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FamilieBeste Venlonafamilie

Wederom werden we de afgelopen periode gecon-
fronteerd met grote tegenslagen:
Frieda, de Echtgenote van onze dirigent Wim 
Schepers overleed na een kort maar hevig ziekbed 
en we moesten voorgoed afscheid nemen van onze 
sympathieke bas Wim Koops. 
Op 30 augustus kwamen we in Domani bijeen om 
het leven van Frieda te herdenken. Het was een 
unieke bijeenkomst waar op indrukwekkende wijze 
vooral ook een muzikaal eerbetoon werd gebracht 
aan een Echtgenote en Moeder, die steeds een 
inspiratiebron is geweest voor man en dochter.
Twintig september luisterde Venlona in Domani de 
afscheidsplechtigheid op van Wim Koops. Het prachtige muzikale eresaluut door 
het koor, onder de bezielende leiding van haar dirigent, toonde aan dat onze bas 
Wim een grote plek innam in de harten van zijn zangersvrieden.

Niet eerder is het in de historie van Venlona voorgekomen dat door zo’n droevige 
gebeurtenis concerten zijn uitgesteld.
De draad is gelukkig weer opgepakt op zondag 18 september met een optreden 
in de Jongerenkerk in Venlo, in het kader van de Ouverture.
Verder kijken we uit naar de komende ‘mannendag’ op vrijdag 7 oktober; de 
dag waarop we, al een beetje vooruitkijkend naar het Caeciliafeest, samen ‘gaan 
stappen’!
Tenslotte wil ik ook graag alvast de aandacht vestigen op het concert: ‘Venlona 
Invites’ dat op zondag 13 november a.s. in Domani vanaf 16.00 uur gegeven 
wordt.
De Koninklijke Zangvereniging Venlona wil dan graag een podium bieden aan 
prille, nog in opleiding zijnde muzikanten. Daarmee willen we ook uitstralen dat 
we ons op andere, minder traditionele paden begeven en nieuwe uitdagingen 
blijven zoeken.

U blijft van ons horen! En U komt hopelijk naar ons luisteren!
Veel leesplezier gewenst.

Karel van Keeken, preses.  

Het nieuwe jubileumboek: “Venlona, de update”, inclusief 
DVD en CD leent zich uitstekend als cadeau-item! 
En dat voor slechts e 14,95.

P.S.:
Klaasstraat 11, 5911 JM Venlo - Tel. +31 (0)77 351 13 55

www.boermans-juweliers.nl  

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

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

Voor info: vrienden@venlona.net • Secretariaat: 077-35 498 71
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Vrienden van Venlona, 
          ondersteuners van goede ideeën  
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•  adams mens fashion venlo

• bartels beheer venlo 

• de heer j. van beek venlo 

• de heer f. bouwens venlo 

• de heer m. canjels belfeld

• colbers beheer tegelen

• dagblad de limburger venlo 

•  flynth adviseurs en 
accountants venlo 

•  mevr. van enckevort-beurskens 
venlo/blerick

•  pedicure ine frencken-
op de laak venlo 

• de heer j. van den ham baarlo 

• hela-thissen venlo 

• kellpla venlo 

• de kievit verhuizingen venlo 

• leurs tuincentrum venlo 

• foto kino linders venlo 

• wim van nieuwenhuizen advies

•  rabobank venlo

•  schoonmaakbedrijf 

van der meulen venlo 

•  peters-cabooter herenkleding 

venlo-blerick 

• scelta mushrooms venlo 

•  jos van rensen 

interieur, advies en meer venlo

• mevr. e. sanders grubbenvorst

• de heer j. schlooz venlo 

• smeets mercedes benz venlo

• de heer j. stevens steyl

• seacon logistics venlo 

•  seuren drogisterij-parfumerie 

venlo 

•  unica installatietechniek venlo

• abs vdl kusters / vdl bus venlo  

•  vetebe b.v. venlo

•  wash drive in horsterweg 

venlo-blerick

De komende “Venlona-nieuws” 

bladen, zullen een iets andere 

opzet hebben dan u tot nu toe 

gewend was. Naast de gebruike-

lijke verslagen van concerten en 

activiteiten binnen de vereniging, 

willen we ook meer de “Mens” 

achter de Venlonaleden belich-

ten.
Dit doen we dan middels enkele 

vaste rubrieken, zoals:

• “De hobby van….”, 

• “Koken met….”, 

• “Overdenkingen van…”

In deze rubrieken kunnen de 

leden iets vertellen over hun 

hobby, passie of vrije tijd.

Wij wensen u in ieder geval veel 

leesplezier!!!

Guus Haeijen.  

Van de redactie...

Agenda...

6 November
Caeciliaviering: H.Mis in de St. Nicolaaskerk.
Daarna: Viering in de Venlonazaal

11:00 uur

13 november Concert: "Venlona Invites" – Domani, Venlo 16:00 uur

15 december Veolia-concert – Stationshal, Venlo 19:00 uur

24 december Nachtmis St. Martinuskerk, Venlo 19:00 uur

3 Januari 2017 Nieuwjaarsconcert – Maaspoort, Venlo 20:00 uur

4 Januari 2017 Nieuwjaarsconcert – Maaspoort, Venlo 20:00 uur

Voor meer info zie: www.venlona.net

I N   M E M O R I A M

 

Frieda,
grote dank en respect voor de 

heldere missie die je Wim en Sanne 
hebt meegegeven!

Bestuur en leden Koninklijke 
Zangvereniging Venlona.

Aandachtspunten...
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Fortissimo-dokter
Op de Venlona reis naar Timi-
soara heb ik mogen ervaren, 
hoe het is om ook als dokter 
deel te nemen. Meestal reis 
ik ‘incognito’ en vanwege 
aansprakelijkheid en ander 
gedoe vermijd ik zoveel 
mogelijk medisch handelen 
over de grens. Maar voor je 
eigen club ligt dat natuurlijk 
anders. 

Tot mijn verbazing (dankzij Huub Leurs) 
werd ik nu benaderd, om als medisch 
begeleider mee te gaan met de con-
certreis van Fortissimo naar Engeland 
van 22 t/m 26 juli. Dat werd een bijzon-
dere ervaring: niet alleen vanwege de 
reis en de concerten, maar vooral om 
te mogen verkeren en opgenomen te 
worden in zo’n bijzonder gezelschap.

Offi cieel ga ik mee als bijrijder in het 
vrachtwagentje met de instrumen-
ten van Leurs en omdat Huub zelf is 
verhinderd, is Gert-Jan Maessen de 
chauffeur. In de praktijk ben ik meer 
materiaalmeester dan dokter, maar dat 
vinden ze niet erg. Omdat ik een koffer 
met medicijnen (gesponsord door het 
ziekenhuis) bij me heb maak ik me bij 
de douane bekend als medisch begelei-
der en dan gaan alle poorten voor ons 
open. Ook de vrachtwagen hoeft niet 
meer te worden gecontroleerd.
De reis verloopt fantastisch. De jeug-
dige reiscommissie heeft alles tot in de 
puntjes voorbereid en we verblijven 
met z’n allen (ongeveer 80) in een cen-
trum voor natuurstudies, lijkend op een 
internaat, net buiten Londen. 
Fortissimo geeft vier concerten en voor 
elk optreden vervoer ik met Gert-Jan de 
instrumenten. 

Na het ontbijt ‘s morgens houd ik even 
spreekuur bij de vrachtwagen en dan 
kunnen we vertrekken. Het spannend-
ste is het concert in het Battersea-park, 
hartje Londen. Alleen al de bestem-
ming bereiken is een hele operatie en 
dan nog het lossen en laden van een 
vrachtwagen (die tot de laatste cm is 
volgeladen met instrumenten) en dat 
in het centrum van een wereldstad. We 
hebben ook een optreden in Brighton, 
met voorafgaand een “fl ash mob” op 
de pier: een spectaculaire ervaring om 
daarbij te mogen zijn.

De concerten zijn een geweldig suc-
ces, alsof ze in Engeland zoiets nog 
nooit gehoord hebben. En eerlijk waar: 
Fortissimo speelt fantastisch. Na de 
concerten en terug op onze verblijf-
plaats is Fortissimo één grote familie, er 
zijn hele gezinnen bij aanwezig en jong 

en oud trekt gelijkwaardig en zonder 
onderscheid met elkaar op.
Ook aan vermaak heeft de reiscommis-
sie de nodige aandacht besteed. Er is 
een Pub Quiz, een BBQ, een echte Pub 
in Londen is afgehuurd, we doen een 
avond aan Barn Dance, de krijtrotsen 
worden bezocht, een speurtocht in 
Londen en een bezoek aan Canterbury 
Cathedral, het kan niet op.

Voor ons allemaal zijn het vijf fantasti-
sche dagen en ik prijs me gelukkig, dat 
ik zo’n fantastisch gezelschap van nabij 
heb mogen meemaken.
Wat zou het geweldig zijn als Venlona 
en Fortissimo samen een keer zouden 
optreden en bijvoorbeeld met “When 
the Saints” Venlo compleet uit het dak 
zouden laten gaan.

Joep Jansma.  

Een warm hart voor Fortissimo
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Een klein Levensverhaal
Wim werd geboren in 
Nieuwenhagen, het huidige 
Landgraaf. Hij komt uit een 
muzikaal nest: Moeder Mia 
was een zeer verdienstelijke 
mezzo sopraan en vader 
Louis zong al vanaf zijn 
prille jeugd in diverse 
koren.

Opa Schepers zong in de toen zeer be-
kende: “Stemmen van de Mijnstreek”, 
als tenor.
Bij Wim thuis stond een oude aftandse, 
gehuurde piano en Wim werd al op 
vroege leeftijd aangetrokken door het 
zwart-wit van de toetsen.

Na zijn algemene muzikale vorming 
bij Guus Erkens, mocht Wim een 
instrument kiezen. Het werd de piano. 
Meneer Guus zei toen nadrukkelijk: 
“Kies de viool!”, maar nee, Wim toen 
al eigenwijs, koos de piano.

Zijn eerste echte pianolessen vonden 
plaats aan de muziekschool van Kerk-
rade, onder de muzikale vleugels van 
Tjeu Heijltjes die, naar later bleek, ook 
nog familie bleek te zijn.
Samen met Tjeu naar de voorberei-
dende klas aan het Conservatorium te 
Maastricht.

Na twee jaar, toelating voor het echte 
werk. Wim kwam voor het hoofdvak 
piano terecht bij Frederic Meinders. 
Een harde maar zeer goede leerschool. 
Naar later bleek, bracht Frederic de 
zelfwerkzaamheid naar boven.

Zijn quote was: “Overtuig mij maar, 
hoe? Dat doet er niet toe”.

Het begeleiden van koren met zijn 
moeder aan de piano zat er al vroeg 
in. Op twaalfjarige leeftijd samen met 
moeders in een uitzending van het 
radioprogramma: “Zin in muziek”. Hier 
werd niet alleen begeleid, maar ook 
nog solo gespeeld: Children’s Corner 
van Bela Bartok.

Wim studeerde af als docerend en 
uitvoerend musicus piano, met onder-
scheiding.
Tijdens zijn studie werkte Wim als 
begeleider van Zangkoor Molenberg, 
waar Pa en Ma met veel plezier hun 
deuntje meezongen.
Moeder Mia had in die tijd privéles van 
John Bröcheler.
Deze werd opmerkzaam na het horen 
van een bijzonder operaconcert, 
waarbij Wim de begeleiding in handen 
had en blijkbaar, ijverig zoals hij was, 
zo ongeveer de gehele orkestpartij met 
twee handen liet weerklinken.

Toen kwam het aanbod van John. 
Hij bood aan een gedeelte van het 
examen uitvoerend musicus samen te 
doen in de vorm van een tweetal zeer 
mooie cycli: “Vier ernste Gesange” van 
Johannes Brahms en “Dichterliebe” 
van Robert Schumann.
Hiermee was de basis gelegd voor een 
zeer langdurige en intensieve samen-
werking.

Talrijke operarollen, liederen en vooral 
het op zoek gaan naar en het ontdek-

ken van de eigen muzikale persoonlijk-
heid…..het was een boeiende tijd die 
vooral de liefde, de aangeboren intuïtie 
en alle aspecten van het zingen en 
performen naar voren bracht.
Niet alleen als pianist, maar ook als 
coach ontstond een onderling ver-
trouwen, liefde en respect voor dit zo 
gecompliceerde vak van de zangkunst 
in al zijn aspecten.

Wim studeerde verder zang bij Leo 
Ketelaars in Vaals en Charles van Tassel 
in Amsterdam.
Er volgden masterclasses bij Geoffry 
Parsons in London en Hartmut Holl in 
Utrecht.
Ook studeerde hij koordirectie aan de 
Musikhochschule in Aken en orkestdi-
rectie bij Huub Pittie.

Als pianist/coach werkte Wim met 
John Bröcheler, Harry Peeters en 
vele anderen.
In de hoedanigheid als pianist 
begeleidde Wim vele recitals, 
waaronder met Jon Bröcheler in 
2008:
De “Winterreise” van Franz 
Schubert in een zeer bijzon-
dere setting.

Wim was ook gastsolist bij 
de toenmalige Nederlandse 
Volksopera te Maastricht.
In de periode 1991-1999 
was hij verantwoordelijk 
voor de instudering van 
vele operettes bij Mu-
ziektheater Orpheus te 
Roermond.

Daar ontstond ook zijn liefde voor het 
theater, werken met regisseurs, de 
theatertechniek en vele andere aspec-
ten van deze fascinerende vorm van 
musiceren en acteren.

Wim Schepers, pianist, artistiek leider, dirigent 

LEES VERDER OP PAGINA 9
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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.

Onder zijn muzikale leiding vonden er 
vele klassieke en operaconcerten plaats 
met solisten en het Neues Rheinisches 
Orchester Köln.
Wim dirigeerde in 2002 en 2009 de 
voorstellingen van Opera Bouffe Schin-
derhannes in Roermond.

Momenteel is Wim werkzaam als muzi-
kaal leider van:
• Mannenkoor RMK 1921, Brunssum
• KKM St. Lambertus, Kerkrade
• Mannenkoor DSM.Sabic, Geleen
• Koninklijke Zangvereniging Venlona.

Met deze koren werden 12 en 13 
september 2015 een tweetal concerten 
uitgevoerd samen met het orkest en 
solisten van de Opera van Timisoara, 
een contact dat ontstaan is in sa-
menwerking met Dhr. Frans Meewis, 
theaterregisseur, de Koninklijke Zang-
vereniging Venlona en de Opera van 
Timisoara in de persoon van Corneliu 
Murgu.
Dit resulteerde in een fantastische 
concertreis naar Timisoara in augustus 
2015 en de beide concerten in Heerlen 

en Venlo op 12 en 13 september van 
datzelfde jaar.

De documentaire die in het kader van 
de reis naar Timisoara is gemaakt door 
Omroep Venlo werd uitgezonden door 
Omroep Venlo en tevens in 2016 door 
L1 televisie.
Inmiddels heeft de documentaire 
”Amici in Musica” een lokale omroep 
award gewonnen in de categorie 
televisie.
De prijs werd op vrijdag 10 juni 2016 
bekend gemaakt in Beeld en Geluid te 
Hilversum.  

Een klein LevensverhaalWim Schepers, pianist, artistiek leider, dirigent 

VERVOLG

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

Kledingveranderingen

Gebr. VAN DEN BROEK

Maagdenbergweg 17a
5915 CN Venlo
Telefoon 3512620

Grand Café 
de Keulse Kar

Kom eens aan bij

Parade 25, 5911 CA Venlo
Telefoon: 077 351 9146

's Zomers gezellig terras!'s Zomers gezellig terras!

Vanaf half februari is onze 

super keuken geopend!
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Recept
 Koken met...

Een tapenade is een koude saus van 
gehakte kappertjes en olijven. Het 
woord is afkomstig van het Proven-
çaalse woord tapéno, dat kappertje 
betekent.

Ik heb jaren geleden een receptje sa-
mengesteld met schelvislever, destijds 
eens geproefd in “het Leuken” (toen 
dat nog niet was afgebrand) en op een 
bierviltje gekladderd omdat de chef het 
geheim niet wilde verklappen.

Een pesto is een ‘saus’ van gemalen of 
fi jngestampte noten (pijnboompitten), 
smaakmakers (knofl ook, gedroogde to-
maatjes, rode pepers e.d.), olie, groen 
(basilicum, rucola, peterselie, spinazie) 

en kaas (Pecorino, Parmezaanse harde 
geitenkaas).

Recept:
• 1 blikje schelvislever 120 g.

(tegenwoordig kabeljauwlever);
• gelijke hoeveelheid olijven

(met piment);
• ½ ui;
• 1 el kappertjes;
• 1 el tomatenketchup;
• 1 el mayonaise.

Alles fi jnhakken en serveren op stok-
brood of toast.

Joep Jansma. 

NIEUWE RUBRIEK

Tapenade of pesto?

Op 21 juni stond 
er een recept in De 
Limburger in de 
kookrubriek ‘Chez 
moi’ van courget-
tesoep met noten-
tapenade. In het 
betreffende recept 
wordt echter geen 
tapenade beschre-
ven maar een klas-
sieke pesto. Wat is 
het verschil?

HEEFT U EEN VERRASSEND LEKKER RECEPT en wilt u dit delen 
met de andere lezers? Wij willen graag uw recept in VenlonaNieuws plaatsen, 
neem gerust contact op met de redactie.

 NIEUWE KOOKRUBRIEK

Iemand vroeg eens aan Anton Bruck-
ner: ‘Meester, hoe, wanneer en waar 
hebt U het goddelijk motief van uw 
Negende Symfonie bedacht?’ ‘Nu, dat 
is zo gegaan. Ik was op de Kahlen-
berg aan het wandelen en toen het 
warm werd en ik honger kreeg, ging 
ik bij een beekje zitten en pakte mijn 
Zwitserse kaas uit. En terwijl ik het 
vettige papiertje openmaak, valt dat 
verdraaide wijsje mij in!’

Dit citaat bracht mij op de gedachte: 
Komt deze muziek binnen bij iemand 
van buitenaf?
Want als deze muziek nieuw is, kan 
jouw geheugen deze niet produceren, 
geheugen reproduceert.

Als dit zo is, kan hij niet uit jezelf 
komen. Bruckner zegt zelf ‘valt dat 
verdraaide wijsje mij in’. Natuurlijk 
zijn muzikanten ontvankelijker voor 
muziek, maar waar komt hij vandaan? 
Zou muziek universeel zijn?

Fried.   

Discussie naar friedhaanen@ziggo.nl

 Overdenkingen van…

Als dit zo is, kan hij niet uit jezelf 

 Overdenkingen van… Overdenkingen van…

WILT U MEE OVERDENKEN over muziek of andere zaken stuur dan uw 
idee(ën) in of discussieer mee met Fried Haanen: friedhaanen@ziggo.nl

 NIEUWE OVERDENKINGSRUBRIEK

NIEUWE RUBRIEK

Fried’s 
overdenkingen...

Tebbenkiës, 6 daag per waek op ut Nolusplein 
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Mosasaurus ‘Lars’
Ieder van ons is ongetwij-
feld wel eens in Maastricht 
geweest; de stad van de vele 
prachtige historische ge-
bouwen, gezellige cafés en 
geweldige restaurants. Maar 
wie kent het Natuurhisto-
risch Museum Maastricht, 
gelegen aan het De Bosquet-
plein eigenlijk? 

Dit museum vertelt het verhaal van 
de natuur van zuidelijk Limburg van 
miljoenen jaren geleden tot de dag van 
vandaag. Hier bevinden zich enkele 
fossiele topstukken: reuzenschildpad-
den en de mosasauriërs ‘Bèr’ (gevon-
den in 1998) en ‘Carlo’ (2012), alle 
afkomstig uit de mergellagen van de 
Sint-Pietersberg. 

Mosasauriërs
Aan het eind van het Krijttijdperk, 
tussen 82 en 66 miljoen jaar geleden, 
leefden er reusachtige roofreptielen 
in zee: mosasauriërs. Deze konden 
een lengte van circa 17 meter berei-
ken en een schedellengte van zo`n 
1,5 meter, maar de meeste soorten 
bleven kleiner. De eerste fossielen van 

deze dieren werden in de kalkstenen 
(mergels) rond Maastricht ontdekt, 
maar later hebben alle continenten op 
aarde, inclusief de Zuidpool, resten van 
mosasauriërs opgeleverd. Tot aan hun 
uitsterven, 66 miljoen jaar geleden, 

waren het de onbetwiste heersers 
van de zee. Let wel: een kleine 66 
miljoen jaar geleden lag Maastricht 
onder water. Een ondiepe, tropische 

zee bedekte heel Zuid-Limburg en de 
wijde omgeving. De naam Mosasaurus 
is Latijns voor de rivier de Maas (mosa-) 
en een hagedis (saurus).

Al in oktober 1778 werd een mosasau-
riër opgegraven in de gangenstelsels 
van de Sint-Pietersberg. Welk type dier 
het was, bleef lang een raadsel. Men 
had totaal geen idee! In 1795 namen 
de Franse revolutionaire troepen deze 
schedel als buit mee naar Frankrijk 
– het ‘Grand Animal de Maestricht’ 
moest en zou naar Parijs … Later werd 
duidelijk dat het om een uitgestorven 
hagedisachtig en in zee levend reptiel 
ging waarvoor in 1829 de naam Mosa-
saurus hoffmanni werd ingevoerd. Dit 
exemplaar is nog steeds te zien in het 
Muséum national d’Histoire naturelle in 
Parijs. Pogingen in 2009 van toenma-
lig Minister van buitenlandse zaken, 
Maxime Verhagen, om het terug te 
krijgen naar Nederland mislukten. Wel 
is het stuk dat jaar tijdelijk wel als leen-

De T. rex van Maastricht

NIEUWE RUBRIEK

HEEFT U EEN HOBBY welke u graag eens onder de aandacht wilt bren-
gen en lijkt het u leuk om hiervan iets te laten zien en over te vertellen? Wij 
willen graag uw hobby in VenlonaNieuws plaatsten, neem gerust contact op.

Het maakt niet uit wat voor hobby u heeft, zolang het maar geschikt is om 
door een ieder te kunnen worden gelezen.

 De hobby van... De hobby van... De hobby van...

 NIEUWE HOBBYRUBRIEK

Prepareren aan 'Lars'.

LEES VERDER OP PAGINA 14

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

ZAND- EN GRINDHANDEL

GROND- EN SLOOPWERKEN

BESTRATING - RIOLERINGEN

CONTAINERVERHUUR
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object te zien geweest in het museum 
in Maastricht.

Mosasaurus ‘Lars’
Op 18 april 2015 werden door Lars 
Barten, een veertienjarige amateurpa-
leontoloog uit Rijkevoort (bij Boxmeer), 
samen met zijn vader Jos, enkele 
staart- en rugwervels en fl ipperbotjes 
van een mosasauriër gevonden in de 
ENCI-groeve. In de maanden hierna 
werd er heel zorgvuldig en minutieus 
gezocht en gegraven naar mogelijk 
meer van dit skelet, en met succes. Op 
donderdag 4 juni werd de schedel in 
een groot blok ontdekt, maar hoeveel 
daar daadwerkelijk van bewaard was 
gebleven, was op dat moment nog 
onduidelijk. Als eerste moest het blok 
(zo`n 1500 kilo) ingegipst worden en 
van stalen draagbalken voorzien zodat 
het vervoerd kon worden. 

Op 1 juli 2015 werd het blok met suc-
ces vanuit de groeve naar het museum 
gebracht – conservator en paleonto-
loog John Jagt (Venlonaar) is een tevre-
den man, ‘Lars’is thuis! Het is de zesde 

mosasauriër die in de Sint-Pietersberg 
gevonden is. De ouderdom ligt rond de 
66,3 miljoen jaar.

Het Sciencelab
In januari 2016 is in het Natuurhisto-
risch Museum Maastricht 

(www.nhmmaastricht.nl) het nieuwe 
Sciencelab geopend. Wetenschappers, 
onderzoekers, preparateurs en publiek 
ontmoeten elkaar in en om het lab 
met ‘Lars’ als eerste onderzoeksproject. 
Een unieke ervaring waarbij de toe-
schouwer direct op de vingers van de 
preparateur kan kijken. Men kan live 
vragen stellen en via vier camera’s kan 
men inzoomen en direct zien hoe er 
geprepareerd wordt. U kunt begrijpen 
dat het vrijmaken van ‘Lars’ uit het 
grote blok een enorme klus is die heel 
veel tijd en geduld vergt, zeer omzich-
tig moet gebeuren en alleen mogelijk is 
met fi jne apparatuur zoals o.a. tandarts 
gereedschap. 

Het prepareren gebeurt door zo’n zes-
tien vrijwilligers (allen amateurpaleon-

tologen). Eén van die vrijwilligers is on-
dergetekende – ik moet eerlijk zeggen 
dat ik het als een voorrecht beschouw 
aan dit object te mogen werken. Iedere 
keer weer als er iets vrijkomt van de 
kaak of van de schedel besef je dat 
dat 66 miljoen jaar lang opgesloten is 
geweest in de mergellagen en nu pas 
beschikbaar komt voor verder onder-
zoek. Je wordt er soms even stil van. In 
2013 had ik al ervaring opgedaan aan 
‘Carlo’, maar het verder prepareren 
hiervan ligt momenteel stil. Eerst moet 
de klus ‘Lars’ geklaard zijn; dat zal nog 
een hele tijd vergen. Mocht iemand 
graag eens een en ander zelf willen 
bekijken raadpleeg dan de website van 
het museum (www.nhmmaastricht.nl) 
en om er zeker van te zijn dat er in het 
Sciencelab geprepareerd wordt kunt u 
het mij altijd vragen. 

‘Lars’ krijgt straks zijn vaste plek in het 
museum, nadat het hele verhaal van 
zijn leven en dood is uitgeplozen. ‘Trix’, 
de Tyrannosaurus rex die nu in Natu-
ralis (Leiden) staat opgesteld, leefde in 
dezelfde tijd als ‘Lars’. ‘Trix’ behoorde 
tot de grootste landroofdieren in het 
Laat-Krijt, terwijl mosasauriërs de 
grootste zeeroofdieren voorstelden 
van die tijd. Een andere bijzonderheid: 
‘Trix’ is in de Noord-Amerikaanse staat 
Montana gevonden … ‘Lars’ in onze 
eigen achtertuin!

Eén ding is zeker: Maastricht en heel 
Limburg zal tot in lengte van dagen 
trots kunnen zijn op zijn mosasauriërs.

Frans Kerren. 

Mosasaurus 'Lars' De T. rex van Maastricht

VERVOLG

 De hobby van... De hobby van... De hobby van...
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De Heerenkamer
”de kapper voor kleine en grote heeren’’

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

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

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

Allerlei meubels op bestelling gemaakt - Meubelreparatie - Interieurreparaties
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Domani

Dus: 
• Zondag 13 november • Domani 
Venlo • 16:00 uur • Entree: e 10,-. 
Kaarten te bestellen via de website van Venlona: www.venlona.com > Tickets.
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De Heerenkamer
”de kapper voor kleine en grote heeren’’

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

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

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

Allerlei meubels op bestelling gemaakt - Meubelreparatie - Interieurreparaties

De nieuwe Kia Sportage.
Vol sterke verhalen.

kia.com

Gem. verbruik: 4,6 - 7,5 l/100km, 21,7 - 13,3 km/l. CO2-uitstoot: 119 - 175 g/km. *Actievoorwaarden: Genoemde actie is alleen geldig op de nieuwe Kia Sportage met uiterste datum kentekenaanvraag 31-03-2016 en uiterste registratiedatum 30-04-2016. De actie geldt niet i.c.m. 
andere acties. Genoemde prijs is incl. btw/bpm, excl. kosten rijklaarmaken, metallic lak. Informeer voor de complete actievoorwaarden bij je Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Verfijning opnieuw uitgevonden

De nieuwe Kia Sportage is nu nog sportiever en completer. Vol innovatieve features zoals automatische noodremassistentie, dodehoekassistentie 
en een slimme automatische achterklep. Er is al een Kia Sportage vanaf € 25.995,-. Kom nu naar onze showroom en probeer ‘m zelf.

Vanaf € 25.995,-*.

VDNS Venlo
De Sondert 12, Tel. 077 - 33 33 077, www.kia-venlo.nl

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

Allerlei meubels op bestelling gemaakt - Meubelreparatie - Interieurreparaties

Op zondag 13 november 
vindt er een bijzonder 
concert plaats in Domani 
te Venlo.

Venlona biedt dan een podium voor 
jonge muziektalenten op vocaal en in-
strumentaal gebied.
Venlona heeft daartoe een aantal jonge 
talenten uit Venlo en omgeving in sa-
menwerking met het Valuas-college be-
naderd en gevonden:
Vera Valckx (Hobo), Koen Guitjens (zang), 
Krista Meijer (zang) en een meidengroep-
je uit de TOP-klas van het Valuas-college.
Het concert zal vormgegeven worden 
door Venlona’s dirigent Wim Schepers, 
met onze vaste pianobegeleider Gerald 
Wijnen.

Ook zal er een gezamenlijk optreden wor-
den gerealiseerd.

Venlona Invites

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.

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*

Dus: 

Ook zal er een gezamenlijk optreden wor-
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Overleden Wim Koops

Wim Koops... 
in Venlo en 
omgeving 
een bekende 
boekhandelaar 
waar je terecht 
kon voor een 
goed boek 
en ook voor 
pen, inkt en 
papier. Velen 
van ons zijn in 

de loop der jaren regelmatig bij hem in 
de winkel aan de Klaasstraat geweest. 
Daar werd je op een vriendelijke wijze 
geholpen.
Wij hebben Wim Koops echt leren ken-
nen als zanger bij Koninklijke Zangver-
eniging Venlona. 
In januari 2010 is Wim de bassen 
komen versterken. Wim vond het 
zingen met zijn vrienden bij Venlona 
schitterend... een bekende uitspraak 
van hem.
Tijdens zijn lidmaatschap openbaarde 
zich bij hem een vervelende ziekte; hij 
pakte deze tegenslag met optimisme 
op en hij zei telkens weer: “kump 
good”.

Door zijn optimistische houding kon hij 
lang weerstand bieden aan zijn ziekte. 
De concertreis naar het Roemeense 
Timisoara was voor Wim een hoogte-
punt en zijn bijdrage aan de documen-
taire zal een mooie herinnering blijven.
Op het eind van zijn leven was Wim sa-
men met zijn vrouw Nicolette getuige 
van de presentatie van het Lustrum-
boek “Venlona een update” voor de 
boekhandel met zijn naam, vergezeld 

van een aubade door Koninklijke Zang-
vereniging Venlona. 
Daarna ging het snel bergafwaarts en 
heeft Wim zijn laatste dagen en uren 
doorgebracht in huiselijke kring waar 
hij rustig is ingeslapen. Op dinsdag 
20 september2016 hebben we als 
zangers van Koninklijke Zangvereniging 
Venlona Wim de laatste eer bewezen 
in een sfeervol Domani.
Hij ruste in vrede en we wensen de na-
bestaanden veel sterkte met het verlies 
van Wim.

Wim Wittenbernds. 
Partijcommissaris bassen
Koninklijke Zangvereniging Venlona. 

Vriendelijk verzoek 
aan iedereen, ook
aan de donateurs:
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aan de donateurs:

MU
TA

TI
ES



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

houden van de juiste 

gegevens, verzoeken wij 

vriendelijk iedereen die een 

nieuw e-mailadres heeft of 

nieuwe adresgegevens, dit 

door te geven aan onze 2e 

secretaris: 

Jacques Drost: 
secretaris2@venlona.net

VANDAMVAKKLEDING.NL
P R O F E S S I O N A L  I N  B E D R I J F S K L E D I N G

BEDRIJFSKLEDING  | WERKSCHOENEN  |  BEDRUKKING  |  BORDUREN

Winkelveldstraat 28b, 5916 NX Venlo
Tel: 077 351 31 67 - Mobiel: 06 532 889 17

email: info@vandamvakkleding.nl

Wij borduren & 
bedrukken uw kleding

FITNESS ONDER  

BEGELEIDING VAN EEN 

FYSIOTHERAPEUT

YVES MEEWIS PRINSSENSTRAAT 12
5913 ST VENLO, TEL. (077) 351 38 64
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Venlose MiddaagViering 15 jaren De Oldtimers

De Oldtimers kunnen met 
trots terugzien op een in alle 
opzichten zeer geslaagde 
viering van hun 15-jarig 
bestaan met een “Venlose 
middaag”. Zondag 25 sep-
tember was de Venlonazaal 
om 2 uur geheel gevuld met 
een fantastisch publiek, dat 
na afl oop veel waardering 
en dankbaarheid toonde 
voor het fi jne programma, 
waarvan zij met volle teugen 
hadden genoten. 

 
Behalve de Oldtimers zelf met bege-
leiding op accordeon van Jan Jacobs 
en op percussie van Bram Maes-
sen en onder leiding van Marianne 
Maessen-Scherjon traden met groot 
succes nog meer Venlose artiesten op. 
Het waren de 12-jarige Jaydie Rut-
ten, Mai Anröchte, Gé van Beek met 
pianist Jacques Goumans, Mirjam van 
Elderen-Alders en Jacques-Paul Joosten 
met pianist Jeroen van den Berg. Allen 
zongen met veel succes nummers in 
het Venloos dialect.

De geluidstechniek was prima verzorgd 
door Gert-Jan Maessen en Marc Scher-
jon en de presentatie was in handen 
van Gé van Beek, die deze taak op zijn 
bekende charmante en humoristische 
manier vervulde. Terecht was er een 
groot applaus en waren er bloemen 
voor de gastzangers en gastzangeres-
sen met hun begeleiders en een dank-
woord voor directie en medewerkers 

van de Venlona-
zaal.

De directe 
aanleiding voor 
deze “Venlose 
middaag” was 
het feit dat op 
4 september 
van het jaar 
2001, vijftien 
jaar geleden dus, 
acht zangers van 
de Koninklijke 
Zangvereniging 
Venlona, niet 
meer in het werk-
zame leven, ten huize van de familie 
Maessen bij elkaar waren gekomen om 
onder leiding van Marianne Maessen-
Scherjon aan een repertoire te gaan 
werken, geschikt voor het opluiste-
ren van verschillende gelegenheden. 
Enkele jaren later is het aantal zangers 
uitgebreid tot 13 en intussen bestaat 
het repertoire voornamelijk uit num-
mers in dialect.

Gedurende de afgelopen jaren zijn er 
talloze optredens geweest, onder an-
dere voor 40- en 50-jarige bruiloften, 
zelfs voor een 50-jarig priesterfeest.

Er werden feesten en kerstvieringen 
opgeluisterd van vrouwenverenigin-
gen, ouderenverenigingen en bedrij-
ven. Tijdens afscheidsvieringen, ook bij 
het overlijden van eigen leden, werd 
gezongen. Enkele hoogtepunten wa-
ren de jaarlijkse opening vanaf 2010 
van Fiedelzaoterdaag in Domani samen 

met strijkkwartet “Con Amore”, de 
medewerking aan de seniorenmiddag 
van het Zomerparkfeest in het Juliana-
park, het zingen tijdens de seniorenzit-
tingen van “de Wortelepin” in Blerick 
en van “Jocus”in de Maaspoort. Ook 
werd medewerking verleend aan de 
opening van het Zomerparkfeest 2014 
met Ben Verdellen.

Voor de CD “Galdere met Jansen & 
Janssen” werden 2 nummers opge-
nomen en in 2015 is er een eigen CD 
verschenen met als titel “Kiedelstein-
kes” , die gretig aftrek heeft gevonden 
bij de vele liefhebbers van de muziek 
van de Oldtimers.

Tijdens het feestetentje na afl oop van 

de gezellige “Venlose middaag” met 
alle partners in het bovenzaaltje van 
Eetcafé de Brasserie gaf dirigent Ma-
rianne haar zangers een compliment 
voor de karaktervastheid, getoond 
bij de opkomst van de repetities en 
uitvoeringen. Zij onderstreepte dit met 
voor iedere zanger een fl esje “karak-
terbier” van brouwerij Hertog Jan en 
een doosje Oldtimerdrop.

Alle 14 Oldtimers hopen samen met 
hun niet afl atend enthousiaste dirigent 
nog heel lang met hetzelfde plezier 
als de afgelopen vijftien jaren door 
te kunnen gaan met genieten van de 
repetities en optredens. 

Wim Vollebergh. 

Venlose MiddaagVenlose Middaag

meer in het werk-
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Zegeltjes
Net zo als het vorige jaar neemt Venlona weer deel aan 
de zegeltjesactie van Supermarkt Benders.

De actie was, zoals iedereen inmiddels wel weet, een groot succes!
We hopen dat veel mensen weer hun zegeltjes opsparen en willen inleveren 
bij een van onze leden. Een fi nanciële injectie is natuurlijk voor elke vereniging 
bijzonder welkom!!! 

Sponsor-actie Plusmarkt Benders

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.

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

Luitenant Klopweg 38
5916 LC Venlo, Nederland

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

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

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

www.dsbdenveloppen.nl
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Koninklijke Zangvereniging Venlona
Postbus 405, 5900 AK Venlo
IBAN NL62 ABNA 0484 043 315
Contributies en spaarfonds storten op IBAN:
NL63 ABNA 0486 5251 39

BESTUUR:
Preses: 
Karel van Keeken
Straelseweg 538, 5916 AD Venlo 
Tel: 077-3514767
E-mail: preses@venlona.net

Vice-voorzitter: 
Huub Brouwer
Kuiloven 1, 5993 DX Maasbree
Tel. 077-4653675
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: 
Jacques Drost
Veldzuring 91, 5913 DR Venlo
Tel. 077-4770906
E-mail: secretaris2@venlona.net

Penningmeester 
Peter Altena
Amber 12, 5912 PS Venlo
Tel. 077-3540505
E-mail: penningmeester@venlona.net

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

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

Repetities: 
Elke dinsdag van 19.30-22.30 uur.
Afmeldingen repetities en concerten
uitsluitend bij partijcommissarissen:

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

2e tenoren:
Deen Wevers, 077-3872463
E-mail: pctenoren2@venlona.net

1e bassen:
Jan Hendrikx, 06-23514685
E-mail: pcbaritons@venlona.net

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

Coördinator donateurs: 
Wim Wittenbernds 
Molierelaan 12
5924 AN Venlo, tel. 077-3821517
IBAN: NL62 ABNA 0484 0433 15
t.n.v. Donateursaktie “Venlona” te Venlo 

VenlonaNieuws:
Hoofdredacteur: Guus Haeijen
077-4731859; 06 236 390 02
E-mail: venlonanieuws@venlona.net
Vaste scribenten: Huub Brouwer, Joep Jansma, 
Fried Haanen, Wim Wittenbernds, Frans Kerren, 
Chris Frencken.
Corrector: Wim Vollebergh
Advertenties: Huub Brouwer en John Klaassens
E-mail: vice-voorzitter@venlona.net

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

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

Gelukkig!
www . cafe de klep . nl

Smaken verschillen...
Een bijzondere, gastvrije plek

waar mensen met een beperking
met veel trots werken.

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

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

Vrijwilliger worden? Bel of mail ons!



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


