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Graag wil ik me voorstellen als nieuwe voorzitter van Venlona.
Ik ben Henk Brauer 67 jaar jong en geboren en getogen in
Belfeld. Na een aantal jaren samen met mijn vrouw Valerie in
Blerick gewoond te hebben zijn we 1985 teruggekeerd naar
Belfeld. We hebben samen 3 kinderen en genieten enorm van
onze 6 kleinkinderen.
Ik ben ruim 35 jaar in het bedrijfsleven bij Daf trucks, Volco
Car en Océ als constructeur ,ontwerper en accountmanager strategische inkoop
werkzaam geweest.
Ook ben ik 27 jaar in het openbaar bestuur actief geweest als fractievoorzitter en
Wethouder. De rollen in het openbaar bestuur heb ik vervuld vanuit inwonersinitiatieven, met mijn basisbeginsel “de mens centraal, volgens het Rijnlands model”,
met belangrijke aandacht voor zorg voor elkaar en leefbaarheid.
Maatschappelijk en cultureel ben ik bestuurlijk als voorzitter betrokken bij enkele
verenigingen en organisaties waaronder de Algemene Hulpdienst (zorg en welzijn) en Goed Industrieel Erfgoed. Beide organisaties met waardevolle mensen,
maar er zitten, gezien de leeftijd van de deelnemers en vrijwilligers, ook uitdagingen in de continuïteit.
Mijn hobby's zijn luisteren naar muziek, fietsen/wandelen (genieten van natuur
en historie), volleybal en oldtimers. Zie hieronder de links naar mijn profiel en de
profielen van die clubs. Ik zet overigens alleen mooie berichten op sociale media
en hou niet van roeptoeteren via twitter of andere sociale media. Ik ben meer
van, respect voor-, met elkaar praten, in plaats van over elkaar.
Ik kan niet zingen, zo vond mijn muziekleraar/jongerenkoorleider (was wel goed
in “knoeflouksaus” maken), maar ik ging/ga wel vaak naar uitvoeringen van koren in Belfeld en Tegelen. Dat vond ik mooi. Nog mooier vond ik de uitvoeringen
van Venlona. Bijvoorbeeld de gezamenlijke uitvoeringen met Harmonie St.Caecilia
Blerick. “Zoeë moeij” en bij sommige stukken kreeg ik zelfs “kieppevel”.
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Henk brauer
stelt zich voor op
pagina 1.

Op de Bijzondere Algemene
Leden Vergadering van
dinsdag 3 mei 2022 was het
dan zo ver:

Presentatie tijdens de repetitie op 5 april 2022.

Ik heb Venlona een stukje beter leren kennen vanaf mei 2019 als commissaris
van de stichting “Vrienden van Venlona”.
Ik heb ervaren dat bij Venlona prachtige stemmen samen een mooi eindresultaat maken. Er is verder aandacht voor elkaar en Venlona is van grote betekenis
voor de rijke cultuur en de samenlevingen in de regio Venlo. Zo staat het in het
beleidsplan, maar zo is het ook.
Na het, door iedereen als vervelend ervaren afgelopen jaar, is er een goede
analyse en advies gemaakt door de adviescommissie. Er is onder de leden breed
geënquêteerd en bijna iedereen heeft zijn inbreng kunnen leveren. Met die
adviezen kunnen en moeten we verder, zowel het nieuwe bestuur, maar ook alle
leden, want: “Samen zijn we Venlona”.
Ik hoop dat ik met de medebestuursleden, de diverse commissies en alle leden
van Venlona een goede bijdrage kan leveren aan de doorontwikkeling van Venlona. De vorige besturen hebben een mooie samenvatting van de besturing van
Venlona gemaakt ( document: interne organisatie) waar we dankbaar mee verder
kunnen.
Ik kijk uit naar een heel goede samenwerking met de collega’s in het bestuur,
de diverse commissies, de Directeur, de kennismaking met het koor en uiteraard
bijzondere uitvoeringen.
Henk Brauer.

Visie:
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Door mensen met doelen, kennis/inhoud en inzet te verbinden en
verhoudingen te verhelderen ontstaan nieuwe mogelijkheden en
oplossingen.



De verkiezing van de kandidaten voor
het nieuw te vormen bestuur van onze
vereniging.
Allereerst werd de verkiezing gehouden van onze beoogde nieuwe preses
Henk Brauer.
Henk werd met 100% van de aanwezigen gekozen!! Dat geeft de burger
moed!
De andere kandidaten: Ger van der
Koelen, Wim Wittenbernds, Peter Paul
Sniers en Guus Haeijen werden daarna
per acclamatie met applaus gekozen.
Het nieuwe bestuur zal met de
adviezen van de adviescommissie als
leidraad, het beleidsplan en jaaractiviteitenplan uit gaan voeren, zodat
we met zijn allen weer een punt gaan
zetten onder de afgelopen 2 jaren en
vol goede moed gaan werken aan de
toekomst van onze mooie vereniging.
Een speciaal woord van dank is hier
op zijn plaats voor de initiatiefnemer
Wim van Nieuwenhuizen, die samen
met een groepje zeer betrokken leden
de “kar” in deze moeilijke tijd hebben
getrokken.
De bestuursleden zullen zich in deze
uitgave van het Venlonanieuws aan de
lezer voorstellen.
Guus Haeijen.
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Zie voorwoord
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De draad
De draad weer oppakken. Wie kent
dit spreekwoord
niet. Als geboren
Achterhoeker waar
veel textielindustrie
was, is dit een zegswijze om opnieuw te
beginnen. Het heeft
te maken met een stilstand die weer
wordt opgestart.
Zo voel ik dat ook met onze Koninklijke Zangvereniging Venlona. Na een
lange tijd van gedwongen
stilstand zijn we als zangers weer
verenigd met een nieuw bestuur. We
hebben weer voldoende garen op de
klos en hebben samen hernieuwde
energie om te zingen, besturen en de
contacten onderling aan te halen.
Als secretaris van ons mooie mannenkoor ben ik vereerd om de draad op te
pakken en op die manier invulling te
geven aan een sterk muzikaal weefsel
waarbij we de bijna 125 jaar Koninklijke Zangvereniging Venlona kunnen
zien en ervaren als een mantel die ons
omhult en beschermd.
Wim Wittenbernds,
Secretaris.
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Met Venlona kump ut altied weer good!
Dit waren de
woorden van ons
oud koorlid Joep
Fleuren; helaas niet
meer onder ons.
Toen Joep ziek was
en niet meer naar
de repetities kon
komen ging ik hem
een keer opzoeken. We hadden het
over Venlona en toen waren er wat
vervelende zaken in het koor die speelden. Ik weet nu niet meer waar het
over ging en zei toen tegen Joep dat ik
dit zo jammer vond; het ging allemaal
ten koste van de onderlinge sfeer enz.
Toen maakte Joep de opmerking: “Ger
in ut verlaeje zien dur zoeëvuul crisissen gewaes beej Venlona, maar met
Venlona kump ut altied weer good”.
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Toen Venlona in september 2021 in
een crisis terecht kwam toen moest ik
aan deze woorden van Joep denken….
De schouders moesten eronder om
Venlona uit de problemen te halen.
Als eerste gingen we toch weer zingen
want daar draait het om bij Venlona.
Toen Wim van Nieuwenhuizen mij
benaderde voor een functie in het bestuur, moest ik er toch wel even goed
over na denken. Ik vond dit nogal wat,
maar uiteindelijk wilde ik ook weer
zingen in het Venlona dat ik de afgelopen jaren heb leren kennen en dat was
voor mij de doorslag om ja te zeggen
en om eraan mee te werken Venlona
weer op de rails te krijgen.
Venlona is een koor dat bij de Venlose

cultuur hoort en dat mag na bijna 125
jaar niet verloren gaan.
Ik wil samen met onze nieuwe Preses
en het nieuwe bestuur, maar ook met
alle koorleden die kar gaan trekken om
er weer een bloeiende vereniging van
te maken.
Ger van der Koelen,
2e secretaris.

communicatie altijd
essentieel
Ook mij (PeterPaul Sniers, 1952)
is gevraagd een
stukje voor het
VenlonaNieuws te
schrijven, waarin
ik probeer aan te
geven waarom ik
mij beschikbaar heb
gesteld als bestuurslid van de Koninklijke Zangvereniging Venlona.
De afgelopen tijd is mij steeds duidelijker geworden, dat goede communicatie altijd essentieel is voor de continuïteit van zo’n roemruchte vereniging als
Venlona. Verder ben ik, wellicht door
mijn oude professie, een echte voorstander van democratisch besluiten.
Eind 2021 heeft Wim van Nieuwenhuizen mij gevraagd mee te denken over
nieuwe uitdagingen voor ons zangkoor. Blijkbaar is hij van oordeel dat ik
door mijn werkervaringen als oud-ge-

meenteambtenaar Kunst & Cultuur en
mijn deelname aan de Denktank, een
bijdrage kan leveren aan de toekomstplannen van Venlona. Uiteindelijk heeft
Wim mij ook gevraagd mij beschikbaar
te stellen als nieuw bestuurslid. Gezien
mijn persoonlijke betrokkenheid bij de
toekomst van Venlona, kon ik daarop
eigenlijk alleen “ja” tegen zeggen.
Ondertussen hebben mijn vrouw Vera
en ik begin juli 2022 na 42 jaar(!)
ons huis aan de Waterhoenstraat 16
verkocht en zijn wij nog steeds op
zoek naar een leuk vervangend appartement, liefst in Venlo-Oost. Die
aanstaande verhuizing vraagt natuurlijk
ook tijd en aandacht. Net als onze
twee dochters Ellis (37) en Milou (35)
en in totaal 6 kleinzoons. Hopelijk gaat
dat allemaal in goede harmonie.
In ieder geval heb ik de afgelopen
bestuursvergaderingen wel geproefd,
dat we nu met een enthousiaste club
zijn die de schouders er onder wil
zetten. En dat is ook nodig want er
zijn een heleboel zaken die opnieuw
“geregeld’” moeten worden, zoals de
verhuizing van ons archief naar het
Ald Weishoès en (hopelijk) nieuwe
ledenaanwas. Gelukkig zijn er nog veel
leden die ook buiten het zingen hun
steentje bijdragen aan het wel en wee
van ons mooi Venlona. Alvast bedankt
daarvoor.
Met zangersgroet,
Peter-Paul Sniers,
Penningmeester.
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App-bericht van Wim
van Nieuwenhuizen
naar bestuur:
In alles wat ik voorbij wil laten
komen uit mijn ervaringen
en belevingen van de afgelopen “formatieperiode”, ten
behoeve van een stukje in
het Venlonanieuws, leidt dit
tot herhalingen van eerdere
notities en mededelingen mijnerzijds. Ik vind dat de draad
perfect is opgepakt door het
nieuwe bestuur en jullie nu
datgene doen wat is geconstateerd/geadviseerd door de
Adviescommissie.
De vereniging stabiliseren en
samen met plezier zingen, met
respect voor elkaar. De leden
zijn goed gehoord en de wensen en bevindingen zijn goed
weergegeven in het Advies
van de adviescommissie.
Stilletjes aan koersen we weer
in de goede richting en kunnen we met een gerust hart
verder werken aan een vitale
zangvereniging met een 125
jarig jubileum in het vooruitzicht. Daar heb ik het volste
vertrouwen in.
Met vriendelijke groet,
Wim.
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Stichting Vrienden van Koninklijke Zangvereniging

Venlona

ondersteuners van goede ideeën
Die 2 Brüder von Venlo
Sef Thissen

Venlo

ABS VDL Kusters/VDL Bus Venlo B.V.
De heer Frans Bouwens
De heer M.P.G. Canjels
Colbers Beheer B.V.
Pedicure Ine Frencken- Op de Laak
Kellpla B.V.
De Kievit Verhuizingen
Scelta Mushrooms B.V.
Leurs Tuincentrum B.V.
Schoonmaakbedrijf van der Meulen B.V.
Peters-Cabooter Herenkleding
VeTeBe B.V. Makelaardij en Hypotheken
De heer J.G.H.M. Schlooz
Drogisterij-Parfumerie Seuren B.V.
Hela Thissen B.V.
De heer J.W.H. van Beek
Flower Power B.V.
Mevrouw F. van Enckevort-Beurskens
Jos van Rensen, Interieur en advies
Smeets Mercedes Benz Venlo B.V.
Wim van Nieuwenhuizen Advies
Mevrouw E. Sanders
De heer P. Stroeken
De heer P. Tijssen
De heer Karel Hermans
CTV Multimodal Container Transport
MAJW
De heer L. Faassen

Venlo
Venlo
Venlo
Tegelen
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo-Blerick
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Grubbenvorst
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Heerlen
Belfeld

,,

Venlo

Voor info: vrienden@venlona.net • Secretariaat: 077-35 498 71

JULI 2022

Nieuw

bestuur

Venlona
Nieuws

Niet meer terugkijken
Na het aftreden
van het vorige bestuur waar ik ook
onderdeel van
uitmaakte, bleef
er een bepaald
soort “leegte”
achter….
Een leegte die
niet zomaar een twee drie opgevuld
kon worden. Gelukkig was er het initiatief van Wim van Nieuwenhuizen om
de draad weer op te pakken en niet bij
de pakken te blijven neerzitten.
Om Venlona weer opnieuw te laten
starten, was het noodzakelijk om een
soort van RESET uit te voeren.
Dit werd dan ook uitgevoerd door de
adviescommissie die van plan was om
alle betrokkenen te interviewen, om
zich zo een beeld te vormen van wat er
uiteindelijk nodig was om een duidelijke herstart te laten plaatsvinden.
Na diverse gesprekken heb ik besloten

om mij toch weer opnieuw kandidaat
te stellen voor een nieuw te vormen
bestuur, waarbij ik mij nadrukkelijk heb
voorgenomen om niet te veel terug
te kijken, maar, hopelijk met ons allen
weer de vereniging nieuw leven in te
blazen.
Mijn “oude” bestuursfunctie: PR en
Communicatie wil ik dan weer vol goede moed oppakken, waarbij vooral de
COMMUNICATIE veel aandacht moet
krijgen! Een goede communicatie is
immers een zeer noodzakelijk bindmiddel voor een vruchtbare samenwerking
binnen de vereniging.
Daar wil ik mij dan ook vooral voor
gaan inzetten.
En zoals het er nu naar uit ziet met ons
nieuwe team o.l.v. Preses Henk, heb ik
daar het grootste vertrouwen in.
Guus Haeijen,
PR en communicatie.
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Mijn naam is Rob Timmermans en ben sinds 2014
coördinator medailles bij de
Venloop. Na de 15e editie
van de Venloop vond ik het
wel eens tijd worden een
stukje te schrijven over de
samenwerking tussen de
Venloop en Venlona.
Zondag 15 mei konden we wederom
terugkijken op een geslaagde Venloop. Helaas waren er door de warmte
minder deelnemers dan de voorgaande
edities maar dat maakte het plezier er
niet minder om. En plezier... dat hadden we zeker!!
Samen met Ron Gribling weten we
ieder jaar weer voldoende vrijwilligers
bij elkaar te krijgen en gaan dan weer
drie dagen volle bak aan de slag.
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Op de vrijdagmiddag beginnen we met
het opbouwen van de rekken waar de
medailles worden ingehangen waarna
direct wordt aangevangen met het
inhangen van de wandelmedailles,
voor de volgende dag. Nu zult u misschien wel denken is dat nou zo leuk?
Dat is het zeker, want het is eigenlijk
het startsein van een heel gezellig
weekend. Tijdens het inhangen neemt
de een wat cake mee en de ander
regelt wat drinken. Een ieder is dan
lekker bezig en aan het keuvelen over
van alles en nog wat. Voor je het weet
is de middag voorbij en kunnen de
wandelaars de volgende dag zonder
problemen hun medailles in ontvangst
nemen.

De zaterdag staat in het teken van
het uitreiken van de medailles aan alle
wandelaars en dat is voor iedereen
altijd een mooie ervaring. Vrijwel alle
deelnemers die over de streep komen
zijn blij en vrolijk omdat ze het weer
hebben gehaald. Dat betekent dat
je nooit boze gezichten tegenover je
krijgt en is de respons ook altijd heel
warm en hartelijk. Verder worden tijdens deze dag de leeggekomen rekken
weer opnieuw ingehangen met de medailles voor de volgende dag wanneer
alle hardloop wedstrijden plaatsvinden.
De zondag is eigenlijk de mooiste
dag. Vooral het begin ’s ochtends is
een feestje als de kleinste deelnemers
(4 jaar) hun eerste wedstrijd lopen.
Langzaam maar zeker loopt de leeftijd
op en ’s middags beginnen de “grote
mensen” hardloopwedstrijden. Ondertussen is Venlona weer volop bezig de
leeggekomen rekken te vullen met medailles voor de halve marathon. Rond
half zes is de laatste deelnemer over de
finish en gaan de meeste vrijwilligers
moe en voldaan nog even een drankje
halen in het grote paviljoen om na te
praten over het afgelopen weekend.
In al de jaren dat ik dit nu met Venlona
doe kan ik met veel plezier terugkijken
op een hele fijne samenwerking. De
combinatie Venloop/Venlona is voor
velen een begrip geworden en hoop
dat dit nog vele jaren een begrip zal
blijven.
Nogmaals bedankt en tot volgend
jaar!!
Rob Timmermans.



Na vele maanden uitstel
vond dit jaar eindelijk de
Venloop weer plaats. Door
omstandigheden waar we
het gewoon even niet over
hebben, een aantal malen
uitgesteld, konden 14 en 15
Mei de medailles weer uitgereikt worden.
Dit uitreiken gebeurt al jaren door de
vele vrijwilligers van Venlona en dit jaar
mochten enkele mensen vanuit VG de
Kwas hierbij aansluiten, waarvan ik er

Venlona
Nieuws

één mocht zijn. Tijdens deze dagen
vroeg Ron Gribling mij om mijn ervaring op te schrijven. Voor dit stukje zal
ik jullie meenemen vanuit de ervaring
als hardloper. De man of vouw die
door ons die medaille omgehangen
kreeg.
Als hobby hardloper en Venlonaer is
er ieder jaar een missie. De Venloop.
Samen met duizenden andere Venlonaren en tijdelijke Venlonaren een van
afstanden rennen door ’t stedje. Een
evenement waaraan ik persoonlijk een
LEES VERDER OP PAGINA 10
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keer of 10 aan heb deelgenomen. Na
anderhalf jaar blessureleed stonden
de seinen voorzichtig op oranje. Nog
geen startnummer. Te weinig kilometers in de benen, maar wel de insteek
om te starten voor een gezellige halve
marathon zonder streeftijd. Een rare
beweging en geïrriteerde rug deden
mij, volgens anderen voor de eerste
keer, verstandig besluiten om niet te
starten. Voor de zaterdag had ik mij al
aangemeld om samen medailles om
te hangen maar nu er tijd over was,
ook maar aangeboden om zondag
ook even te komen. Die zondag die
normaal gesproken anders zou zijn.
Ik wil jullie graag meenemen in de
zondag zoals hij eigenlijk zou zijn.
’s-Ochtens rond een uur of 9:00 het
nummer opspelden, de sporttas verder
inpakken en een ontbijt. Waarna om
10 uur enkele bevriende lopers met
hun dames vanuit diverse windstreken
onze kant opkomen, koffie en vlaai,
gezellig kletsen, maar de hartslagmeter
geeft aan dat er een gezonde dosis
spanning aanwezig is. Tegen 11 uur
lopen we rustig richting de parade. De
lopers zorgen dat er voldoende vocht
gedronken wordt. Uiteraard praten we
niet over het lekkere gerstenat maar
water en sportdrank. Het startveld van
de 10km komt voorbij en we moedigen iedereen aan. Hierna ga ik me
eens klaarmaken voor de start. Het
trainingspak uit. Controleren of alles
goed zit. De hartslag gaat voorzichtig
omhoog. Op weg naar het startvak en
in het vak gezellig praten met mensen
die hetzelfde doel hebben. Genieten
van de halve marathon, met een eigen

doel. Van een tijd waar ik van droom
tot het uitlopen ongeacht de tijd. Het
startschot is gegeven, de snelle mannen en vrouwen zijn op weg en wij
mogen rustig richting startlijn wandelen. En dan is het zover. Het is mijn
Venloop. Ik ben over de startlijn. De
komende 21 km gaat het tussen mij
en het asfalt. De deken van Oppensingel af om via een omweg richting
de parade te gaan. Iedereen is fris en
geniet. Via zuid lopen we naar Tegelen.
Door het centrum van Tegelen naar
Steyl de Maasstraat op. Kippenvel, wat
een beleving langs de kant. Over een
mooie route langs de kloosters weer
op weg naar Venlo. We zijn halverwege. De komende2 kilometer zijn om te
herstellen. Voorzichtig tussen de vele
mensen op de dijk. Via de nieuwe brug
nog even naar Blerick. Niet vergeten te
drinken want de vermoeidheid komt
in de benen. In Holt Blierick is er weer
een kakafonie aan geluid. Juichende
mensen aan de kant van de weg.
Verder op weg naar de Ruijsstraat.
Hier moet ik aan de linkerzijde lopen
om even te zwaaien naar mijn zus
met haar vrienden en dan langzaam
op naar de finish. Via een mooi vals
plat op de Burgemeester Gommans-

Venlona
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straat naar de stadsbrug. De brug over
en het centrum weer in en de laatste
km is begonnen. Het eerste stuk wat
verdwaasde winkelende bezoekers die
niet helemaal begrijpen waar ik een
jaar voor getraind heb. De Markt voor
het stadhuis. Hier begint het publiek
mij op te tillen. Rechtsaf de sint Jorisstraat richting de parade. Het publiek
tilt mij op en draagt mij naar de finish.
Rijen dik staan de mensen alleen voor
mij aan de kant van de weg. Niet
sprinten, de parade is nu net zo lang
als met de Vastelaovend op waeg naor
hoes en loopt stiekem omhoog.
Dus niet overmoedig worden. Even de
juiste kant kiezen zodat mijn vrouw
weet dat ik bijna bij de finish ben. Een
laatste bocht en ik ben binnen. Even
uitblazen en doorlopen. En daar staan
ze, de dames en heren van Venlona.
Zij schijnen te begrijpen wat ik gedaan
heb. Mijn persoonlijke overwinning.
Want ik krijg mijn medaille omgehangen en wordt gefeliciteerd. Altijd een
heerlijk moment waarna ik op weg
naar de parade ga voor het aanvullen
van het vocht Deze keer mag het wel
det gerstenaat zijn. Een lekker pilsje
voordat ik genietend van de medaille

naar huis loop om te douchen. De
Venloop was weer geweldig.
Een lange tocht op weg naar de medaille. Dit jaar was ik een van degene
die de lopers feliciteerde. Maar vandaag besef ik ook dat wij het gezicht
en visitekaartje van de Venloop zijn.
Normaal de heren in Kostuum en de
dames netjes in het zwart/wit, maar
vanwege de temperatuur even iets anders. Wij nemen de bedankjes namens
de Venloop in ontvangst. Beloven dat
we volgend jaar weer een geweldig
evenement zullen organiseren, maar
nog meer beloven we de mensen onbewust. Volgend jaar sta ik hier weer
op jou te wachten. Jij bent een topper
die vandaag zichzelf weer overwonnen
heeft.
Lieve mensen van Venlona. Bedankt
dat ik hier dit jaar een onderdeel van
mocht zijn. Ik heb genoten en wellicht
sluit ik volgende week zaterdag weer
aan. De zondag hoop ik mijn hoofd
te buigen zodat een van jullie daar de
medaille omhangt en mij feliciteert met
mijn eigen overwinning.
Tot Venloop 2023
Namens VG de Kwas,
Rob Martens.



Naschrift redactie VenlonaNieuws:
Het is mooi dat wij als KZ Venlona van betekenis kunnen zijn voor andere
organisaties in Venlo.
En zeker bij deze prachtige momenten: het uitreiken van de welverdiende
medailles aan de deelnemers vlak na een geleverde prestatie, bij deze weer
zeer goed georganiseerde Venloop!
Bovendien levert het ook nog een leuke bijdrage op voor onze clubkas!
PAGINA
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Zoals inmiddels bekend
is in Venlo en omstreken,
sluit onze oude vertrouwde
VENLONAZAAL na 100 jaar
dienst te hebben gedaan
als “Onze” repetitieruimte
definitief haar deuren. Half
maart 2023 is de datum.
Inmiddels zijn er contacten geweest
met Woningcorporatie Antares die
eigenaar is van het over een tijdje volledig gerestaureerde Ald Weishoès. Deze
contacten hebben ertoe geleid dat
Venlona voor de toekomst weer verzekerd is van een mooi repetitielokaal.
De “spiegelzaal” op de eerste verdie-

ping zal, als alles volgens de planning
verloopt, in oktober in gebruik kunnen
worden genomen door onze vereniging op de dinsdagavonden.

Venlona
Nieuws

Geschiedenis Ald Weishoes
De volgende bijdrage is een greep uit de rijke historie
van het Ald Weishoès.

Ook het gesprek met Sef Smeets die de
horeca-exploitatie samen met Gijs Hendrikx voor zijn rekening gaat nemen
is zeer positief verlopen. We hebben
er als vereniging alle vertrouwen in
en kijken er naar uit om in dit mooie
historische gebouw onze koorzang te
laten horen.
Voor meer informatie:
www.thuisbijantares.nl
Guus Haeijen.

Op de binnenplaats.

Het Ald Weishoes wordt momenteel
verbouwd. Wat voor de historisch
geïnteresseerden wel aardig is: het
gebouw is daardoor omringd met
hekken; op deze hekken wordt
de geschiedenis van het gebouw
beschreven.
Wij legden het vast op de gevoelige
plaat. Wie nog meer wil weten,
verwijzen we graag door naar www.
aldweishoesvenlo.nl.
Transcriptie van wat op de panelen
te lezen is:
PAGINA
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1611-1925
Het Ald Weishoes heeft een geschiedenis die teruggaat tot in de
middeleeuwen.
Omstreeks 1611 werd het in gebruik
genomen als stadsschool. Later werd
dit een Latijnse school.
Rond 1871 werd de school samengevoegd met het naastgelegen pand
dat we nu kennen als Vennelo. Dit
pand is het oorspronkelijke weesLEES VERDER OP PAGINA 15
PAGINA
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Familie Scholten

• 19 Hotelzimmer mit
zeitgemäßem Komfor
• Parkplatz am Haus
• E-Bike Anschluss
• Abschließbare
Fahrradgarage
• Sommerterrasse
• Deutsche und
internationale Küche
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Nieuwe

repetitieruimte
Venlona
Nieuws

Geschiedenis Ald Weishoes

Annastraße 13 • 47638 Straelen • Tel. 02834-1581 • info@siegburger.de • www.siegburger.de

Columbusweg 9

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

Kledingveranderingen

Gebr. VAN DEN BROEK
Maagdenbergweg 17a
5915 CN Venlo
Telefoon 3512620

Het café.

huis, na samenvoeging woonden
weesmeisjes en -jongens in beide
panden.
1925-1960
In 1925 maakte Venlose architect
Jules Kayser het ontwerp voor het
nieuwe weeshuis dat in het daarop
volgende jaar gebouwd werd.
Hij liet daarbij alleen de voorgevel
en enkele kelders uit 1611 staan en
bouwde daarachter het pand zoals
we dat nu kennen.
Toch liet hij de voorgevel ook niet
onveranderd, zo wijzigde hij onder
andere raampartijen en horizontale

banden. De weesmeisjes woonden
in het naastgelegen pand Vennelo.
De weesjongens woonden samen
met 'Alde Menkes' (rond die tijd was
je vanaf 60 jaar al oud) in het pand
dat we nu Ald Weishoes noemen.
Er werd geslapen op slaapzalen in
chambrettes, de binnenplaats was
een recreatieplek en iedere zondag
kwam iedereen samen in de kapel
voor de mis. Feestdagen als 'Onnozele Kinderen' waren bijzonder voor
de weeskinderen.
Weeskinderen Mia, Nell en Toon
LEES VERDER OP PAGINA 16
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Geschiedenis Ald Weishoes

Geschiedenis Ald Weishoes
mooie herinneringen. Er was een
hele grote groep vrijwilligers die
samen het Ald Weishoes draaiende
hield, activiteiten organiseerde en
het pand waar nodig opknapte. Met
vastelaovend was het een thuisbasis voor kinderen, een veilige plek
waar ouders hun kinderen naartoe
konden brengen om zelf 'te joetsen'
(uit te gaan).
1995 - Nu
De Wielewel met zijn kenmerkende
inrichting heeft vele transformaties
gehad door de jaren heen. Interieur
waar met liefde door vrijwilligers aan
is gewerkt en een bar waar velen
een mooie herinnering aan hebben.
Een thuisbasis voor Jocus Toekomst

In de kapel.

vertellen over hun tijd in het Ald
Weishoes; ontdek hun verhaal op
www.aldweishoesvenlo.nl.
In 1951 werd R.K. Jongerenclub
St.Martinus opgericht, dat uiteindelijk uitgroeide tot Jeugdcentrum
Ald Weishoes in de daaropvolgende
jaren.
1960-1980
In 1960 werd het bejaardentehuis
Beerendonck in gebruik genomen
waar bejaarde bewoners van het
Ald Weishoes naaroe verhuisden. Er
waren tevens steeds minder weeskinderen en de R.K. Jongerenclub
St. Martinus groeide uit tot StichPAGINA
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De spiegelzaal.

en veel andere verenigingen. Het
pand is door de jaren heen door
vrijwilligers, Venlose bedrijven en
mensen met een afstand tot de
LEES VERDER OP PAGINA 18

ting Stedelijk Jeugdcentrum 'Ald
Weishoes'.
Het pand werd door de St.Martinus
Parochie ter beschikking gesteld aan
de stichting. In het begin was dit
vooral gericht op activiteiten voor
jongeren, later groeide dit uit tot
hobbyclubs, joekskapellen en dansverenigingen.
Op de binnenplaats was plek voor
dieren, groen en recreatie. De middeleeuwse kelders weden toen nog
gebruikt als soos.
1980-1995
Aan de disco in de Knibbel en 't
Wielewelke hebben vele Venlonaren

Ons nieuwe repetitielokaal, de spiegelzaal.

PAGINA
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Venlona
Nieuws

Geschiedenis Ald Weishoes
arbeidsmarkt onderhouden.
Daarbij zijn op diverse plekken lagen
voor historische deelen geplaatst,
hiervoor is Antares zeer dankbaar.
Veel van de monumentale onderdelen uit 1926/1927 zijn hierdoor
behouden gebleven.
Deze maken we samen met bepaalde interieurelementen weer
zichtbaar in het nieuwe gebruik. Het
rijksmonument wordt nu grondig

gerestaureerd en blijft daarna een
plek bieden voor Venlonaren, verenigingen en maatschappelijke activiteiten samen met nieuwe functies als
een hostel en studentenhuisvesting
onder de naam: Stadsherberg Ald
Weishoes.
Ein thoes boetenshoes
Het Ald Weishoes is voor vele Venlonaren een thuisbasis geweest, een

Geschiedenis Ald Weishoes
veilige plek waar je nieuwe mensen
leerde kennen, een plek waar je voor
het eerst zoende en vastelaovend
leerde vieren. Een rijksmonument
dat van grote betekenis is voor Venlo
en een grondige restauratie verdient.
Om daarna, naar verwachting
oktober 2022, zijn deuren weer te
openen voor verenigingen, Venlonaren, huisvesting van studenten en
bezoekers van onze stad als Stadsherberg Ald Weishoes: Ein thoes
boetenshoes.
(Bron: Utdorp.nl)



De spiegelzaal.
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Op de binnenplaats.
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Wetenswaardigheid

Spreuk

Venlona
Nieuws

Een foto van de Preses
hamer en houten onderlegger.

Venlona

Agenda

24 juli

2 optredens bij – Preuf ’t Ven.

9 augustus

Stoeprepetitie – Laatste repetitie voor de
zomerstop. Op de stoep voor de Venlonazaal.

Venlona
Nieuws

13:15u.
en
15:00u.

13 september Eerste repetitie – (na de zomerstop).

Op de houten
onderlegger staat een
Latijnse spreuk:
Vivat Floreat Crescat
Venlona
De Vertaler geeft aan
"Dat Venlona leve,
groeie en bloeie!
(betekenis studentikoos
monogram,
lijfspreuk onder de
studentenverenigingen).

13 november

Caeciliaviering – St. Martinusbasiliek en
Ald Weishoes.

In december

Arriva-concert – (in kerstsfeer),
datum nog nader te bepalen.

Voor meer info zie: www.venlona.net

Preses
hamer

Tebbenkiës, 6 daag per waek op ut Nolusplein

PAGINA 20

30 oktober

VenlonaProms – In principe in ons nieuwe home
(Ald Weishoes), evt. in combinatie met de
St. Martinusbasiliek. Optredens met diverse koren
uit de omgeving. Meer info volgt z.s.m.

PAGINA
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DIGITALISEREN
van beeld en geluid

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

JULI 2022

one-liners

Op z’n Directeurs

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

Venlona
Nieuws

dirigent,
Uitspraken van onze
ris Frencken.
verzameld door Ch

Studio ADATO

te zinge als ingele……

•Iech wil Venlona lao

elt!

ge jonges?.....es wack

• Kint geer sjtabiel zin

etje meer vleddiger

• Geer mot hiej ein bi
zinge…..

nog neet kinne…..
• De minse die de teks
.
die kinne hiej foetele

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

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

aan iedereen:

M U TAT IE S

Genooi

VRIENDELIJK
VERZOEK
e
I.v.
wm. het up-to-dat
te
juis
de
houden van
gegevens, verzoeken
wij vriendelijk iedereen die een nieuw
e-mailadres heeft
of nieuwe adresgegevens, dit door te
geven aan onze 2e



secretaris:

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

Ger van der Koelen:
secretaris2@venlona.net

Quotes
Inspiratie

Uit: o.a. “Meditation moments”

• Een rijk leven is een verzameling
van kostbare momenten.
• De verandering die je zoekt, zit
altijd in jezelf.
• Soms is de slechtste plek waar je
kunt zijn in je hoofd.
• Jouw pad hoeft niet logisch te zijn
voor anderen.
• Stilte is soms het beste antwoord.
• Sommige mensen zijn net als de
wolken.
Zodra ze weg zijn wordt het een
schitterende dag!
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Venlona
Nieuws
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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

BESTUUR:
Preses:
Henk Brauer
Gelrestraat 95, 5951 JE, Belfeld
Tel. 06 4079 2123
Email: preses@venlona.net
Secretaris/Vice-voorzitter:
Wim Wittenbernds
Pastoor Reijnenhof 23, 5921 JS, Venlo
Tel. 077-3821517 Mob. 06 5508 2941
Email: secretaris@venlona.net
2e secretaris:
Ger van der Koelen
Albert Cuypstraat 40, 5914 XH, Venlo
Tel. 06 4137 8967
Email: secretaris2@venlona.net
Penningmeester:
Peter-Paul Sniers
Waterhoenstraat 16, 5912 XV, Venlo
Tel. 077-3515528 Mob. 06 1316 7717
Email: penningmeester@venlona.net
PR en communicatie:
Guus Haeijen
Gerard de Vlamingstraat 17, 5913RV Venlo
Tel. 077-4731859 Mob. 06 2363 9002
Email: pr@venlona.net
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Dirigent:
Wim Schepers
Schovenhof 12, 6418 JN Heerlen
Tel. 045-5414 633
E-mail: dirigent@venlona.net

Repetities:
Elke dinsdag van 19.30-21.30 uur.
Afmeldingen repetities en concerten
uitsluitend bij partijcommissarissen:
1e en 2e tenoren:
Jan Dekkers
Tel. 06 512 952 82
E-mail: pctenoren1-2@venlona.net

EEN BIJZONDERE LUNCHROOM
WAAR BIJZONDERE MENSEN MET VEEL TROTS WERKEN!

LUNCH - HIGH-TEA
KOFFIE MET VLAAI
GROEPSARRANGEMENTEN
KOFFIETAFEL
KOFFIEBRANDERIJ

1e en 2e bassen:
Ron Gribling
Tel. 06 381 505 05
E-mail: pcbassen1-2@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
Tel. 077-4731859 Mob. 06 2363 9002
E-mail: venlonanieuws@venlona.net
Corrector: Wim Vollebergh
Advertenties: Ger van der Koelen
E-mail: secretaris2@venlona.net
Zalencentrum Venlonazaal
Hogeweg 10-16, 5911 EB Venlo
Tel. 077-3513 496

Per Oktober 2022: Ald Weishoès
Grote Kerkstraat 31, 5911 CG, Venlo
Tel. (nog niet bekend)
Layout en vormgeving:
Hans Neuray

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

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

Verjaardagsfeest of
huwelijksjubileum? U
staat bij ons Central.
Geniet
zorgeloos,
samen met familie
& vrienden, in ons
Restaurant, de Witte
Zaal of Grand Café.
www.cafecentral.nl | t 077-3552373

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

WWW.VENLONAZAAL.NL
Hogeweg 10-16,5911 EB VENLO
Tel.: 077-3513496, of 06-53711405

