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Het is een geweldige belevenis: het samen musice-
ren tijdens een repetitie of uitvoering onder leiding 
van een inspirerende dirigent, die de touwtjes strak 
in handen heeft en tachtig mannen laat reageren 
op de ogenschijnlijk simpele bewegingen van zijn 
handen waarmee hij de intenties van de muziek 
overdraagt op alle zangers. Nog stimulerender 
wordt het als je het luisterende publiek ziet genieten 
en dat na afl oop van een concert zijn waardering 
niet onder stoelen of banken steekt. Je wenst dan 
dat veel meer zangers zulke ervaringen kunnen 
ondergaan en dan konden meemaken wat het 
betekent geconcentreerd samen muziek te maken. 
Daardoor ontstaat er een band dat de kern vormt 
van de ‘Venlonafamilie’. Daar om heen heeft zich in 
de loop van 115 jaar een hechte gemeenschap gevormd van partners, vrienden 
en donateurs, die door dik en dun Venlona als hun koor steunen en stimuleren. 
Na 43 jaren midden in dit koor gestaan te hebben beleef ik het bovenstaande 
nog steeds en ik vind het dan ook bijzonder eervol dat ik sinds de afgelopen alge-
mene ledenvergadering de taak van preses van de Heer Wim van Nieuwenhuizen 
heb mogen overnemen om zo een steentje bij te dragen aan de verdere groei en 
bloei van onze Koninklijke Zangvereniging. 
“Venlona” is hem zeer dankbaar voor zijn jarenlange tomeloze inzet, de lijnen die 
zijn uitgezet zullen verder uitgewerkt worden, vooral ook dankzij enthousiaste 
medebestuurders, een uiterst creatieve en gedreven dirigent en alle gewaardeer-
de zangersvrienden waarvan er velen naast de repetities en concerten op allerlei 
fronten extra inspanningen verrichten ten dienste van hun vereniging.
Ik hoop dat de hierboven geuite wens de komende periode gerealiseerd gaat 
worden, zodat de continuïteit van Venlona in lengte van jaren gewaarborgd blijft 
en het mannenkoor zijn ambassadeursfunctie van onze mooie stad Venlo kan 
blijven waarmaken!

Venlona bruist van de activiteiten. De jubileumreis in het kader van de 23e lus-
trumviering en de daaraan verbonden operaconcerten in Heerlen en in Venlo zijn 
de onbetwiste hoogtepunten. Op de volgende pagina’s wordt U volledig geïnfor-
meerd. Actuele ‘updates’ van alle evenementen vind U altijd op onze site: 
www.venlona.net. 

Veel leesplezier gewenst.

Preses Karel van Keeken.

FamilieBeste Venlonafamilie

Gelukkig!
www . cafe de klep . nl

Smaken verschillen...
Een bijzondere, gastvrije plek

waar mensen met een beperking
met veel trots werken.

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

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

Vrijwilliger worden? Bel of mail ons!

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

Parade 68, 5911 CE Venlo

Kefee Pollux

www.kefeepollux.nl

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

Boek
Al jaren leeft er bij het 
bestuur de behoefte aan 
een nieuw aanvullend boek 
met wetenswaardigheden 
over de Koninklijke 
Zangvereniging Venlona. 

Enige tijd geleden is de PR-commissie 
verzocht hierover na te denken. Deze 
heeft Paul Seelen, gelouterd journalist 
en schrijver van diverse boeken over 
Venlose bedrijven en verenigingen, 
benaderd en bereid gevonden om hier-
aan zijn medewerking te verlenen. Het 
bestuur heeft inmiddels een opdracht 
verstrekt.
Graag willen wij langs deze weg 
iedereen, die een bijdrage aan deze 
nieuwe uitgave kan leveren in de vorm 
van anekdotes, foto's, wetenswaardig-
heden of andere belangrijke nieuwtjes, 
uitnodigen om dit beschikbaar te 
stellen.

Ook de onlangs gemaakte CD en de 
nog te produceren DVD van de con-
certreis en operaconcerten gaan deel 
uitmaken van dit nieuwe en represen-
tatieve boek.

Wij hopen op veel en wellicht nog 
onbekend materiaal! Als u hieraan wilt 
meewerken wordt u verzocht contact 
op te nemen met de pr-commissie:pr.
venlona@venlona.net of direct met 
Guus Haeyen, Frans Kerren of Wim van 
Nieuwenhuizen.

Het bestuur dankt u bij voorbaat 
voor de medewerking! 

Venlona Jubileumboek 2e Deel

Venlona Venlona 
NieuwsNieuws

BoekBoek
een nieuw aanvullend boek een nieuw aanvullend boek 
met wetenswaardigheden met wetenswaardigheden 

Zangvereniging Venlona. Zangvereniging Venlona. 

  EXTRA BERICHT

Voor onze trouwe donateurs
Op 13 september 2015 om 16.00 uur hebben wij in de Maaspoort in Venlo een 
extra opera concert, evenwaardig aan het concert in Timisoara met hetzelfde 
groot symfonieorkest en solisten.
Voor onze trouwe donateurs willen wij iets extra`s doen, u kunt nu al een voor-
lopige bestelling doorge ven, u heeft de zekerheid van een nette plaats en krijgt 
korting van e 3,00 p.p. op de entreeprijzen, deze zijn nog niet bekend, maar 
ze zullen populair zijn, u ontvangt dan een kaartje met een gratis drankje in de 
pauze en de garderobe is ook nog gratis.
Hou onze website www.venlona.net in de gaten voor aanvullend nieuws.

Het bestuur. 
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24 maart 2015. De verga-
dering wordt om 20:04 uur 
geopend door onze preses 
door alle aanwezigen wel-
kom te heten. 

In vogelvlucht neemt Wim het jaar 
2014 op de korrel met een opstap naar 
Timisoara waar de grote concertreis 
dit jaar naar toe zal gaan. Hij sluit zijn 
welkomstwoord af door ons allen te 
bedanken voor het vertrouwen in hem 
gedurende zijn 9 jaar als preses van 
Venlona. Hij zal op het eind van deze 
vergadering het voorzitterschap over-
dragen aan Karel van Keeken. 
Aansluitend houden we 1 minuut stilte 
om de overleden leden en ereleden te 
herdenken.

We krijgen een uitgebreide Power 
Point presentatie te zien van onze 

secretaris waarin het jaar nogmaals 
kan worden beleefd. Hierna volgt het 
verslag van de 2e secretaris, dit is aan-
merkelijk korter. 
Daarna kan uitgebreid kennis worden 
genomen van de fi nanciën van onze 
vereniging. Her en der worden opmer-
kingen gemaakt en gemopperd over 
uitgaven die al zijn gedaan maar waar 
nog geen dekking voor is, maar dit zit 
in de aard van het beestje. Uiteindelijk 
wordt door Chris Frencken het verslag 
van de kascommissie voorgelezen en 
wordt de kas goedgekeurd. 

Voor de pauze worden de stembriefjes 
rondgedeeld zodat er een nieuwe pre-
ses kan worden gekozen. De briefjes 
worden direct ingevuld en dan is er 
een korte pauze. Na deze onderbre-
king zijn de stemmen geteld en is Karel 
van Keeken de opvolger van Wim van 
Nieuwenhuizen. Karel van deze kant 
uit nogmaals gefeliciteerd. Wim, be-
dankt voor de jaren voor het vervullen 
van deze zware taak.

114e jaarvergadering van de Koninklijke zangvereniging Venlona

24 maart 2015. De verga-24 maart 2015. De verga-

Jaarvergadering
Aansluitend krijgt Wim Schepers de 
kans om zijn muzikale inzet van deze 
avond te berde te brengen. Hij geeft 
aan dat de jaarvergadering nu eenmaal 
moet maar dat hij liever had gezon-
gen. Ben ik het eigenlijk helemaal mee 
eens. Wim roept ons allen op om de 
workshop te bezoeken en daar ook 
lekker ontspannen aan mee te werken. 
Dat is in ieder geval de bedoeling van 
deze morgen. 

Voor de rondvraag krijgt Hay Thissen 
van de “vrienden van” nog het woord.
De rondvraag wordt in ieder geval door 
een aantal personen gebruikt om nog 
wat in te brengen. Wat ik zelf nogal 
vreemd vond was dat de muziekcom-
missie uiteen was gevallen zonder dat 
we daar als lid iets van hebben verno-
men. Dit zal er wel tussendoor gefl ipt 

zijn. Daarna worden Mathijs en Bianca 
gevraagd om in de zaal te komen zo-
dat ze beiden kunnen worden bedankt 
voor het afgelopen jaar.
Al met al een beetje een droge avond.

2e tenor Huub Brouwer. 
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Uitnodiging tot het bijwonen van het aftreden van de huidige preses de heer 
WIM VAN NIEUWENHUIZEN en de installatie van de heer KAREL VAN 
KEEKEN tot nieuwe preses van de Koninklijke Zangvereniging Venlona op 
zondag 31 mei 2015 om 14.00 uur in de Venlonazaal in Venlo. 

De offi ciële handelingen zullen worden verricht door onze beide 
beschermheren de heer Theo Bovens, commissaris van de Koning in de 
provincie Limburg, en de heer Antoin Scholten, burgemeester van de 
gemeente Venlo.

Aansluitend volgt een receptie als dankjewel aan de heer Wim van 
Nieuwenhuizen en kunnen de gelukwensen worden aangeboden aan 
onze nieuwe preses de heer Karel van Keeken, de receptie wordt aan-
geboden door het bestuur van de Koninklijke Zangvereniging Venlona.
 
Het bestuur.U
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Tel. 077 - 8518733 • Mob. 06 - 48273114

1

Tot ziens beej
Piet Dings

Cafe Tante Bet
Parade 17, 5911 CA Venlo

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

alles op het gebied van grafmonumenten
reeds 90 jaar ervaring

grafmonumenten uit voorraad leverbaar
onderhoud en herstel van bestaande graven

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

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

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

Arena OccasionPark

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

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

FITNESS ONDER  

BEGELEIDING VAN EEN 

FYSIOTHERAPEUT

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

Zegels

Er is al een fl ink aantal zegelvellen 
volgeplakt met een totale waarde die 
voor een leuke aanvulling in onze kas 
zal zorgen.

De coördinatie is in handen van 
ondergetekende en deze hoeft er zich 
geen zorgen om te maken dat de bon-
nen niet ingeleverd worden. Van alle 
kanten komen ze binnen en ze worden 
voor zover mogelijk elke dinsdagavond 
al in de Venlonazaal door diverse leden 
spontaan op de zegelvellen geplakt en 
meestal elke week ingeleverd.
Het is een leuke sportieve actie van 
Benders Plusmarkten uit Venlo en 

Blerick om de vele verenigingen die er-
aan mee hebben willen doen nog eens 
extra fi nancieel te ondersteun. Alle 
deelnemende verenigingen zijn hier blij 
mee en aangenaam verrast. 

Nogmaals dank aan iedereen die de 
zegels voor Venlona heeft gespaard 
en mee geholpen heeft om dit tot een 
succes te maken.

Uiteraard veel dank aan de directie van 
Benders Plusmarkten in Venlo/Blerick 
die dit allemaal mogelijk maakte.

Th. Driessen. 

Plusmarkten Benders 
Venlo/Blerick en Venlona 

Sinds begin december plakken diverse leden sponsorzegels 
op zegelvellen of leveren de zegels in bij het zogenaamde 
zegelcomité. Dit gaat zonder veel problemen. 

ZegelsZegels



Venlona 
Nieuws

 MEI 2015

11PAGINA

 










Ven  loop

Niets! Zonder vrijwilligers lukt het niet. 
Zo ook de organisatie van de 10e Ven-
  loop. Deze activiteit is inmiddels ge-
organiseerd over een zaterdag en een 
zondag. Dit jaar op zaterdag 21 maart 
en zondag 22 maart 2015.
Het stichtingsbestuur van Venlo Loop-
stad, ook bestaande uit vrijwilligers is al 
maanden in de weer om de organisatie 
rond te krijgen. Ondanks hun jaren-
lange ervaring is het elk jaar weer een 
hele klus.
De vrijwilligers zijn nodig op diverse 
tijdstippen en plaatsen: in de voorberei-
ding, in de planning, bij de aanmeldin-
gen, bij het verlenen van de startnum-
mers, bij de opbouw, bij de verzorging 
en ontvangst van sponsoren, bij de 
publiciteit enz. en... bij een soepele 
editie van de Wandeltocht op zaterdag 
en de Venloop op zondag. In totaal 
praat je dan al gauw over ruim 1.200 
personen, particuliere vrijwilligers en 
vrijwilligers van diverse verenigingen 
die de stad en gemeente Venlo rijk is.
Op de verschillende routes zijn er de 
verkeersregelaars, surveillanten en 
begeleiders op de route.
Na elk startsein staat elke vrijwilliger in 
de startblokken weet hij of zij precies 
wat de taak is.
Ook wij van Koninklijke Zangvereniging 

Venlona zijn dit jaar weer present.
Voor de 8e keer en met in totaal 40 
vrijwilligers voor de zaterdag en de 
zondag, mannen en vrouwen die we-
ten wat hen te doen staat. 
Na het begin van elke afstand is het 
kort of lang wachten wanneer de eer-
ste lopers de fi nish passeren.
Dan begint het werk en met soepele 
armbeweging wordt elke medaille aan 
de wandelaar of hardloper uitgereikt, 
die deze op hun beurt vrijwillig in ont-
vangst nemen.
Bij de temperatuur van dit jaar wordt 
op de laatste vrijwilligers van de tocht, 
de verpleegkundigen van Ziekenhuis 
VieCurie en fysiotherapeuten weinig 
beroep gedaan. Het was een ideale 
temperatuur voor wandelaars en hard-
lopers.
Bij het verlaten van het Julianapark is 
aan de stapel bananenschillen en lege 
waterfl esjes goed te zien dat op de vrij-
willigers van Plus Benders en Waterlei-
ding Maatschappij Limburg (WML) een 
groot beroep is gedaan. 
We hebben het als vrijwilligers graag 
gedaan en tot volgend jaar.

Namens de vrijwilligers van
Koninklijke Zangvereniging Venlona 
Wim Wittenbernds. 

De Vrijwilliger

Wat is een organi-
satie, een partij, 
een vereniging 
of anderszins een 
organisatie van 
activiteiten zonder 
vrijwilligers? 
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Cóncertreis
Waat bin ik bliej det Venlona 
op cóncertreis geit naor Ti-
misoara. Waat bin ik gruuëts 
op waat d’r bies noow toe 
al georganiseerd is en waat 
vind ik ’t fantasties det ik 
mei op veurreis bin gewaes 
en waat bin ik kei kepot.

Nao de reis naor Praag, waas idderein 
’t d’r euver ens det weej de organisasie 
van zoeë ’n groeëte reis, in eige hand 
meuste halde. Weej weite noow, det 
det giganties vuul werk is. In Roemenië 
mósse alles in de weik legge en det 
hadde inkele minse van de reiscommis-
sie al gedaon. Baovedien ware d’r al 
vuul aafspraoke gemak op ’n veurige 
veurreis. Um óch ’n klein idee te gaeve 
waat d’r allemaol beej zó’n projek 
kump kièke, heb ik ’n verslaag van de 
letste veurreis gemak. Laes en oordeil.

Woensdaag 25 fi bberwarie.
Weej vertrokke met 6 minse met ’t 
vleegtuug naor Timisoara. Direkteur 
Wim Schepers, cóntacman Frans 
Meeuwis, ónderhandelaers en organi-
satore Paul Janssen en Paul Beurskens, 
sikkertaris en organisator Karel Her-
mans en óndergeteikende as factotum. 
� 65,- Retour kostte de vluch en det 
hebbe we geweite. Allein ’n klein kóf-
fer met ónderbóks, gum en ’n schoeën 
haemp mochte we meineme. In ’t 
vleegtuug zote we met de bein in de 
nek, maar det makde niks oeët, want 
de reis deurde maar ’n kleine twieë 
oor. In Timisoara stónd ’n klein buske 
klaor um ós naor ’t hotel te bringe. 

’t Zoog d’r euveral ermeujig oèt, bies 
we beej ’t hotel kwame. Halleluja, 
hotel Timisoara waas ’n veraodeming. 
Moeëj, ruum, vrintelik persenièl en 
feine kamers met föhn en kluisje.
Lang kóste we heej neet van ge-
nete, want we meuste naor de ièrste 
aafspraok in Banateana, ‘n restaurant. 
In dees gelaegeheid zoele we met 
Venlona in augustus aete, maar de 
eigenaer waas pleite, want hae had 
de hiele bubs verkoch. We meuste 
oètkiè ke naor ’n andere lokasie. De 
andere aafspraok, Monica van de 
busse, zoot d’r waal. Monica zoel ’n 
offerte euver busvervoer make en wis 
tegelièk ouk nog ’n andere zaak waor 
we met 200 minse binne kóste aete. 

Veurreis Timisoara

Met de Volvo van dit maedje 
ginge we naor Porte Arte, 
’n restaurant aan de Bega. 

Opera Carmen, waor 
weej naor toe woele, 
kóste we op ózze boèk 
schriève. Daor hadde 
we genne tièd mièr 
veur. Beej Porte Arte 
meus d’r ónderhan-
deld waere euver ’t 
aete en de priès van 

aete en drinke. Ónder-
tösse ware Wim en Frans 
Meeuwis naor de baas van 
de opera, Murgu, gewaes 
en hadde daor mei 
gepraot. In de bar van ’t 
hotel woorte de gegaeves 
oètgewisseld. We ginge 
vruug naor bed.

Dónderdaag 26 fi bberwarie.
’t Óntbijt waas geweldig. Eier, spek, 
wörskes, bruuëdjes enz. alles waas d’r.
Um half elf hadde we ’n aafspraok met 
Domkapellmeister Prof. Dr. Kindle, ’n 
fenomeen. Met um woorte aafsprao ke 
gemak veur ’t cóncert in de Dom. Um 
elf oor meuste Frans Meeuwis en ózze 
illustere dirigent Wim zich beej Murgu, 
de hoeëge baas, melde. Um half 
twelf woorte Paul en Paul in audiëntie 
óntvange. Aafspraoke, aafspraoke, 
aafspraoke.
Um twieë oor kóste we intelik aan 
de inwendige mins gaon dinke. Neet 
lang, want Prof. Dr. Kindl stónd op ós 
te wachte beej de Dóm. Dr. Kindle is 
‘ne zièr aimabele man met ‘ne jas dae 
rojaal verschaote is. Hae wit vuul en 

det luuët hae ouk merke ouk. 
Naodet heej alles doorgespraoke waas, 
schödde we Kindle van ós aaf en ginge 
naor ’t Rosenpark. Wim en Frans M. 
meuste naor de kónzertmeisters um ’t 
ein en ander te bespraeke. Truuk van 
’t Rosenpark kóste we intelik efkes 
oètröste. Ik had mien lang bóks oèt en 
woel net op bed gaon ligge, toen ik le-
weit op de gank hoort. “Op welke ka-
mer leet Frans Smeets?” hoort ik rope. 
Daor stond Paul Jansen veur de deur. 
De bazin van ’t hotel (weej neumde eur 
Dame Edna, umdet ze daor ’n bietje op 
leek) had efkes tièd um met ós ’t bus-
vervoer door te spraeke. ’n Oor hebbe 
weej beej die blónde, hoeëgehakte en 
kortgerokte tante doorgebrach.
Um half ach ginge we naor ’n Pizzares-
taurant, waor we nog efkes met Nico-
letta (’n soliste) meuste praote. Deze 
daag waas zièr suksesvol, maar we 
zien bies noow toe vergaete vakansie 
te viere.

Vrièdaag 27 fi bberwarie.
Deze daag zoel waat relekster waere 
volges ’t schema. Um half elf hadde 
weej pas ’n bespraeking met Ramona 
Lambing, weer emus van ’n busón-
derneming. De Pauls ónderhandelde 
weer op zien scherps en verdeende 
vuul geld veur Venlona. Det wilt zegge 
det Venlona minder geld hoofde oèt 
te gaeve asse de prièze met de andere 
óndernemers vergelieks. 
Weej hadde ‘ne gooje maoltièd 
verdeend en nuttigde in Lloyd ‘ne copi-
euze maoltièd van veer euro de man.

LEES VERDER OP PAGINA 12



Venlona 
Nieuws

Venlona 
Nieuws

MEI 2015 MEI 2015

14 15PAGINA PAGINA

In de loup van de middaag hadde Wim 
en Frans M. ‘ne aafspraok met de ge-
luùdsminse van ’t Rosenpark. Zeej ware 
gauw genóg truuk van de bespraeking 
en de ganse bups verplaatste zich 
naor de Ilius Mall. Taxi’s koste genne 
drol in Timisoara. Veur e 2,- ware we 
in de Mall. De Mall is zoeë groeët det 
ós vrouwe daor bes ‘ne middaag door 
kinne bringe en de manne misschien 
ouk. Nao de Mall truuk naor ’t hotel.
Intelik hadde we ’n eurke tièd um waat 
oèt te roste.
Um 8 oor stond de taxi klaor um ós 
naor de brouwerie te bringe. De zaak 
zoot aafgelaje vol. In de brouwerie 

cóncertreisVeurreis Timisoara
VERVOLG

18 augustus 2015 is het dan 
ein delijk zo ver! Na maanden 
van intensieve voorberei-
dingen vertrekt Koninklijke 
Zangvereniging Venlona met 
190 man sterk voor een groots 
opgezette concertreis naar 
Timisoara, Roemenië.

De allereerste aanzet werd gemaakt door di-
rigent Wim Schepers, die in contact kwam 
met Frans Meewis. De Limburgse regisseur 
Frans Meewis is meer dan 10 jaar verbonden 
geweest aan de Roemeense Nationale Opera 
in Timisoara als gast-regisseur. Tevens is hij de 
contactpersoon in Roemenië en adviseur bij 
de concertreis van Venlona. 
Door zijn goede contacten met Corneliu 
Murgu, Tenor en Directeur Generaal van de 
Opera Nationale Romane, ontwikkelden zich 

de plannen rond deze bijzondere reis t.g.v. het 
115-jarig bestaan van de zangvereniging.
Een reis die tevens vergezeld wordt door de 
Stadsomroep Venlo, waarvan een team, be-
staande uit drie personen, verslag gaan doen, 
zowel in beeld als geluid.
Mooie bijkomstigheid is bovendien het feit 
dat de Roemeense staatstelevisie het ope-
ningsconcert gaat opnemen en uitzenden in 
Roemenië.
Na diverse voorbereidende reizen naar Timi-
soara, heeft de reiscommissie een zeer bijzon-
der programma kunnen samenstellen, met 
als absolute hoogtepunt de opening van het 
culturele seizoen in het “Parcul Rozelor” in 
Timisoara. Hier mag Venlona met het grote 
symfonie-orkest van de Opera, met 5 solisten, 
de hoofdrol vertolken.
Daarnaast worden er in de loop van de week 
nog 3 concerten gegeven: Zaterdag 22 augus-
tus op het Fontein plein en in de Timisoara-
Dom.

Roemenië-avontuur Venlona van start

bleek det d’r weer miscommunicasie 
waas euver ièrdere aafspraoke betref-
fende ’t bezeuk van Venlona aan de 
brouwerie. Alles woort rechgezatte, 
waornao we de zaak nog efkes vaerder 
hebbe bekeke. Daornao truuk naor ’t 
hotel en direk naor bed.

Zaoterdaag 28 fi bberwarie.
Deze daag stónd in ’t teike van wièn 
en palinka. Um half tièn stond ’t buske 
naor Lipova (59 km) klaor. Paul B. is 
pas geopereerd aan hernia en kós 
noow oètprobere of de operasie gelök 
waas. 

Op zondag 23 augustus vertrekt het gezel-
schap naar de Basilika Maria Radna Lipova 
om daar de H. Mis op te luisteren, met aan-
sluitend een mini-concert.
Het openingsconcert in het Rozenpark staat 
geheel in het teken van de Opera.
Er worden maar liefst 25 spectaculaire hoog-
tepunten uit diverse opera’s ten gehore ge-
bracht.

Eén van de belangrijkste opera-componisten, 
Verdi neemt het grootste deel voor zijn reke-
ning:
Nabucco, AÏda, Un Ballo in Maschera, Il Tro-
vatore, La Forza del Destino, Rigoletto en La 
Traviata. Ze passeren allemaal de revue. Daar-
naast nog twee werken van Ch. Gounod, 
Faust en G.F. de Pauw, Bellida.

De samenwerking met het Opera-symfonie-
orkest, dat bestaat uit 90 personen, krijgt na 
de concertreis een zeer bijzonder vervolg:
Het hele gezelschap komt naar Nederland om 
hetzelfde programma uit te voeren.
Deze keer niet alleen met Venlona, maar 3 
andere koren van dirigent Wim Schepers te 
weten: KKM Lambertus uit Kerkrade, DSM-
Sabic uit Geleen en RMK uit Brunssum geven 
ook acte de présence.

Het gevolg hiervan is dat er een groots spek-
takel plaats zal vinden met symfonie-orkest, 
5 solisten en 200 koorzangers die hetzelfde 
programma als in Timisoara ten gehore zullen 
brengen. 
De optredens zullen plaatsvinden op 12 sep-
tember in het Parkstad theater te Heerlen en 
op 13 september in een matinee-concert in 
de Maaspoort te Venlo.

Guus Haeijen. 

Groots Venlona-project 
al fl ink in de steigers
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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

Kledingveranderingen

Gebr. VAN DEN BROEK

Maagdenbergweg 17a
5915 CN Venlo
Telefoon 3512620

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

Luitenant Klopweg 38
5916 LC Venlo, Nederland

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

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

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

www.dsbdenveloppen.nl

Mijn God, waat waas 
det ‘ne rotwaeg. 
Taege elf oor zoge 
we de steigers van de 
bedevaartskerk op-
doeme. Waat waas ’t 
daor beej Maria Radna 
‘ne puinhoup. Pater 
Reinholz, de groeëte 
baas, verzekerde ós, 
det as weej kwame 
in augustus, hae alles 
klaor had, inclusief 
’n vaat palinka. Midde in zien keuke 
staokde de pater proèmejenever. Via 
‘ne sluipwaeg kwame we in de kerk. 
D’r woorte aafspraoke gemak betref-
fende ’t aete, mezièk in de kerk enz. 
In de buurt van Lipova ginge we aete 
en tegelièk kièke of d’r 200 minse in ’t 
restaurant pasde. Met ’n bietje stapele, 
passe en maete lök det waal.
Op naor ’t wièngood in Paulus. Dit 
wièngood had de veurkeur van Monica 
(van de busse) en det waas al ’n raeje 
um daor good naor te kièke. Beej fi ès 
waer kóste de Venlonaleje neet good 
óndergebrach waere en geej weit ‘t, 
slech óndergebrachte Venlonaleje zien 
’n kwelling veur de organisasie. Toch 
woort ouk heej ónderhandeld euver 
prièze en wiène.
Taege 5 oor ware we beej ’t wièngood 
Recas. Weer wièn preuve en ónder-
handele.
Truuk in Timisoara ginge we direk naor 
de pizzeria waor weej ’n aafspraok 
hadde met d’n eventuele opvolger 
van Murgu beej de opera, nl. Chris-
tian. Hae is ouk de presentator van 
’t concert in ’t Rosenpark. Nao alles 

doorgespraoke te hebbe, woorte we 
beloeënd met ‘ne dieke knoèvel. Weej 
lepe naor ’t hotel en ginge slaope.

Zóndaag 1 maart.
Um half ach stónde we op, óntbete en 
woorte naor ’t vleegveld gebrach. Um 
half twelf ware we in Dortmund. Tevre-
je en doeëdmuug. Toe aan vakansie.
Ein les die weej gelièrd hebbe. Um te 
genete mósse oètgerös zièn. Neem 
op de cóncertreis op de tièd óch rös. 
Iddere daag, waor ouk maar meugelik. 
Drink met mate alcohol en gank op 
tièd naor bed.
Paul en Paul bedank veur de gezellig-
heid en óch tomeloze energie betref-
fende ’t ónderhandele en organisere.
Wim en Frans bedank veur óch gewel-
dige beejdrage op ó.a. muzikaal orga-
nisatorisch gebied en de gezelligheid.
Karel bedank veur de gezelligheid en 
de beejdrage op ó.a. logistiek en orga-
nisatorisch gebied.

’t Waas ’n zièr geslaagde veurreis.

Frans Smeets.  

daor beej Maria Radna 

’n vaat palinka. Midde in zien keuke doorgespraoke te hebbe, woorte we 

Maria Radna, Lipova

cóncertreisVeurreis Timisoara
VERVOLG
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Overzicht
Hoe vaak wordt onze web-
site eigenlijk bezocht? Dat is 
een vraag die al langer door 
mijn hoofd speelde.

Daarom heb ik contact gezocht met 
Clim de Boer, die onze website ontwik-
keld heeft.
Via Google Analytics Webanalyse en 
rapportage, is het mogelijk om achter 
de bezoekersaantallen te komen. Ook 
is het mogelijk om via deze website te 
achterhalen uit welk land de bezoekers 
komen en of ze vaker terugkeren.
Ook worden de eenmalige bezoekers 
uiteraard in beeld gebracht.

Hier ziet u een overzicht:

HET AFGELOPEN JAAR: 
(1 jan. 2014 – 31 dec. 2014)
•  Totaal: 12.418 sessies
•  Gemiddelde sessieduur: 2,5 minuut.

Periode 1 dec. 2014 t/m 4 jan. 2015
Totaal: 2327 sessies
•   1 dec. –  6 dec. : 362 sessies
•   7 dec. – 13 dec. : 407 sessies
•  14 dec. – 20 dec. : 426 sessies
•  21 dec. – 27 dec. : 468 sessies
•  28 dec. –  3 jan. : 356 sessies
•   4 jan. –  8 jan. : 308 sessies

De gemiddelde sessietijd is: 2,45 min.
Hier valt dus op dat de Piek duidelijk 
rond Kerst/nieuwjaar ligt, wat natuur-
lijk begrijpelijk is.

Periode 1 jan. 2015 t/m 1 april 2015:
Sessies: 4340; Gebruikers: 2532; weer-
gave van de pagina’s: 12.343.

Gemiddelde sessieduur: 2,5 minuten.
Nieuwe bezoekers: 47,6%; Terugke-
rende bezoekers: 52,4%.

Uit welke landen komen de 
bezoekers:
Nederland: 3796; Brazilië: 161; Duits-
land: 104; Engeland: 38; Italië: 33; VS: 
20; Portugal: 14; Australië: 11; India: 
11; België: 10.

Opmerkelijk bij deze aantallen is na-
tuurlijk het aantal uit Brazilië!!! (heeft 
er iemand een verklaring?)

Uit welke plaatsen in Nederland?
Venlo: 2413; Amsterdam: 157; Tege-
len: 146; Baarlo: 53; Velden: 52; Horst: 
48; Roermond: 47; Panningen: 46; 
Venray: 44; Sevenum: 43.

Guus Haeijen. 

Website-bezoek
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Vast
Waat ’n verschil met de vas-
telaovend wie ik nog jónk 
waas. Ik bin dus ouk jónk 
gewaes,hoewaal sómmige 
zegge det ik met ‘ne snor 
gebaore bin. In mien jónge 
jaore heb ik noeëts dörve 
druime, det ik allein maar 
in Venlo vastelaovend zoel 
viere. Blièrik baove alles! 
Lekker met de dames van 
Toeënkunskoeër Orpheus 
róndstruine.

Noow, vieftig jaor later, zuuse mich 
truuk in zaal Venlona, um met “Keu-
ninklik Venlona” vastelaovend te viere. 
Neet te geluive!

Dinsdaag middaags, sjouwde Matthijs 
zich al te pletter um alle steul in de 
Venlonazaal good te zette. Alles stónd 
as beej ’n normale rippetitie en veur de 
vrouwe ware d’r ’n paar staontaofels. 
Dus weej zote en de vrouwe stónde, 
verschil mót d’r zien. Wim, de direk-
teur, woort direk as de zwaorgewich 
van Venlona gebómbardeerd en veur 
‘ne gas leje kós de aovend al neet mièr 
kepot umdet zeej óndanks eure um-
vang neet as zwaorgewichte woorte 
gezeen.
Idderein waas verkleid, behalve de 
Oldtimers die eur normale kleier aan 
hadde.

Wim houwde zich achter de piano, 
zóng same met Hay en de res “Jocus 
Vitae” en de steul meuste aan de kant. 

Achter de bar stónd Matthijs zich 
kepot te ergere. Had hae zich daorveur 
’s middaags ’t schómpes geknuùrd? 
Maar al gauw begós hae te lache, wie 
hae zoog wievuuël muntjes die van 
Venlona kochte.

Wim, de veurzitter, äöpende de 
aovend en hoot de dames en andere 
genuuëdigde welkóm. De stumming 

zoot d’r al gauw in en ’t beer ouk. 
Tièd um ’n pilske te pakke. Op de 
buun hadde de dames en hièr van Con 
Amore eur attribute oètgestald. Waat 
strièkgerei en zoeë. Jan kwaam d’r met 
ziene trekbuul beej zitte. D’r woort 
gestreke en getrokke en de Oldtimers 
zónge. Ièrs eur lièfl eed “Pietje”, ’n 
leedje euver ’ne vogel of emus dae ‘ne 
vogel haet. Daornao “Wengske aan 
wengske”, waorin verteld wuurt euver 
“Pölkes van twieëde plök”. Pjotter 
in “Nizjninovgorod” en “ ’t Gelök” 
kómpleteerde de beejdrage van Ben 
Verdellen. Ónder leiding van Marianne 
zónge de Oldtimers “Heej duit ’t pien” 
en “De sportschoeël”. Van dees twieë 
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leedjes ware de wäörd door Thei 
Derkx gemak.
Óndertösse stónde Prins en ad-
judante te wachte en te wachte 
en beklaagde de Oldtimers zich 
det ze ’t neet mièr dreej kièr per 
nach kóste, umdet ze euveral 
pien hadde.

Intelik moch de prins naorbinne en 
kós ik mich ’n pilske pakke. Hay zóng 
Jocus Vitae veur de ech en de Prins 
vertelde det hae en de Jocushaan 
kiepevel krege as Venlona ging zinge. 
Hae waas d’r gruuëts op det Venlona 
naor Timisoara ging en det d’r ’n paar 
stadsumropers mei ginge.

Ik woel alweer ’n pilske haole, maar 
zoog det mien glaas noch half vol 
waas. Prins Ruud en adjudante Jorg en 
Bram zoge d’r meug oèt en houwde al 
weer gauw van wiek. Bianca kwaam 
met sneks rónd en idderein zóng nog 
ens “Jocus Vitae, quod sal coenae” , 
waat beteikent: Jocus is veur ’t laeve, 
waat ’t zalt is veur de pap. Van zalt 

krièg ik dors, dus ging ik beej Iris ’n 
pilske pakke.
’t Huuëgtepunt van de aovend kwaam 
in zich. De buutereedner! Hae neumde 
zich “De Kwazelaer”. Waat hebbe we 
gelache. Van al det lache kriegse ‘ne 
druuëge mónd en ik bin tiejus de buut 
zeker vièf kier naor de bar gewandeld. 
Dan weer ’n pilske beej Bianca haole, 
dan weer beej Iris. Op ’t lets woort ’t 
zoeë erg det ’t glaeske beer al klaor 
stond, veurdet ik beej de bar waas. 
“Ik zoog dich al kómme”, zag Bianca. 
Ónder ós gezag en gezwege, ‘n gooje 
kasteleinse. Truuk nao dae wazelvot. 
Hae bleef maar basisschoeëlmöpkes 
róndstruie en gebroekde waordspeu-
linge die waal erg vaer gezóch ware. 
Maar waat van vaer kump is good. 
Wie hae klaor waas, zoog ik um nao 
’n bestuurslid loupe. De redenaer trok 
zien portemenee en betaalde e 50,- 
aan Thijs, umdet hae waat had meuge 
zegge.
En nog waas ’t fees neet aafgeloupe.
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•  adams mens fashion venlo

• bartels beheer venlo 

• de heer j. van beek venlo 

• de heer f. bouwens venlo 

• de heer j. cabooter venlo

• de heer m. canjels belfeld

• colbers beheer tegelen

• dagblad de limburger venlo 

•  flynth adviseurs en 

accountants venlo 

•  mevr. van enckevort-beurskens 

venlo/blerick

•  pedicure ine frencken-

op de laak venlo 

• de heer j. van den ham baarlo 

• hela-thissen venlo 

•  de heer k. hermans venlo 

• kellpla venlo 

• de kievit verhuizingen venlo 

• leurs tuincentrum venlo 

• foto kino linders venlo 

•  rabobank venlo

•  schoonmaakbedrijf 
van der meulen venlo 

•  peters-cabooter herenkleding 
venlo-blerick 

• scelta mushrooms venlo 

•  jos van rensen 
interieur, advies en meer venlo

• de heer j. schlooz venlo 

• de heer j. stevens steyl

• schobbers zaden venlo

• seacon logistics venlo 

•  seuren drogisterij-parfumerie 
venlo 

•  unica installatietechniek venlo

• abs vdl kusters / vdl bus venlo  

•  vetebe b.v. venlo

•  wash drive in horsterweg 
venlo-blerick

Dao kwaam ’t Boèrebroèfsgezelschap 
van de Reddingsbrigade. Waat zoel 
ik gaer gered waere door sómmige 
van die Brigadeuzes. ’t Knappe van 
die hiele show die opgeveurd woort, 
waas, det alles van boète ging. Veur 
sómmige meus det ouk waal, want 
die zoge d’r oèt of det ze neet kóste 
laeze. Wim woort door de broèd gekös 
en door de broèdegóm geknoèveld. 
Beej de bar stónd weer ’n pilske veur 
mich klaor. As dank veur dit boèrege-
weld noom Wim weer achter de piano 
plaats, woort Karel ‘ne mikrefoon in 
de hand gedouwd en kós d’r weer 
gezónge waere. Óndertösse hele weej 
met twieë man Sjraar Peetjens vas, 
want dae woel Karel de mikrefoon aaf-
neme. De Reddingsbrigade begós ‘ne 
polonaise en de chaos waas kómpleet; 
gezellig. Veur mich stónd d’r weer ’n 
pilske klaor.

Wie ik rónd elf oor um mich haer keek, 
waas de rouk waat opgetrokke, de 
Reddingsbrigade naor hoès en de Ven-
lonazaal nog maar half vol. “Zulle weej 
ouk maar naor hoès gaon?”, zag Elly, 

mien vrouw. “D’r steit nog ’n pilske 
veur mich klaor”, zag ik. “Gaef det 
maar aan dae Buutereedner, dae zal 
nog waal ‘ne druuëge mónd hebbe”, 
zag Elly.

’t Waas ‘ne gezellige aovend.

P.S. Sorry, det ik zoeë lank van stóf bin 
gewaes. Ik dink det ik maar buutereed-
ner waer.

Frans Smeets.  

VastelaovendVastelaovend beej Venlona
VERVOLG

gewaes. Ik dink det ik maar buutereed-



VastelaovendVastelaovend
Venlona Venlona 
NieuwsNieuws

 MEI 2015 MEI 2015

4

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

Telefoon: 077 3513167
www.vandamvakkleding.nl

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

ZAND- EN GRINDHANDEL

GROND- EN SLOOPWERKEN

BESTRATING - RIOLERINGEN

CONTAINERVERHUUR

Kledingveranderingen

Gebr. VAN DEN BROEK

Maagdenbergweg 17a
5915 CN Venlo
Telefoon 3512620

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

Inbraakbeveiliging

Venlo NL T +31(0) 77 - 352 86 46
www.lamberts-elektrotechniek.nl
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Op 1 april werden de opna-
mes gemaakt voor de TV-
commercial ter promotie van 
onze workshop op 25 april 
met Martin Hurkens en Wim 
Schepers.

Precies om 10:00 u klauterden Martin 
en Wim de trappen in de Maaspoort 
op om invulling te geven aan de opna-
mes voor de stadsomroep.
We hebben gekozen voor de Glenn 
Corneille foyer: Een schitterende loca-
tie met een prachtige vleugel.
Frans Kerren en ondergetekende 
waren al eerder gearriveerd samen met 

Patty Penders die de opname zou ver-
zorgen. Statieven, refl ectieschermen, 
camera’s en een heuse bouwlamp 
werden opgesteld.

Daarna even koortsachtig overleg: 
“Hoe gaan we het precies aanpak-
ken?” Wim en Martin hadden uiter-
aard al de nodige “kreten” op papier 
gezet, maar hier werd door Patty nog 
het een en ander op deskundige wijze 
in geschrapt, want het geheel mag 
uiteindelijk maar 15 seconden duren.

En dan hebben we het uiteraard over 
de “Lange” versie! De korte versie, die 
als reminder gebruikt zal gaan worden, 

Opname TV-commercial voor de WorkshopTV-commercial

mag maar maximaal 6 seconden 
duren!
Het bleek nog een hele klus om alles 
binnen die 15 seconden te proppen. 
Waarschijnlijk zullen het wel 17 secon-
den worden, maar dat moet kunnen…
Alles verliep redelijk snel. Alleen de 
laatste zin die in het Venloos moest: 
“Weej wille DICH!!”, wat uiteraard 
slaat op de zin: “We want you” op de 
poster, zorgde vooral voor Wim voor 
wat problemen!
Het Venloos gaat hem blijkbaar nog 
niet zo geheel vlekkeloos af!

Al met al een dik uur bezig voor 17 
seconden….maar de tijd vloog voorbij 

en niet in het minst door de humoristi-
sche wijze waarop Martin en Wim met 
elkaar omgingen!

Na een heerlijk kopje koffi e vertrok 
iedereen met een voldaan gevoel 
huiswaarts.

Hopelijk draagt dit spotje bij aan een 
succesvolle workshop op 25 april!!
Bij het verschijnen van deze uitgave 
van het Venlonanieuws, weten we 
meer…..

Guus Haeijen. 

G L E N N  C O R N E I L L E  F O Y E RG L E N N  C O R N E I L L E  F O Y E RG L E N N  C O R N E I L L E  F O Y E R
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Koninklijke Zangvereniging 
Venlona
Postbus 405, 5900 AK Venlo
IBAN NL62 ABNA 0484 043 315
Contributies en spaarfonds storten 
op IBAN:
NL 63 ABNA 0484 65 25 139

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

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

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

PR-commissie: 
Guus Haeijen, Frans Kerren, 
Wim van Nieuwenhuizen.
E-mail: pr@venlona.net; tel. 06 
236 390 02

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

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

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

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

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

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

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

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

Coördinatie VenlonaNieuws:
Thijs Driessen, 06 537 009 09
E-mail: venlonanieuws@venlona.net

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

Agenda

Zo. 31 mei
-  Openluchtmis – Processiepark, Genooi, Venlo;
-  Na de H. Mis in Genooi, Inauguratie nieuwe 

preses – Venlonazaal Venlo.

11:00 uur

14:00 uur

Di. 28 juli Laatste repetitie: “Stoep-repetitie”. 20:00 uur

Di. 11 aug. Begin repetities – Venlonazaal Venlo. 20:00 uur

Di. 18 aug. Vertrek vanuit Venlo naar Timisoara Roemenië.

Di. 25 aug. Retour vanuit Timisoara terug naar Venlo.

Za. 12 sept. Jubileumconcert – Heerlen. 20:00 uur

Zo. 13 sept. Jubileumconcert – Maaspoort Venlo. 14:00 uur

Zo. 20 sept. Ouverture – Venlo.

Vr. 2 okt. Mannendag – Venlo of omgeving.     n.n.b.

Zo. 8 nov. H. Mis St. Martinuskerk - Caeciliafeest 
Venlonazaal Venlo. 11:00 uur

Voor meer info zie: www.venlona.net VakantieXperts De Kleermaeker
Parade 86, 5911CE VENLO, Tel: 077-3520000 
venlo@vx.nl - www.vx.nl/venlo

VERTROUWDE SERVICE HEEFT EEN NIEUWE NAAM

De Kleermaeker

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



pssst!
HOORT

u mij?

hallo ..... ja HOOR  ik bedoel u!

T 077 303 15 10  E info@gehoorpunt.nl  W www.gehoorpunt.nl

Kaldenkerkerweg 20, Venlo

maakt een PUNT van uw GEHOOR!

hoortoestellen | hooronderzoek | gehoorbescherming | hoorhulpmiddelen


