
Venlona 
Nieuws

 MAART 2015

3PAGINAKONINKLIJKE ZANGVERENIGING VENLONA

Venıona
   83e JAARGANG 2021 

nıeuws .



Venlona 
Nieuws

OKT. 2021

1PAGINA

redactieVoorwoord

Tijdens de onlangs gehouden Algemene Leden Vergade-
ring van onze vereniging is het hele bestuur afgetreden 
nadat onze preses Huub Brouwer zich bedankte als 
voorzitter.
De ontstane situatie is een direct gevolg van een al lan-
ger slepend conflict binnen de vereniging.
Niet binnen het bestuur.

Hoe nu verder?
Ondertussen is er een initiatiefgroep: “VenlonaVoor-
uit” gevormd die gaat proberen om uit de impasse 
te komen. Men zal bekijken welke stappen het beste 
genomen kunnen worden.

Hier enkele gedachten van de initiatiefgroep:

Ook is het  voor onze zangvereniging van groot belang dat nu eerst de advies-
commissie aan de slag gaat. De adviescommissie gaat een scherpe analyse ma-
ken van de pijnpunten die de oorzaak zijn van de impasse waar onze vereniging 
in terecht is gekomen.

Zodra de adviescommissie haar werk gedaan heeft, zal het interim-bestuur een 
Algemene Leden Vergadering uitschrijven waar, naast de nog te behandelen 
overige reguliere ALV agendapunten, de bevindingen van de adviescommissie 
worden uitgebracht. De bevindingen van de adviescommissie zullen ook naast het 
huidige beleidsplan worden gelegd en bekeken in de ALV of hier nog aanpassing 
voor nodig is. 
Jacques Drost, Karel Hermans, Pierre Hendrikx en Guus Haeijen hebben zich 
bereid verklaard “aan boord” te blijven als interim bestuur, tot dat er een nieuw 
bestuur geformeerd kan worden. 

Óók is het van groot belang dat we het samen zingen weer herontdekken en 
ervaren wat het met ons doet na 1,5 jaar stilte! Onze dirigent Wim Schepers zal 
hier de komende repetities met ons aan werken. De eerste gezamenlijke repetitie 
van 7 september was al een aanzet dat we samen zeker verder kunnen. Wanneer 
de sfeer in onze zangvereniging het weer toelaat zal ook de herdenking van de 
ons ontvallen leden en naasten een plek krijgen. Ook zal dan gekeken worden 
hoe onze vereniging de vele jubilarissen gaat huldigen.

De redactie.� 
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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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Vanaf deze uitgave start er 
een nieuwe rubriek in ons 
Venlonanieuws onder de 
naam: “Uit de plakboeken 
van Wim”.

Zoals eerder gemeld heeft Wim zijn 
hele “Venlonaleven” (40 jaar!) plak-
boeken bijgehouden van alles, maar 
dan ook werkelijk alles wat ook maar 
enigszins met Venlona te maken had!
Werkelijk een schat aan informatie en 
een lust voor het oog.

Omdat Wim toegetreden is tot de 
“afdeling”: Rustende leden, heeft hij 
zijn plakboeken overgedragen aan 
Venlona.

In deze uitgave: Enkele hoogtepunten 
uit de jaren 2011-2012-2013.

Ik wens iedereen veel plezier met het 
bekijken van de Foto’s, krantenartike-
len etc.

Guus Haeijen.

Uit deplakboeken
 van Wim Vollebergh

ZIE VERDER OP PAGINA 4
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Uit deplakboeken

VERVOLG

 van Wim Vollebergh
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Covid             virus
Door het Rijksvaccinatiepro-
gramma (ingevoerd 1953 en 
in 1957 overal in Nederland 
beschikbaar) hebben alle Ne-
derlanders de mogelijkheid 
zich te beschermen tegen 
D(difterie), K(kinkhoest), 
T(tetanus), P(oliomyelitis) en 
de ouderen onder ons ook 
nog tegen Pokken. 

Decennialang is er behoudens in de 
Bijbelbelt nauwelijks discussie geweest 
over wel of niet vaccineren. De ernst 
van deze infectieziekten was kennelijk 
groot genoeg om geen discussie op te 
roepen. Het aantal infecties waartegen 
bescherming werd geboden heeft zich 
geleidelijk uitgebreid tot 12.
Bij de invoering van vaccinaties 
tegen B(of) M(azelen), R(ode hond), 
H(emofilus) i(nfluanzae) B, Hep(atitus)
B, Pneu(mococ), Men(ingitis)ACWY en 
zeker bij H(maan)P(apiloma)V(virus) (te-
gen baarmoederhalskanker bij meisjes) 
kwamen uitgebreide tegenbewegingen 
op gang, zeker toen op sociale media 
op grote schaal nepberichten konden 
worden verspreid.

Als we willen reizen naar exotische 
landen vinden we het heel normaal om 
de noodzakelijke vaccinaties/maatrege-
len te gaan halen (verplicht of noodza-
kelijk) Gele koorts, Hepatitis, Typhus, 
Paratyphus AB, Malaria-tabletten. Wie 
niet wil gaat niet op dergelijke reizen.

Bij de kinderopvang zijn er heftige 
discussies geweest omdat ouders hun 

kinderen niet in contact wilden laten 
komen met kinderen die zich niet te-
gen mazelen hadden laten inenten. De 
toegang tot kinderopvang zou worden 
geweigerd indien geen vaccinatie.
Een dergelijke problematiek speelt nu 
bij Covid-19. 

Een doorgemaakte ernstige Covid-19 
infectie biedt de beste bescherming 
tegen herinfectie. Gelukkig kunnen 
niet zoveel mensen daarvan gebruik 
maken. De meeste mensen hebben im-
mers nog geen infectie doorgemaakt. 
Daarnaast biedt ook vaccinatie 
bescherming en zorgt ervoor dat 
een eventuele infectie (mocht die bij 
uitzondering toch optreden) minder 
hevig verloopt. Indien gevaccineerd, 
dan kan men zich zonder al te veel ri-
sico in een gezelschap begeven. Alleen 
voor hoogrisico personen (bestaande 
gezondheidsstoornissen) zouden nog 
aanvullende maatregelen gewenst zijn 
(met name afstand houden).

Een paar opmerkingen op persoonlijke 
titel:
Iedereen kan zelf beslissen of hij zich 
wel of niet laat vaccineren. 
Indien men zich niet laat vaccineren zal 
men er rekening mee moeten houden 
dat men tegen een aantal beperkingen 
zal aanlopen, zo niet in Nederland, dan 
toch zeker internationaal. 

Vaccinatie

De risico’s en gevolgen van een Covid-
19-besmetting zijn vele malen ernstiger 
dan de mogelijke risico’s op een bijwer-
king van vaccinatie en dat geldt ook 
voor jongeren (denk aan langdurige 
klachten na een besmetting).

Iedereen kan wel of niet het risico ne-
men om ondanks vaccinaties besmet te 
raken. Ook toegangseisen met geldige 
QR-codes of negatieve testbewijzen 
geven geen 100% garantie op het niet 
besmet kunnen raken met het virus.
Iedereen die zich niet wil laten vac-
cineren heeft gedurende de corona-
epidemie de sociale verantwoordelijk-
heid om niet op bijeenkomsten te 
verschijnen met grote groepen mensen 
en in het openbaar de nodige afstand 
te houden.
Er zijn talrijke bijeenkomsten waarbij 
een geldige QR-code moet worden 
overlegd om toegang te krijgen. 
Verenigingen zouden deze handelwijze 
ook kunnen volgen.

Als mensen gevaccineerd zijn, willen ze 
daar meestal geen geheim van maken.

Als er mensen zijn, die zich niet wil-
len laten vaccineren is het de vraag 
waarom niet? Waarschijnlijk berust 
dat standpunt op angst of foutieve 
informatie.

Alles bij elkaar lijkt het me niet zo 
moeilijk om bijeenkomsten voor veren-
gingen te organiseren. Gevaccineerden 
hoeven zich nauwelijks zorgen te ma-
ken en daarboven kunnen toegangsei-
sen nog eens extra garanties geven.
Gezien het opnieuw stijgend aantal 
corona-besmettingen zullen we voorlo-
pig nog niet van het probleem verlost 
zijn, zeker wereldwijd niet. Dus om ver-
der te willen zullen we toch een modus 
vivendi moeten vinden waarmee we 
het allemaal eens zijn.

Joep Jansma. 
Voormalig huisarts.� 
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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

Voor info: vrienden@venlona.net • Secretariaat: 077-35 498 71
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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
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Peche Melba en Melba toast

gerechten

De Australische sopraan 
NELLIE MELBA (1861-1931) 
heeft zoveel indruk gemaakt 
op Escoffier, dat hij neven 
staande twee gerechten haar 
naam heeft gegeven. Haar 
echte naam was Helen Porter 
Mitchell, ze noemde zichzelf 
naar de stad Melbourne. 

Zij werd geboren in een muzikale 
familie en ging naar een prestigieuze 
privéschool, waar haar muzikale talent 
werd ontdekt. Ze verhuisde in 1880 
met haar vader naar Queensland, 
trouwde er en kreeg een zoon, maar 
was er niet gelukkig. 
In 1886 ging ze met haar gezin naar 

Europa en probeerde een carrière 
als operazangeres op te bouwen in 
Londen en Parijs. Toen ze in Brussel als 
Gilda in Rigoletto van Giuseppe Verdi 
debuteerde, werd ze op slag beroemd. 
Haar carrière duurde tot in de jaren 
twintig.
In 1882 trouwde ze met Sir Charles 
Armstrong. 
Ze werd in 1918 in Groot-Brittannië 
koninklijk onderscheiden. Na enkele 
malen afscheid genomen te hebben, 
gaf ze haar allerlaatste concerten in 
1928 in Australië. Ze stierf in 1931 aan 
een bloedinfectie en werd begraven 
inLilydale.

Het Melba Memorial Conservatorium 
of Music van de Universiteit van Mel-

 Koken met...

Ingrediënten:

- 1 rijpe perzik per persoon;

- 250 g frambozen;

- 150 g poedersuiker;

- vanille roomijs;

- verse amandelen.

Bereiding:
-  Blancheer de perziken twee 

seconden in kokend water, koel 

af in ijswater, ontvel ze, bestrooi 

met suiker en zet koel weg.

-  Passeer de frambozen door een 

zeef en meng met de poeder-

suiker, zet koel weg.

-  Schep wat vanille-ijs in een 

coupe, plaats 2 halve perziken 

en bedek met frambozenpuree.

-  Garneer met verse schijfjes van 

verse amandelen (niet ge-

droogd).

bourne is bekend als de Melba Hall en 
haar portret staat op het Australische 
biljet van 100 dollar.

 PECHE MELBA

Een nagerecht uit 1893  gemaakt 
in hotel Savoy in Londen, nadat de 

beroemde Franse chefkok Auguste 
Escoffier (1847-1935) Nellie Melba had 
zien optreden in Wagners Lohengrin. 
Hij maakte een ijssculptuur in de vorm 
van de zwaan uit Lohengrin en legde 
tussen de vleugels perziken op een 
bedje van vanille-ijs met daarover-
heen gesponnen suiker. Pas in 1900 
ontstond de definitieve versie van dit 
toetje, dat populair werd over de hele 
wereld: de zwaan verdween en wat 

overbleef was een bolletje vanille-ijs 
met 1 of 2 perziken en frambozenpu-
ree.

 MELBA TOAST

Dit is een zeer dunne brosse toast 
om hapjes op te serveren. Escoffier 

bedacht deze toast in 1897, toen hij 
verliefd was op de Australische zange-
res en zij erg ziek was en dieet moest 
houden. Men kan zelf melbatoast 
maken door een geroosterde snee 
brood in dikte te halveren en nogmaals 
te roosteren.

Joep Jansma.� 
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Beste lezers van Venlona 
Nieuws. Ik liep al langer 
rond met de gedachte om 
mijn mening over deze 
vraag op papier te zetten 
voor het Venlona Nieuws, 
maar nu in deze turbulente 
tijd voor deze zangvereni-
ging is die mening mis-
schien bruikbaarder dan 
ooit tevoren.

Het is eigenlijk wonderbaarlijk dat 
ik als geboren Blerickenaar die al 
bijna 30 jaar woonachtig is in Kessel 
terecht ben gekomen bij de Ko-
ninklijke Zangvereniging Venlona. Ik 
heb dat verhaal al een keer bij mijn 
introductie geschreven maar in het 
kort gezegd is dit gekomen via de 
zanggroep Solo Tout die vooral uit 
Venlona leden is gestart. Een echte 
Kesselnaar die naar Venlo was ge-
emigreerd vroeg me bij Solo Tout te 
komen. Daar startte vanaf dag 1 de 
lobby om ook bij Venlona te komen. 
Ik was nogal sceptisch over het reper-
toire van mannenkoren want ik ver-
eenzelfdigde dat met wat ik als Hard 
Rock tiener hoorde van mijn vader bij 
het Blericks Mannenkoor. Maar van 
dat laatste wist ik ook de gezellige 
verhalen over de derde helft en de 
concertreizen, dus na een gezellige 
avond met Solo Tout heb ik beloofd 
om een keer naar de repetitie van 
Venlona te komen.

Ik werd daar gegrepen door het 
enthousiasme van dirigent Wim 

Schepers en dacht al snel: Jos, hier 
kun je nog veel leren om een betere 
zanger te worden. Daarnaast viel ik 
bij de 1e tenoren in een warm bad 
van mannen die bijna allemaal mijn 
vader hadden kunnen zijn, maar ge-
lukkig ook een paar oudere jongeren 
zoals ikzelf. 

Wat mij het meeste deugd deed 
echter was te zien dat er een “jong’’ 
en zeer aktief bestuur aan het roer 
stond. Een bestuur dat bezig was 
om Venlona te vernieuwen. Al snel 
was ik ervan overtuigd dat die koers 
essentieel is om een mannenkoor 
niet te laten sterven door vergrijzing, 
iets wat te zien is bij vele koren in 
de omgeving. Natuurlijk moet je 
ook tradities zoals bijvoorbeeld het 
concert bij het “Kapelke van Genuuj”  
in ere houden, maar een vernieu-
wend Kerstconcert en een dynamisch 
Nieuwjaarsconcert, waar wij wellicht 
niet primair in de spotlights staan, 
zijn wel de dingen waar ik als Oudere 
Jongere voor warm loop. Laat een 
solist maar de Messi van de uitvoe-
ring zijn, het is het hele team dat 
uiteindelijk het plaatje neerzet.

Het hoogtepunt is voor mij nog 
steeds de serie uitvoeringen van de 
Queen Symphony, maar ook het 
optreden bij de opening van Cul-
tura Nova is een echt hoogtepunt 
geweest. Ik zing liever in ons koor 
de begeleiding van een paar wereld 
solisten voor een publiek van 20.000 
man dan dat ik ‘De herdertjes lagen 
bij Nachte’ sta te zingen voor een 

Hoe krijg je Oudere Jongeren

bij Mannenkoor?

vergrijsde, halfvolle kerk. Natuurlijk 
hoorde ik wel eens het gemor om 
me heen dat we terug moeten naar 
de basis maar met alle respect voor 
de zeer ervaren leden van Venlona, 
daar zit bijna niemand meer op te 
wachten! Als je voor die richting 
kiest, dan krijg je tevreden leden 
met 20, 30 of zelfs 40 jaar ervaring 
op hun blazoen, maar dat worden 
er helaas door natuurlijke afvloeiing 
steeds minder. Maar erger nog: het 
publiek dat 20, 30 of 40 jaar geleden 
daarvoor te vinden was dat wordt 
ook snel minder en is er ook niet 
meer!

Venlona kan alleen maar overleven 
door te verjongen en door mee te 
gaan met de tijd en goed na te den-
ken waar het publiek op wacht. Zie 
hoe André Rieu de klassiekel muziek 
voor een groot publiek toegankelijk 

maakt. Zouden wij het niet prach-
tig moeten vinden als we daar het 
achtergrond koor bij zouden mogen 
zijn?

Nogmaals, de recente ontwikkelin-
gen bij Venlona baren mij natuurlijk 
ook grote zorgen. Het is heel spijtig 
dat het bestuur dat daar zoveel voor 
gedaan heeft haar werk niet heeft 
kunnen afmaken, maar ik denk 
dat dit wellicht de onafwendbare 
noodklok is om het hele koor te 
doordringen van de noodzaak van 
vernieuwing.
Het nadeel van de Oudere Jongere 
is dat die nog werkt dus niet alle tijd 
kan vrijmaken, maar ik wil er graag 
met alle enthousiastelingen van 
Venlona de schouders onder zetten. 
Venlona Vooruit!

Jos Notermans.� 
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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
In de vorige uitgave van het Venlonanieuws werd er mel-
ding gemaakt van 5 jubilarissen in 2021. Helaas is er op de 
een of andere manier een fout geslopen in onze ledenadmi-
nistratie. Daardoor is ons oudste lid THEO (Theike) HOUWEN 
daar niet bij genoemd.

in 2021
6 jubilarissen

Jubilaris Theo, 
Onze eerste Tenor 
Theo, 92 jaar en 
50 jaar lid!!
Gangmaker tijdens 
o.a. mannendagen 
met zijn “MariaCal-
las-stem”.
Boven op de tafels in 
kroegen …..wat een 
plezier!!
Altijd goed gemutst, 
maar ook met 
ernstige momenten 
en goede raadge-
vingen.

Venlona hoopt nog 
héél veel jaren ple-
zier te beleven aan 
onze sympathieke 
zangersvriend!

Guus Haeijen.� 
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in ’t Ven(lose)

In 2006 maakten we plannen 
om op avontuur te gaan en 
naar Frankrijk te verhuizen 
om daar een toeristisch be-
drijf op te zetten. 

In het najaar van 2007 vonden we - na 
diverse zoektochten - een bestaande 
(verouderde) B&B op een fantastische 
plek even ten noorden van Bordeaux 
en een half uurtje van de Atlantische 
kust. Authentiek pand, zwembad, 
grote tuin, eigen parkeerplaats, kort-
om: toppie! 
Medio april 2008 was het zo ver en 
werden de koffers gepakt en een im-
mense verhuiswagen volgepropt.
Op 1 juni arriveerden de eerste gasten 
en nee, dat ging niet zoals je vaak ziet 
in “ik vertrek”.
De B&B en bijbehorende vakantiehuis-
jes - gîte in het Frans - waren welis-
waar wat verouderd en voldeden nog 
niet aan onze ideeën, maar we konden 
er direct mee aan de slag.
Die eerste zomer wisten toch nog 250 
gasten ons te vinden voor een verblijf 
van één of meerdere dagen. Daaronder 
ook de Venlonaleden Theo Brouwer, 

Coen Vestjens en Thijs Driessen met 
hun partners. 
Meteen na het seizoen zijn we voor-
bereidingen gaan treffen om het hele 
complex grondig te verbouwen en te 
renoveren. Daarmee begonnen we 
in januari 2009 en 31 april was alles 
- geheel volgens planning - klaar. We 
werkten vooral met lokale bedrijven 
en als je de taal spreekt en goede 
afspraken maakt, is er geen vuiltje aan 
de lucht.
Eind 2019 – we hadden in 12 jaar zo’n 
10.000 gasten gehad - verkochten we 
ons bedrijf aan een echtpaar uit Ant-

Een stukje Frankrijk

werpen die met veel plezier het bedrijf 
hebben voortgezet en ondanks Corona 
toch al twee goede seizoenen hebben 
gedraaid.

Vlak na de overdracht, rond Vastelao-
vend 2020 (wij waren altijd hier met  
die dagen) werden we door ‘n make-
laar gewezen op een huis in ‘t Ven 
dat te koop stond. Daarna ging alles 
in sneltreinvaart. Wij werden enthou-
siast van het object, konden er weer 
een soortgelijk bedrijf starten als we 
in Frankrijk hadden èn het ligt in de 
nabijheid van veel van onze familie-
leden, inclusief kinderen en een lieve 
kleinzoon. We besloten dat dit het 
goede moment was om terug te keren 
naar Venlo.
Inmiddels zijn we alweer ruim ’n jaar 
terug in Venlo, hebben we alle beno-
digde vergunningen binnen en hebben 
we op de Arenborgweg een mooi be-
drijfje opgebouwd: ’la bienvenue eten 
& slapen’ (www.la-bienvenue.nl). De 
ligging is landelijk, rustig en midden in 
de natuur.

We verhuren een volledig ingerichte 
vakantiewoning die tegen ons huis aan 
ligt. Als ze willen, kunnen de gasten 
van ons zwembad gebruik maken en 
’s avonds aanschuiven aan tafel onder 
de veranda. We organiseren diners 
voor vrienden, kennissen en iedereen 
die het leuk vindt om te komen eten 
“bij Marc & Jacqueline achterom”, aan 
de rand van het zwembad. Ook kun je 
bij ons vergaderen. En wat is heerlijker 
dan ná ’n vergadering lekker in het 
zwembad te springen alvorens aan ta-
fel te gaan voor ’n mooie maaltijd. We 
serveren gerechten uit de Franse keu-
ken, aangevuld met Noord-Limburgse 
streekproducten.

Voor ons is dit een droomplek met tal-
loze mogelijkheden voor onze activi-
teiten met la bienvenue, ’n bedrijf dat 
staat voor Limburgse gastvrijheid, met 
een Franse touch!
’n Stukje Frankrijk in het Ven(lose)

Marc Receveur.
Oud-lid KZV Venlona (2e bas).� 
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Tebbenkiës, 6 daag per waek op ut Nolusplein 

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

Waarom niet eens in het 
Venlona Nieuws iets over de 
hobby van een partner van 
een lid van Venlona?

Anny, de eega van rustend lid Wim 
Vollebergh heeft verschillende 
hobby’s,
waaronder het opleuken van 
vintage kleding, zoals jasjes en het 
maken van mooie veelkleurige 
rokken van het stof van paraplu’s; 
geschikt voor feestjes of “vaste-
laovend”.
Wie er belangstelling voor heeft 
kan deze bij haar thuis op afspraak 
komen bekijken.  
Het telefoonnummer 
is 077 3517613.  

 De hobby van...

Vintage

kleding
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Koninklijke Zangvereniging Venlona
Postbus 405, 5900 AK Venlo
IBAN NL62 ABNA 0484 0433 15
Contributies en spaarfonds storten op 
IBAN: NL63 ABNA 0486 5251 39

INTERIM-BESTUUR:

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:
Vacant
Afmelden bij de 1e of 2e secretaris

1e bassen:
Vacant
Afmelden bij de 1e of 2e secretaris

2e bassen:
Ger van der Koelen, 06 413 789 67
E-mail: pcbassen@venlona.net

Coördinator donateurs: 
Leo Nab 
Tel. 077-472 2510
IBAN: NL35 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

Corrector: Wim Vollebergh

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

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

Layout en vormgeving:
Hans Neuray 

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

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 

i n f o @ t o p z o r g g ro e n v e l d . n l   •   w w w. t o p z o r g g ro e n v e l d . n l 

• 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 

 



WWW.VENLONAZAAL.NL
Hogeweg 10-16,5911 EB VENLO

Tel.: 077-3513496, of 06-53711405

VENLONAZAAL
FEESTAVONDEN • RECEPTIES • VERGADERINGEN • CONCERTEN • BRUILOFTEN • UITVAARTEN


