
kracht van het virus (bijvoorbeeld sterk 
bij de Engelse variant) maar ook het 

LEES VERDER OP PAGINA 11

Corona persconferentie.
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•  19 Hotelzimmer mit 
zeitgemäßem Komfor

•  Parkplatz am Haus 
•  E-Bike Anschluss
•  Abschließbare 

Fahrradgarage 
•  Sommerterrasse
•  Deutsche und 

internationale Küche

Das Haus mit der

persönlichen Atmosphäre                           

                      
      seit 1967

Familie Scholten

Kledingveranderingen

Gebr. VAN DEN BROEK

Maagdenbergweg 17a
5915 CN Venlo
Telefoon 3512620

aantal virusdeeltjes dat aanvalt (viral-
load). Bij voldoende weerstand wordt 
iemand ook na contact (contaminatie) 
nauwelijks drager. Na contact zal zijn 
virus-lading laag blijven en voor ande-
ren daarom nauwelijks of geen gevaar 
zijn. Dat geldt dus voor ex-patiënten 
en gevaccineerden.
Ik ben echter bang dat de meeste nieu-
we besmettingen van jongeren komen. 
Zij voelen zich onaantastbaar en zullen 
waarschijnlijk minder de maatregelen 
willen opvolgen. Bizar dat juist de 
relschoppers van eind januari, versprei-
ders zijn en er zelf het minste ziek van 
worden. Juist vanwege de jongeren is 
de avondklok immers ingesteld.
Mijn tweede probleem is de bezoek-
regeling. Ik ben van mening dat je in 
plaats van personen zou moeten pra-
ten over gezinnen. Het is aannemelijk 
dat de meeste leden van een gezin, die 
intensief samenleven allen wel of geen 
drager van het virus zijn. Het maakt 
dan niet uit of ze alleen of samen op 

bezoek gaan. Verder is het niet uit te 
leggen, dat één persoon wel een gezin 
mag bezoeken, maar dat datzelfde 
gezin niet compleet bij diezelfde per-
soon op bezoek mag komen. Wat mij 
betreft heeft de regering nog wat uit 
te leggen.
Het is niet mijn bedoeling met deze 
kritiek op te roepen tot burgerlijke 
ongehoorzaamheid, ook ik probeer me 
netjes volgens de regeltjes te gedragen 
en roep iedereen op dat ook te doen. 
Ik hoop door het relativeren onnodige 
angst en ongerustheid weg te nemen 
zeker voor diegenen, die corona gehad 
hebben.

Als er geen ongewenste ontwikkelin-
gen komen is het te verwachten dat 
het aantal coronapatiënten in de zie-
kenhuizen blijvend gaat dalen. Daarna 
kunnen in het voorjaar de beperkingen 
geleidelijk worden opgeheven en dat 
kan best snel gaan.
Laten we hopen dat Venlona, gevac-
cineerd, in de zomer weer kan gaan 
zingen.

Joep Jansma.� 

Bezoekregeling.

mijmeringenCorona

VERVOLG
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in corona-tijd…
In een vorig Venlona nieuws 
hebben ik al bericht over 
de Zoom-sessies die de 1e 
tenoren wekelijks hebben 
gehouden sinds de 1e golf 
van maart-april 2020. 

De teller staat inmiddels op ruim 30 
sessies, daarbij een aantal ‘live’ sessies 
bij Huub Leurs op de Oude Turfstraat. 
Die begonnen bescheiden met een 
flesje bier en een zakje nootjes, maar 
die nootjes werden al snel ingewisseld 
voor broodjes hamburger en zelf ge-
bakken pizza’s. Toen we in het najaar 

weer in echte lock-down moesten zijn 
de Zoom-sessies weer opgepakt met 
elke week zo’n 10 deelnemers. Daarbij 
werden ook regelmatig gasten van an-
dere stemmen in Venlona begroet, die 
over het algemeen daarna regelmatig 
weer aangeschoven zijn.
Gedurende die sessies werd het idee 

geboren om toch eens werk te maken 
om dit Venlona-breed te organiseren. 
Daarbij werd al snel geopperd om 
ook de dirigent te laten aansluiten 
zodat we wellicht wel weer een beetje 
‘repetitie-idee’ zouden kunnen krijgen. 
Velen zagen de technische uitvoerbaar-
heid als een obstakel, maar ik zag dat 
als een uitdaging.

Na overleg met bestuur en dirigent was 
besloten om de eerste poging tot een 
Zoom-repetitie te starten op dinsdag 
26 januari. Gedurende het weekeinde 
had ik een handleiding gemaakt om 
de drempel om deel te nemen voor 
iedereen zo laag mogelijk te maken. 
De regie moest bij de dirigent liggen 
en omdat die duidelijk meer verstand 
van muz-iek dan techn-iek heeft, had 
ik aangeboden om naar Heerlen af te 
dalen om hem te begeleiden. Onze 
vriend Rutte wilde dit nog tegenhou-
den door een avondklok in te stellen 
maar daar lieten wij ons niet door 
afschrikken. Om 18:30h stond ik bij 
Wim op de stoep en hebben we met 
de Praeses de connecties getest. Om 

Repeteren 

Vors Joeccius.

19:00h zagen wij maar liefst ruim 30 
Venlona-leden op de Zoom. Zoals ver-
wacht was het begin horten-en-stoten, 
het was als een hele kudde dartelende 
veulens die elkaar moesten aftasten 
hoe we plezier met elkaar konden 
hebben. Maar al snel vonden we een 
‘modus consensus’ en werd er zowaar 
wat gerepeteerd.

Dirigent en Praeses waren enthousiast 
dus Venlona besloot om een betaalde 
versie van Zoom aan te schaffen, zodat 
we niet elke 40 minuten opnieuw 
hoeven te connecten.

De tweede repetitie was op dinsdag 2 
februari en opnieuw schoven ruim 30 
Venlona-leden aan. Na initiële proble-
men om de dirigent te kunnen horen 
(het was wel eens lekker dat hij niet 
meteen het hoogste woord had!) kon 
de repetitie beginnen. Alle begin is 
moeilijk en we ontdekten dat 
de wifi-verbinding in de stu-
dio van de dirigent te wensen 
overliet. We hebben de tijd 
nuttig 
besteed 
met de 
‘derde helft’, 
het niet te 
onderschatten 
sociale contact. 
De niet-
geoe-

fende Zoom gebruiker moest nog even 
wennen aan het feit dat alleen de man 
met het hoogste woord verstaanbaar 
is, maar dat werd snel gecompenseerd 
met steeds harder praten en dus een 
kakofonie van vertellers. 

Ik heb die avond onze dirigent gead-
viseerd om een paar wifi-boosters te 
kopen, die hij op mijn aanwijzingen 
ook heeft aangeschaft. In het week-
einde waarin de weermannen ons 
waarschuwden voor sneeuwstormen 
en koufronten heb ik toch de auto 
gestart om op zaterdag deze wifi-
boosters te installeren. Dat heeft zich 
dubbel en dwars uitbetaald want de 
3e repetitie op dinsdag 9 februari 
verliep vlekkeloos. Gedurende deze 
repetitie werden we nog verrast door 
een Zoom-bezoek van Vorst Joeccius XI 
de heer Roel Versleijen. Deze beloofde 
ons via de virtuele weg om de traditie 

om met het trio onze repetitie te 

Venlona of corona? 

Venlona verslaat corona!

LEES VERDER OP PAGINA 14
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in corona-tijd…

vereren met een bezoek volgend jaar 
te gaan voortzetten. Speciaal voor hem 
hebben we allemaal nog ‘Jocus Vitae’ 
gezongen, waarschijnlijk 30-stemmig 
maar Roel heeft alleen de versie van 
Henk Venninckx kunnen horen!

Ook deze repetitie hebben we weer 
ideeën opgedaan om het voor iedereen 
nog succesvoller te maken dus de 

komende weken bouwen we voort aan 
het zo goed mogelijk repeteren via de 
digitale snelweg. Mocht je als Venlona-
lid dit lezen en heb je plankenkoorts 
gehad om deel te nemen: gooi die 
schaamte snel overboord: niemand 
hoort wat je zingt dus je mag zoveel 
fout doen als je zelf wilt. Maar je zult 
ontdekken dat je op deze manier veel 
kunt leren doordat het lijkt alsof je 
privéles van onze dirigent hebt. 
En mocht je onverhoopt technische 
problemen hebben: stuur een mail 
naar jtecnotermans@home.nl en ik 
neem contact op om je persoonlijk te 
helpen om deel te nemen aan deze 
unieke belevenis. Als straks corona 
achter de rug is, dan zullen we proos-
ten op deze bijzondere tijd en hoe wij 
ons daar als vereniging doorheen heb-
ben geslagen!

Jos Notermans.� 

Repeteren 

VERVOLG

Ein achbaan van emoties
Vuuël meiqemak en belaef
Hoeëq geklómme, deep gevalle
Wies 't uùterste gelaef

lntens gelök en deep verdreet
leet hièl doeën beejein
Maar mei iière umqaon
Ut laeve krièg dich dan neet klein

Aafsloète van ein houfstök
Starte van ein niej begin
Aaf en toe neet mekkelik
Maar guuëf 't laeve waer zin

Karin ©

Gedicht uit de bundel “Mien 
Laeve”. Geschreven in het 
Venloos dialect door Karin 
Ewalds, zij stelt zich even 
aan u voor:

Miene naam is Karin Ewalds en ik 
schrièf vanaaf 2011 in miene vreeje 
tièd gedichte op zien Venloos. De 
naam "MIEN LAEVE" is ontstaon 
oet ein gedich, det mien opa, dae 
teksschrièver waas, oeïts veur mich 
geschreve haet. De inspirasie krièg ik 
van minse um mich haer: ein Ieedje op 
de radio of ein berich in 't niejs. Ut zien 
gebeurtenisse, emoties of verlanges, 
die idder in zien laeve waal herkint.

De foto's zien gemak door Elke Lucas-
sen. Helaas is Elke, nog veur weej ós 
planne oet kóste veure, op 19 oktober 
2019 plotseling gestorve. Ut waas ein 

vrouw met vuuel talente. Det uute 
zich in de diverse projekte, die 't zelf 
bedach. Kreatief zien de foto's, die 
in deze gedichtebundel te zeen zien. 
Zoeë zal Elke op de juuste waeg her-
dach waere...

Ik wins óg vuuël kièk en laesplezeer!!!!

Karin Ewalds.� 
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Achbaan

gedicht"Mien Laeve"
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Tijdens deze Corona-crisis worden af en toe 
ook mooie ideeën geboren.
Zo kreeg ik een flinke tijd geleden een be-
richt van Jacques Goumans of het niet aardig 
zou zijn om een kalender te maken.

Voorgelegd aan de andere leden van het bestuur en iedereen 
werd enthousiast!
Het idee van Jacques werd verfijnd met het idee om er een 
verjaardagskalender van te maken met de verjaardagen van al 
onze leden en rustende leden.
Zo gezegd zo gedaan. Na een flinke duik door ondergeteken-
de In het fotoarchief en na een dag uitzoeken en “Knippen en 
plakken”, kwam de kalender langzaam maar zeker tot stand.
En omdat alles zich rond het Sinterklaasfeest afspeelde, werd 
ook de goed heilig man maar ingeschakeld om een gedicht 
samen te stellen. Het werd een gedicht waarin al onze gemiste 
activiteiten nog maar eens de revue passeerden..
Zie hier een impressie:

Guus Haeijen.� 

maken
Verjaardagskalender Beste leden,

2020 corona-jaar, daar zijn we nog steeds niet mee klaar…

We hadden als Venlona nog zo veel plannen, waarvan al heel wat in kruiken en kannen.

Helaas, het mocht niet zo zijn... en dat deed menigeen flink wat pijn…

4 april - Don Giovanni, de eerste uitvaller, erg jammer want dat werd zeker een knaller.

24 mei – Concordia in Straelen, helaas… was dat even balen!

Onze reis in Juni naar Regensburg mocht ook niet doorgaan, zomaar, ineens was het van de baan.

12 september - Viva Classic Live was ons volgend doel, daarover allemaal een goed gevoel…

2 oktober - Onze Mannendag, altijd een mooi evenement, zeker voor iedereen die dit kent.

Dan ons pas “geboren” Venlona Proms, een groot succes, helaas, 4 oktober werd ook verpes(t).

Onze Queen zou 24 oktober ook weer herrijzen, en zouden we ons weer eens kunnen bewijzen…

7 november – groots Caeciliafeest met 9 jubilarissen, ongekend, maar waar!

Hopelijk wel het volgend jaar…

28 november – Concert met de “Brabantzangers”, Wim’s nieuwe koor, werd afgezegd, ging niet door.

10 december – “Arriva”- concert, steeds succes voor Venlona, moest ook wijken voor Corona.

24 december – de nachtmis, nog een grote vraag, waarschijnlijk niet, want alles is nog vaag.

*********

Als laatste willen we nog apart aan Frits, Joep en Leo aandacht schenken. 

Zij zijn ons helaas ontvallen en willen hen dan ook bij deze gedenken….

*********

Een kalender met foto’s en namen als blijk van troost, een klein gebaar…

Wij wensen iedereen ondanks alles, fijne dagen en een véél beter Nieuwjaar!!

Het bestuur van Koninklijke Zangvereniging Venlona

Tijdens deze Corona-crisis worden af en toe 
ook mooie ideeën geboren.
Zo kreeg ik een flinke tijd geleden een bericht 
van Jacques Goumans of het niet aardig zou 
zijn om een kalender te maken.

Voorgelegd aan de andere leden van het bestuur en iedereen 
werd enthousiast!
Het idee van Jacques werd verfijnd met het idee om er een 
verjaardagskalender van te maken met de verjaardagen van al 
onze leden en rustende leden.
Zo gezegd zo gedaan. Na een flinke duik door ondergetekende 
In het fotoarchief en na een dag uitzoeken en “Knippen en 
plakken”, kwam de kalender langzaam maar zeker tot stand.
En omdat alles zich rond het Sinterklaasfeest afspeelde, werd 
ook de goed heilig man maar ingeschakeld om een gedicht 
samen te stellen. Het werd een gedicht waarin al onze gemiste 
activiteiten nog maar eens de revue passeerden..
Zie hier een impressie:

Guus Haeijen.� 
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Vervlogen tijden
Op dinsdag 24 juni 1980 
(ik zong nog pas 4 maan-
den mee) bezocht Koningin 
Beatrix voor het eerst na 
haar kroning op 30 april van 
dat jaar officieel de Provin-
cie Limburg.

De Koninklijke Zangvereniging Venlona 
had de eervolle uitnodiging gekregen 
om haar in het 
Stadhuis van Maastricht toe te zingen.
Enkele maanden later kreeg ik na de 
wekelijkse repetitie in het café van de 
Venlonazaal een telefoontje van mijn 
vrouw Anny.  Zij had in de Libelle een 
leuk stukje over onze dirigent Ger 
Withag gevonden en vroeg mij dat aan 
Ger te vertellen. Die was daar uiteraard 
zeer verguld mee.

Wim Vollebergh.� 

Gunst, daar bent u alweer
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De hovenier Frans Breziers 
ontdekte in België om-
streeks 1850 Witlof, ook 
wel Brussels lof genoemd. 

Hij deed dit door cichorei te kweken 
in het donker, waardoor de bladeren 
geen groene kleurstof (chlorofyl) ont-
wikkelden. In België spreekt men van 
witloof. Het is een tweejarig gewas. 
Eerst wordt er gezaaid en worden 
de wortels geoogst, daarna wordt er 
witlof ‘getrokken’, de Belgen zeggen 
‘geforceerd’.
Door de opkomst van de hydrocul-
tuur is de wortelteelt bij de akker-
bouwbedrijven komen liggen en 

zijn de witloftrekkers 
gespecialiseerde be-
drijven geworden, die 
werken met stromend 
water. 
De meeste witlof 
wordt geproduceerd 
en gegeten in Noord 
Frankrijk, België en 
Nederland. 
Het witloofmuseum 
bevindt zich in Kampenhout, België.
Een stronkje witlof levert 12 blaadjes 
op en die kunnen goed als (eetbare)
amuselepels worden gebruikt met 
een hapje vlees, vis, garnaaltjes, kaas 
of salade.

Witlofrecepten

WARME WITLOFSALADE
met spekjes, aardappel, appel en ei.

Bereidingstijd: 15 minuten, 
voor: 6 personen.

Ingrediënten:
•  500 g witlof;  
•  1 kg aardappels; 
•  2 sinaasappels;
•  2 appels; 
•  4 zachtgekookte eieren;
•  400 g gerookte spekreepjes;
•     (geroosterde walnoten, pijnboompit-

ten, gedroogde rozijnen of blauwe 
bessen);

•  citroensap, gembersiroop;
•  mayonaise; 
•  bieslook of gesnipperde bosui;
•  bouillonpoeder en peper.

Aanwijzing voor bereiding:
Verwijder de harde kern uit de witlof 
en snipper in grove stukjes. Schil de 
appels en verdeel in blokjes met wat 

Ook als hoofdgerecht is witlof in trek: 3 recepten voor een witlofschotel:

 Koken met...

citroensap. Snijd de sinaasappel uit 
de vliezen, verdeel in blokjes. Snijd de 
aardappels in blokjes en breng ze in 
weinig water aan de kook, giet ze af 
wanneer ze nog net wat hard zijn. Bak 
de spekjes knapperig in een droge pan 
en voeg toe met het spekvet. Kook de 
eieren zodat de dooier nog zacht blijft, 
snijd in stukjes. Meng alles dooreen 
en breng op smaak met citroensap en 
gembersiroop, peper en bouillonpoe-
der en maak wat smeuïg met mayo-
naise.
Strooi gehakte bieslook of gesnipperde 
bosui.

WITLOFSSCHOTEL GEHAKT
Bereidingstijd: 30 minuten, 

voor: 4 personen.

Ingrediënten:
•     400 g aardappels in schijfjes;
•     400 g witlof;  
•     400 g rundergehakt;
•     1 gesnipperde ui;
•     3 eieren;
•     200 g kookroom;

•     200 g geraspte kaas;
•     1 tl kerriepoeder;
•     peper en bouillonpoeder.

Aanwijzingen voor bereiding:
Snij de witlof in stukjes en snipper de 
ui. Bak het gehakt, voeg  de ui en het 
witlof toe en laat dat 5 min meebak-
ken.
Vet een ovenschaal in, leg er een laagje 
aardappelschijfjes in en verdeel hier-
over het gehakt-witlofmengsel. Dek af 
met de rest van de aardappelschijfjes.
Klop de eieren met de kookroom, ker-
rie, peper en bouillonpoeder en giet dit 
over het gerecht. Als laatste de kaas 
erover.
Zet de schaal 40 min in een voorver-
warmde oven op 180 ºC. 

WITLOFSSCHOTEL HAM KAAS
Bereidingstijd: 30 minuten, 

voor: 6 personen.

Ingrediënten:
•     1 kg aardappels;
•     500 g witlof;
•     50 g boter;

LEES VERDER OP PAGINA 23
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Klaasstraat 19, 5911 JN  Venlo | 077-3541563 | www.xie.nl
Klaasstraat 19, 5911 JN  Venlo | 077-3541563 | www.xie.nl

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

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

Fysiotherapie

Genooi

DIGITALISEREN 
van beeld en geluid

* film, video en muziek
* foto, dia en multimedia
* branden, saven en rippen

www.studioadato.nl/ info@studioadato.nl 
Stalbergweg 150 Venlo 0773514844 

Studio ADATO
•     200 g jongbelegen kaas;
•     200 g achterham;
•     200 g crème fraîche;
•     2 el citroensap;
•     2 el gembersiroop;
•     paneermeel;
•     bouillonpoeder, peper, peterselie.

Aanwijzingen voor bereiding:
Kook de aardappels gaar, giet ze af en 
stamp ze fijn en verwarm intussen de 
oven voor op 180 ºC.
Snijd de witlof en stoof deze in een 
pan met de helft van de boter, gem-
bersiroop en citroensap 10 minuten, 

daarna crème fraîche toevoegen even 
doorstoven en op smaak brengen met 
peper en bouillonpoeder.
Snijd de kaas en ham in blokjes, schep 
het witlofmengsel door de puree met 
de ham, peterselie en de helft van de 
kaasblokjes en breng dat samen in een 
ovenschotel.
Breng de rest van de kaasblokjes daar-
op en daarover weer het paneermeel 
met de rest van de boter in vlokjes in 
de oven totdat de kaas is gesmolten 
(ongeveer 10 minuten).

Joep Jansma.� 

 










Witlofrecepten
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Dök stónde we ónder 
de pauze same aan 
de tap beej Venlona. 
Weej klasjeneerde 
euver van alles, waat 
d’r in de waereld 
speulde en drónke d’r 
’n pilske beej. Det wilt 
zegge, Lé de letste 
tièd meistal water en 
ik ’n pilske. Aaf en 
toe woort ’t gesprek 
waat minder vreejb-
lièvend en woort Lé 
waat vertrouwelikker. 
Dan hoorse waat beej 
um thoès speulde. Hae waas gruuëts 
op zien kinder en zien vrouw Mia. 
De kinder leke op eur vader en ware 
aeve avontuurlik aangelag. Door 
eur kwaam hae in aanraking met de 
Oeësterse cultuur. Ein van zien zeuns 
woeënde in Indonesië en op bezeuk 
beej um hebbe Lé en Mia kinnes 
gemak met de “Gordel van Sma-
ragd” en de umliggende lande. Met 
’t aopebaar vervoer ginge ze op de 
bonnefooi o.a nao Cambodja, Thai-
land, Vietnam enz. Door zien kinder 
woort eur laeve kleurrièker. 
Lé waas ‘ne sociale mins. Hae zat 
zich in veur de vluchtelinge. Lé waas 
ouk ‘ne precièze man. Dat zal waal 
gekómme zien door zien werk beej ’t 
Z.N.L. en later beej ’t V.G.Z . As hae 
neet in de Oeësterse lande zoot, trok 
hae same met Mia in eure caravan 
door Europa. Hae haet mich waat 
aafgereis. Lé archiveerde vuuël. Asse 

thoès waas, waas 
hae dök te vinde in 
ziene “Man cave”, 
wao hae ore lank 
bezig waas met ’t 
sortere van foto’s.
Sinds 2007 waas 
Lé lid van Venlona. 
Hae woort al gauw 
ónderdeil van de ad-
viescommissie. Met 
’n ónderbraeking van 
óngeveer twieë jaor 
is hae ’n trouw lid 
gebleve. Hae begós 
las te kriège van zien 

häöp en in Pruùses zatte ze d’r um 
’n nieje in. ’t Loupe ging dao nao 
weer vreej aardig. Beej “’n rundje 
Börgemeister” begós de ellende. 
De prothese brook spontaan aaf en 
Lé meus eigelik opniej geopereerd 
waere. D’r waas aevel gen materiaal 
um de zaak te reparere. Hae meus 
wachte in ’t ziekehoès. Hae kreeg, 
beej alles waat hae al had, ouk 
nog Corona. Op 6 december 2020 
euverleej Lé toch nog vreej plotse-
ling. As Venlona hebbe weej ‘ne 
gewaardeerde bariton en ’n geleef 
lid verlaore. In baetere tieje zal hae 
op ’n passende wiès herdach waere 
door Venlona. Weej winse Mia, Rob, 
Marc, Bart en de res van de femilie 
hiel vuuël sterkte. Lé weej misse dich, 
dich waas ‘ne toefte kaerel.
Names de Venlona femilie,

Frans Smeets.� 

Lé Wismans †In memoriam 

Op 10 januari 2021 
bereikte ons het 
droevige bericht van 
het veel te vroege 
overlijden van Michel 
Bolhaar. 

Hij is ruim 12,5 jaar 
actief geweest voor 
onze vereniging met 
zijn mooie tenorstem.
Ook was hij vele jaren 
kledingcommissaris. 
Een taak die hij, mede 
door zijn werk in de 
kledingbranche, met 
volle overgave vervulde. 

Michel was een rustige jongen, altijd 
vol belangstelling en begaan met het 
wel en wee van anderen.
Hij wilde ook altijd anderen heel 
graag helpen en was dan een luis-

terend oor voor wie 
problemen had.
Wij, als koor, vonden 
het fijn om hem in 
ons midden te heb-
ben en zullen dan 
ook de vele mooie 
herinneringen aan 
hem bewaren.
Door de corona-
toestanden was het 
onmogelijk voor ons 
om hem een mooi, 
Venlona-waardig 
afscheid te bezorgen, 
maar zodra het weer 

mogelijk is zullen we hem op gepaste 
wijze herdenken.

Wij wensen zijn familie en vrienden 
héél veel sterkte toe.

Guus Haeijen.� 

Michel Bolhaar †In memoriam 

Tebbenkiës, 6 daag per waek op ut Nolusplein 
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Venlonaar Toon Boermans, 
tevens ad ver teerder in ons 
“Venlonanieuws”, heeft een 
mooi initiatief:

De lockdowndichter brengt 
poëzie voor de frisse neus.
Venlonaar Toon Boermans maakte van 
de nood een deugd. Van de gedichte 
pui van zijn juwelierszaak in de Venlose 
binnenstad maakte hij 'De Gedichte 
Pui'.
Iedere ochtend om 10.00 uur wordt er 
op het hout voor zijn winkel een nieuw 
gedicht op A3-formaat geniet. 'Het 
dichten is eigenlijk een oude hobby 
van mij. Sinds 1989 maak ik ieder jaar 
een gedicht voor de kerstkaarten die 
we versturen. Nu maak ik dagelijks een 
gedicht om wat vrolijkheid te brengen 
in deze tijd', vertelt Boermans.

Dichter van de lockdown.
Zo krijgt de pui die hij dichttimmerde 
naar aanleiding van de rellen en ver-
nielingen vorige week toch nog iets 
vrolijks. De reacties zijn positief. 'Men-
sen die hier voorbijkomen reageren 
leuk. Sommige voorbijgangers noemen 
me zelfs de dichter van de lockdown', 
spreekt Boermans met een lach. 'Het is 
pretentieloos, gewoon leuk vanuit het 
hart geschreven.' 

Huiswerk.
De gedichtenpui is uit noodzaak 
geboren. 'In mijn eerste gedicht spreek 
ik ook de wens uit dat we de gedich-
tenpui zo snel mogelijk mogen sluiten. 
Maar de realiteit haalt ons op dat 
punt in,  ik denk dat ik nog wel wat 
huiswerk te doen heb', zegt Boermans. 
Zijn gedichten zijn dus dagelijks te 

Gedichten pui

Lockdown

lezen op de pui van zijn juwelierszaak 
en bovendien op zijn Facebookpagina 
en de site van zijn zaak. 'Maar het blijft 
het mooist om het gedicht tijdens een 

ochtendwandeling met frisse neus te 
lezen.' 

Harry Lucker, (Omroep Venlo).� 

De Gedichte Pui

Hoeëge Noeëdt

 

Hoeëge Noeëd veur Vors Joeccius

Genne nieje Hoeëgheid beej Jocus Hofbal

Genne officiële vastelaovend, euveral

Hoeëge Noeëd veur alle minse naeve de Maas

‘t Water stijg mit ‘t aor

Minnig ein haet zien veurzörregsmaatregele alwaer klaor

   euver de lippe

zeej wille de verplichte sloèting per direk skippe

Hoeëge Noeëd veur mezicerend Venlo

Mezièk make zit eur in ‘t blood

zeej tovere aevel auk genne Hoeëge Noeët mièr oèt d’n hood

Hoe Genood zien alle minse

Um weer op bezeuk te komme beej ós thoès, winkel, restaurant en keefe

Welkom allemaol wannièr we aope zien en vreej

We schrieëve ‘t oèt

Auk dae Hoeëge Noeët is d’r oèt.

©Toon Boermans 2021
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zingen
Zingen verhoogt de weer-
stand en is goed tegen 
stress. Zingen is goed voor 
het menselijk immuunsys-
teem, zo blijkt uit een on-
derzoek door wetenschap-
pers van de universiteit van 
Frankfurt.

De onderzoekers testten het bloed van 
mensen die in een professioneel koor 
zongen. In twee op elkaar volgende 
koorrepetities werden lichamelijke ver-
anderingen gemeten tijdens het zingen 
en een week later tijdens het luisteren 
naar een Requiem. Na en paar uur 
bleek de concentratie immuunglobu-
line A, proteïnen die als afweerstof 
werken en de hoeveelheid cortison, 

een hormoon tegen stress, aanzienlijk 
te zijn toegenomen. Als er alleen naar 
het Requiem werd geluisterd, was er 
nauwelijks verandering in de bloed-
waarden!

Pret
“Door het zingen wordt je adem gesti-
muleerd en dus ook je bloedsomloop 
en dat werkt reinigend en stress verla-
gend”, zegt Gerda van Zelm, docente 
solozang aan het Koninklijke Conser-
vatorium in Den Haag. “Mensen in een 
koor hebben ook pret en dat werkt 
eveneens stress verlagend. 

Dingen doen die je leuk vindt, zullen 
altijd helpen om gezond te blijven”.

Artikel uit het AD.� 

Afweersysteem tegen ziekte

 in koorOok het hart zingt

Koorleden stemmen niet al-
leen hun klanken op elkaar 
af: ook hun hartslag loopt 
synchroon aan de hartslag 
van andere koorleden. Dat 
blijkt uit onderzoek. 

De onderzoekers verzamelden vijftien 
scholieren en gaven ze de opdracht 
om verschillende zangoefeningen te 
doen. Zo moesten de scholieren samen 
neuriën, een bekende hymne zingen 
en een traag mantra 
ten gehore bren-
gen. Terwijl ‘het 
koor’ deze 
oefeningen 
deed, werd de 
hartslag van 
de proefperso-
nen gemeten.

Hartslag
Uit het onderzoek 
blijkt dat de hartslag 
van de proefpersonen 
zodra ze samen gingen 
zingen of neuriën syn-
chroon ging lopen. De hart-
slag van de koorleden ging dus 
ook ‘in koor’ omhoog en omlaag. 
Hoe dat kan? Het heeft alles te maken 
met de melodie en structuur van het 
lied dat de koorleden zingen. Die 
melodie en structuur houdt verband 
met de activiteit van het hart van een 
koorlid. Wanneer meerdere mensen 
samen zingen, gaat ook hun hart zich 
op dezelfde manier gedragen. “Zingen 
heeft invloed op de activiteit van de 

zogenoemde nervus vagus (de tiende 
hersenzenuw, red.) die weer betrokken 
is bij onze emoties en onze communi-
catie met anderen en die bijvoorbeeld 
invloed heeft op ons timbre,” vertelt 
onderzoeker Björn Vickhoff.

Gezond
Koorleden beweren vaak dat zingen in 
een koor goed is voor hun gezondheid 
en gevoel van welzijn. Dit onderzoek 
suggereert voorzichtig dat daar een 
kern van waarheid in zit. “Onze hypo-

these is dat zingen 
een vorm van 

gecontroleerde 
ademha-
ling is (…) 
Liedjes met 
lange zinnen 
hebben het-

zelfde effect als 
ademhalingsoe-

feningen tijdens 
yoga. In andere 

woorden: door lie-
deren kunnen we een 

bepaalde controle over 
onze mentale toestand 

krijgen.”

Uit eerder onderzoek bleek al dat 
spierbewegingen in een groot deel 

van het lichaam en bepaalde neurale 
activiteiten van meerdere mensen syn-
chroon gaan lopen wanneer ze samen 
zingen. “Nu weten we dat dit ook voor 
het hart geldt.”

Caroline Kraaijvanger.
(Verschenen in: Scientas).� 
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ijshaar

IJshaar, ook wel 
haarijs of sneeuw-
baard, is een zeld-
zaam natuurlijk ver-
schijnsel waarbij een 
haarachtige, wollige 
ijsstructuur ontstaat op 
dood en nat kernhout, 
dus niet op de bast, 
van loofbomen.
IJshaar kan ontstaan 
als de luchttemperatuur 
even onder het vries-
punt ligt. In het hout komen schimmels 
voor en bij de stofwisseling van deze 
schimmels komt onder andere water 
vrij dat door zeer kleine openingen 
in het hout (houtstralen) naar buiten 
wordt geperst. Het naar buiten gepers-
te water bevriest tot een haarachtige 
structuur. Een hoge luchtvochtigheid is 
noodzakelijk voor de succesvolle vor-
ming van ijshaar zodat het naar buiten 
geperste water niet kan verdampen 
en voor bevriezing beschikbaar blijft. 
Zolang de schimmels water blijven 

produceren en de kli-
matologische omstan-
digheden gunstig blij-
ven, kan ijshaar aan 
blijven groeien. Als 
de luchttemperatuur 
te laag wordt, daalt 
de stofwisseling van 
de schimmels tot 
zo'n laag niveau 
dat er onvoldoende 
water geproduceerd 
wordt. De schim-

mel die voorkwam in het hout van alle 
proeven was de Exidiopsis effusa.
IJshaar is zeer teer en smelt na aanra-
king direct weg. 
Als ijshaar aan zonlicht wordt bloot-
gesteld, zal het snel sublimeren en 
verdwijnen. IJshaar is daarom 's mor-
gens vroeg of alleen op schaduwrijke 
plaatsen te vinden.
In 1918 publiceerde Alfred Wegener in 
het tijdschrift Die Naturwissenschaften 
zijn artikel "Haareis auf morschem 
Holz" over het fenomeen ijshaar.� 

Hier enkele foto’s van een bijzonder natuurverschijnsel: 
IJSHAAR. Gemaakt op de Veluwe door Marc van Megen, 

zoon van Toos van Frans Kerren. Ook bijgevoegd een 
artikeltje over ijshaar uit de Wikipedia.

Natuurverschijnsel: one-liners
Op z’n Directeurs

Uitspraken van onze dirigent,

verzameld door Chris Frencken.

•  Gaef mich die note get meer gewich mit....

•  Det is sjleipe jônges…. det klink neet

•  Neet der kop sjödele…. want dao ha'n veer nieks 

aan.…

•  Mijne hiëre…. halt miech die melodie noe neet 

taege.... 

•  Geer…. geer hangk derachteraan…. 

•  Here…. det is prevele….

Spreuken 
van Fer:

•  Als iedereen de bloemetjes eens 
buiten zet wordt de wijk een stuk 
mooier.

•  Wanneer ik 's avonds naar de 
sterren kijk knipoogt er altijd 
eentje terug.

•  Eigenlijk was ik niet verdrietig, 
maar zijn schouders waren zo 
mooi breed.

•  Bureaucratie. Wat zullen ze daar 
lang over vergaderd hebben.

•  Wie niet luisteren wil moet maar 
lekker zelf ontdekken.

(UIT: VERZAMELD WERK VAN FER HOEDEMAEKERS)

VRIENDELIJK 
VERZOEK 
aan iedereen, 

ook aan de donateurs:

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

houden van de juiste 

gegevens, verzoeken 

wij vriendelijk ieder-

een die een nieuw 

e-mailadres heeft 

of nieuwe adresge-

gevens, dit door te 

geven aan onze 2e 

secretaris: 

M
U

T
A

T
IE

S

Jacques Drost: 

secretaris2@venlona.net
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E-mail: pcbassen@venlona.net
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Leo Nab 
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www.cafedeklep.nl

Lunchen bij de Klep? 
Jazeker, dat is heel 
bourgondisch!

DK19027 advertenties_#02.indd   4 30-12-19   14:00• Fysiotherapie

• Reïntegratie

• Psychologie

• Manuele Therapie 

• Valtraining

• Personal Training 

• Dry Needling 
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• SportfysiotherapieTOPZORG
GROENVELD
Prinsenstraat 12, 5913ST Venlo 
Tel.: 077-3513864

• Fysiofi tness

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