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Beste Deelnemers aan de concertreis naar
Timisoara,

PLUS Benders - Venlo
Een bijzondere, gastvrije plek
waar mensen met een beperking
met veel trots werken.

• Voor lunch • Koffie met vlaai • High-tea •
• Groepsarrangementen • Koffietafels •
Sint Urbanusweg 77 - 5914 CA Venlo - 077-3511996
www.genuujerie@dichterbij.nl
Vrijwilliger worden? Bel of mail ons!

Smaken verschillen...

Gelukkig!
www . cafe de klep . nl

Uit bovenstaande aanhef blijkt dat dit een bijzondere uitgave is van ons verenigingsperiodiek, dat
grotendeels in het kader staat van de komende
concertreis. Ik ben ervan overtuigd dat het ook voor
de niet-deelnemers heel interessant is te lezen wat
er allemaal staat te gebeuren.
De officiële installatie als preses van dit prachtige
koor op 31 mei j.l. door onze Beschermheer Gouverneur Bovens heeft vooral door het informele karakter van dit gebeuren een diepe indruk op mij en mijn familie gemaakt. Mijn dank
aan allen die er zo’n geweldige festiviteit van hebben gemaakt is groot!
Zeker niet onvermeld mag blijven dat de Workshop ‘Ontdek je Stem’ onder leiding van onze dirigent Wim Schepers en tenor Martin Hurkens op 25 april j.l. bijzonder geslaagd is. Niet alleen een gewaarwording voor de enthousiaste zangers,
die zich aangemeld hadden, maar ook voor het hele koor! Maar liefst 12 zangers
maken deel uit van de ‘koorklas’, die een uitvloeisel is van deze happening!
Een reisgezelschap van maar liefst 188 deelnemers maakt zich op voor de
aanstaande concertreis van de Koninklijke Zangvereniging Venlona naar het
Roemeense Timisoara! In deze lustrumreis staat het koor voor de geweldige uitdaging om, samen met het orkest en solisten van de Opera van Timisoara, in het
Rozenpark het openingsconcert te verzorgen van het nieuwe culturele seizoen
van die mooie universiteitsstad. Daarnaast vinden er twee ‘neven-concerten’
plaats en wordt een Eucharistieviering opgeluisterd. Eenentachtig zangers worden
vergezeld door maar liefst ruim honderd supporters; in dit VenlonaNieuws/reisgids
vindt U alle bijzonderheden!
Tijdens een hernieuwde kennismaking, bijna twee jaar geleden, tussen onze
dirigent Wim Schepers en de in Maastricht woonachtige oud-gast-regisseur van
de Opera van Timisoara de heer Frans Meewis, werd de basis gelegd voor deze
onderneming. Het bestuur pikte het idee op en er werd een reiscommissie geformeerd bestaande uit voornoemde heren en vier zangers van Venlona: de heren
Paul Janssen, Paul Beurskens, Frans Smeets en Karel Hermans. De laatste ook als
afgevaardigde van het bestuur. Het is aan de ongelooflijke inspanningen en volhardendheid van de commissie te danken, dat deze reisgids nu voor u ligt! Want
contacten moesten opnieuw worden aangeknoopt, het uit te voeren repertoire
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Tebbenkiës, 6 daag per waek op ut Nolusplein

bezoekadres Horsterweg 31, 5928 NB Venlo

website www.enckevort.com

Kefee Pollux
Parade 68, 5911 CE Venlo

overlegd, draagvlak gecreëerd en verder uitgebreid en tegenvallers (soms forse)
overwonnen! Niets wilde men aan het toeval overlaten; een flink aantal voorreizen was noodzakelijk: check en weder-check, de laatste van 16 tot 23 juli.
Niet alleen de Venlonazangers hebben deze reis omarmd; er zullen ook negen
gastzangers meegaan van de mannenkoren DSM-Sabic en RMK-1921-Brunssum,
die eveneens onder leiding van onze dirigent staan. Bovendien zal het ‘Rozenpark-concert’ ook twee maal in onze eigen provincie gegeven worden. Het aantal
uitvoerenden is dan nog veel groter: de drie genoemde koren aangevuld met het
vierde koor van onze dirigent: het KKM St. Lambertus. Ook het orkest en solisten
van de Opera van Timisoara, die dan te gast zijn in Venlo, zullen hun medewerking verlenen. Meer dan 260 uitvoerenden op de bühne voor een fantastisch
operaconcert! Ook deze organisatie is in handen van de voornoemde commissie.
Wij hopen dat het Parkstad Theater in Heerlen op 12 september en de Maaspoort
in Venlo op 13 september helemaal uitverkocht zullen zijn! Want in het Rozenpark in Timisoara zullen op 21 augustus 2015, één dag nadat Venlona haar 115e
verjaardag viert, zeker 3.500 concertbezoekers aanwezig zijn!
We staan aan de vooravond van een topperiode in de historie van de Koninklijke
Zangvereniging Venlona. Van 18 augustus tot en met 13 september hopen we
hieraan enkele gouden bladzijden toe te voegen.
Graag wil ik de commissie hartelijk danken voor hun toegewijde organisatorische
inzet, alle zangers voor hun volgzaamheid en extra repetitie-inspanningen en
onze dirigent voor zijn onnavolgbare en inspirerende manier van werken!
Ik wens alle deelnemers fantastische concertreiservaringen toe; de basis voor
onuitwisbare mooie herinneringen!
Ook voor Sportclubs en zangverenigingen kunnen
wij de outfit in overleg met u samenstellen.

U alle veel leesplezier toegewenst.
Preses Karel van Keeken.

Telefoon: 077 3513167



www.vandamvakkleding.nl

www.kefeepollux.nl

Licht-, kracht- en noodverlichtingsinstallaties
Schakel- en verdeelinrichtingen
Besturings- en geluidtechniek
Data- en telekomnetwerken
Inbraakbeveiliging
Venlo NL T +31(0) 77 - 352 86 46
www.lamberts-elektrotechniek.nl
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4-koren

4-koren repetitie op 13 juni 2015
Venlona
Nieuws

Om exact 9:30u. vertrok de
dubbeldekker bus van v/d
Munckhof vanaf het terrein
van tuincentrum Leurs richting Zuiden.
We werden om 10:30u verwacht in
zaal Concordia in Brunssum waar we
samen met de drie andere koren van
Wim: KKM-Lambertus, Kerkrade, DSMSABIC, Geleen en RMK1921, Brunssum
gingen repeteren aan de opera-stukken voor onze gezamenlijke concerten
op 12 en 13 september.
In zaal Concordia werden we allerhartelijkst ontvangen door de gastheren
en dames van RMK1921.
De zaal was al in gereedheid gebracht:
200 stoelen stonden netjes opgesteld
te wachten, terwijl de piano voor de
dirigent met lijmklemmen en spie vast
waren gezet op een verhoging.
Er werd dus niets aan het toeval over
gelaten….!

Venlona
Nieuws

Ondertussen stroomde de zaal al
behoorlijk vol met zangers, al dan
niet toch wel een beetje nerveus. Het
beloofde dan ook een hele ervaring te
worden!
En toen Wim ons aanzette om de
eerste klanken te produceren, werd de
zaal nogmaals gevuld, maar nu met de
warme sound van ruim 200 mannenstemmen. Een waarlijk “kippenvel”
gevoel!
Ondertussen werd ook Frans Meeuwis,
die de aanzet heeft gegeven voor onze
Roemenië-reis, verwelkomd, nadat ook
onze vaste pianist Gerald was aangeschoven.
Na een stevige eerste repetitiehelft, viel
de meute hongerig aan op de koffie
en de broodjes die de dames voor de
heren hadden klaargezet.
Na de broodjes, koffie, sigaretje,
sigaartje, potje bier etc. begaf iedereen zich weer naar de zaal om aan

de tweede helft van de repetitie te
beginnen.
Na afloop hiervan werden de dames
nog even in het zonnetjes gezet door
Paul Beurskens met een bloemetje en
een aarzelende “Kösmoel”.
Daarna snel een korte wandeling naar

het park in Brunssum, waar we enkele
stukken ten gehore brachten, om onze
concerten nog eens extra te promoten.
Ondanks het prachtige weer en de nodige publiciteit, viel het bezoekersaantal behoorlijk tegen. Maar dat mocht
de pret niet drukken. De toeschouwers
die er waren kregen in ieder geval een
kleine “kijk” in de keuken…
Terug in de zaal gekomen, had er nog
even een gezellige uitwisseling en kennismaking plaats met de leden van de
andere koren. Nadat er verschillende
Limburgse vlaaien werden verloot,
stapten we om 16:00u., met toch wel
een voldaan gevoel weer in de bus om
naar Venlo terug te reizen.
Jammer dat er bij Venlona toch wel
zo’n 20-25 leden niet op deze bijzondere repetitie aanwezig waren….
ongetwijfeld met goede redenen!
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Parade 17, 5911 CA Venlo
Tel. 077 - 8518733 • Mob. 06 - 48273114
E-mail pietdings55@gmail.com

AUG. 2015

Aïda

Aïda met Venlona
Tel. 077 - 8518733 • Mob. 06 - 48273114

Waat ’n good initiatief van
Thijs. Met zien alle nao Aïda
in Duusburg.
Vrièdaag 22 mei kwame we met zó’n
50 minse beej Venlona beejein um nao
Duusburg aaf te reize per bus. Taege
zes oor ware we beej de opera, maar
umdet de veurstelling pas um half ach
begós, hadde we nog anderhalf oor
d’n tièd veur ’n tas cappuccino. Taegeneuver beej d’n Italjaener op ’t terras,
lekker in ’t zunke, wachde weej op det
teske kóffie met schoèm. Inderdaad
wachde, want degene die beer drónke
hadde al beejnao de tesse vol, wie ós
teske kwaam.

ppen.nl
nveloppen.nl

FITNESS ONDER

BEGELEIDING VAN EEN
FYSIOTHERAPEUT

1

Arena OccasionPark
alles op het gebied van grafmonumenten

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

allesreeds
op het
gebied
90 jaar
ervaring van grafmonumenten
reeds 90 jaar ervaring
grafmonumenten uit voorraad leverbaar
grafmonumenten
voorraad
onderhoud en hersteluit
van
bestaande leverbaar
graven
onderhoud
en herstel van bestaande graven
zandstraat 71, 5913 tg venlo,
zandstraat
71,077-3543500*
5913 tg venlo, telefoon 077-3543500*
telefoon

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

Lucker

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

W i j n e n S p i j S A dv i e S b v

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

ziens beej
Voor al uwTot
vragen
kunt
Piet Dings
u ons gerust bellen of

Cafe Tante Bet
Parade
17,
5911
CA Venlo
mailen. Wij bellen
zeker
Tel. 077 - 8518733 • Mob. 06 - 48273114
E-mailterug
pietdings55@gmail.com
snel
en in een goed

gesprek bespreken we al
uw wensen.

Um kwart euver zeve ginge we de
opera in en zóchte ós plaatse op. Ik zat
miene multi-vocale bril op en umdet
alle elektronische apparate oètgezatte
meuste waere zat ik mien mobieltje en
huùrapperaat oèt. We ginge d’r ens
good veur zitte.
De veurstelling waas verrassend good.
’t Orkes speulde aaf en toe waat hard,
maar det waas waarschienlik i.v.m. de
oètgezatte huùrapperate. Aïda zelf
had ’n prachtige stum. Det zoot in de
femilie, want zien vader had ’n, zoeë
meuglik, nog baetere stum. En waat
’n geweldig koeër! De hoeëgepriesters
lete ós ens huùre wie weej as geistelikke meuste zinge. Wie ’t beej de
Venlonaleje bekinde stök “Spirto del
Nume” gezónge woort, begóste de
Pruùse in de zaal ónröstig te waere,
want half Venlona neuriede “veraojer”
(in ’t Italjaans “ traditor”). Radamès,

Venlona
Nieuws

dae in ’t verhaol de zaak aan ’t stinke
had gebrach, trok zich ‘t hiel erg aan
det hae veraojer geneump woort en
woel eigelik doeëd. Same met Aïda
stelde hae det doeëd gaon nog maar
efkes oèt, maar iets euver half elluf
waas ’t met um gebeurd.
Voldaon lepe we truuk nao de bus. ’t
Ganse gebeure waas perfek georganiseerd door Thijs. Weej zagte um, det
hae det dökker moch doon en hae
belaofde ’n verrassing in januari. Weej
zien nooe al benièd en misschien gaon
we dan waal met twieë busse.
Thijs, names idderein bedank.
Frans Smeets.
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Zondag 31 mei 2015
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Wisseling wacht

Zingen in Genooi en Wisseling van de wacht
Venlona
Nieuws

“Inzingen in Genooi om
10:15u.”, stond er op het
programma. Dus stonden de
meeste leden rond die tijd te
trappelen van ongeduld om
te starten.
Wel met veel bezorgde blikken naar de
hemel, waar dreigende wolken zich
verzamelden. Buienrader beloofde ook
al niet veel goeds, maar achteraf viel
het allemaal reuze mee!
Waarschijnlijk kwam dit omdat er de
nodige kaarsjes, vergezeld van veel
schietgebedjes, waren opgestoken in
het kapelke!
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De Mis zou volgens de plannen om
11:00u. dienen te starten, maar de
voorganger kwam maar niet opdagen.
De koster draaide zenuwachtig rondjes, maar pas om 20 minuten over 11,
kon de dienst beginnen.
Ondertussen was het processiepark al
goed gevuld en toen Pastoor……het
woord nam, was al heel snel de lange
wachttijd vergeten!
Menigeen binnen het koor dacht:
“Hebben we eigenlijk geen geestelijk adviseur nodig?” want door zijn
enorme droge humor vloog de tijd
voorbij!
Het werd een mooie dienst met Wim
en Karel met echtgenotes als prominente gasten. Ook onze Gouverneur
Theo Bovens met eega was van de
partij.
Venlona liet zich zoals gebruikelijk van
zijn beste kant zien! Mooie liederen
werden vertolkt en ruisend begeleid

door de steeds sterker wordende
wind.
Na de dienst spoedde iedereen zich
snel naar de Venlonazaal, niet alleen
vanwege de dreigende regen, maar
ook voor de door Pastoor al aangekondigde “Goed gevulde soep met
broodjes”!
In de Venlonazaal was ondertussen door de feestcommissie al hard
gewerkt om alles in gereedheid te
brengen voor de belangrijkste gebeurtenis van die dag: De wisseling van de
wacht.
Het aftreden van preses Wim van
Nieuwenhuizen en de inauguratie van
onze nieuwe voorman: Karel van Kee-

ken. Ook de Venlonazaal was al goed
gevuld met gasten: Leden, dames van
overleden leden, genodigden, familie
en vrienden van Wim en Karel.
Toen uiteindelijk ook onze tweede
beschermheer Burgemeester Scholten was gearriveerd, kon het officiële
gedeelte van start gaan.
Om precies 14:00u. beklom Ceremoniemeester Frank Jans het podium om
de gasten toe te spreken en Wim en
Françoise uit te nodigen om de officiële handelingen voor het aftreden te
ondergaan.
Maar niet, nadat Secretaris Karel Hermans een mooie afscheidsspeech voor
Wim hield.
Een speech waarin hij Wim en zijn

Venlona
Nieuws

vele werkzaamheden voor Venlona
memoreerde. Alles wat Wim in de
afgelopen 9 jaren op bestuurlijk gebied
meemaakte, passeerde zo’n beetje de
revue. De vele goede zaken, maar ook
de moeilijke periodes die er uiteraard
bij ieders functioneren zijn, werden
door Karel op eerlijke wijze belicht.
Na de speech van Karel, werd burgemeester Scholten uitgenodigd om
Wim te ontdoen van de regalia die bij
zijn functie horen. Het bestuurslint met
insigne ( de “Ambtsketen”) werd door
de burgemeester op deskundige wijze
verwijderd. Daarna werd Wim weer
“versierd” met de verenigingsspeld en
kon hij, na de cadeaus in ontvangst te
hebben genomen, beginnen aan zijn
afscheidsspeech. Hierin bedankte hij
het bestuur en alle leden die hem in al
die jaren hebben bijgestaan met raad
en daad. Ook Françoise werd uiteraard
bedankt voor haar steun, want zonder
haar was deze zware taak niet mogelijk
geweest.
Hierna werden Karel van Keeken en
echtgenote Els op deskundige wijze
toegesproken door vicevoorzitter
Thijs Driessen. Thijs memoreerde de
respectabele staat van dienst van Karel
en wenste hem heel veel succes en een
goede samenwerking met het bestuur
en de leden toe.
Vervolgens werd de Gouverneur door
de ceremoniemeester uitgenodigd om
Karel te installeren als nieuwe preses
door hem de ambtsketen van de vereniging om te hangen.
LEES VERDER OP PAGINA 11
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Nadat onze gouverneur Karel had
toegesproken en hem ook veel succes
wenste in zijn komende presesschap,
vroeg hij zich ook af of Karel al contact
had gezocht met Jocus voor een
eventuele kandidatuur voor de nieuwe
Jocusprins, want dat schijnt de laatste
jaren binnen Venlona de gewoonte te
zijn!
Ook voelde hij zich meer dan welkom,
want tot nu toe was hij, naar eigen
zeggen, al vijf keer welkom geheten.
Vervolgens hield de kersverse preses
zijn “Maiden-speech”, waarin hij op
deskundige en zeer uitvoerige wijze
belichtte hoe hij het verleden en vooral
de toekomst van Venlona zag. De kern
van de speech was in ieder geval dat
onze vereniging met zijn rijke geschiedenis nog steeds bruist van activiteit,
gezien de vele zaken die nog aangepakt gaan worden.
Te denken valt in deze natuurlijk
aan: Onze concertreis in augustus en
de “Opera per Tutti” – concerten in

september, de aanwas van vele nieuwe
leden n.a.v. onze workshop met Martin
Hurkens en de daaraan verbonden
koorscholing, de onthulling van een
nieuw kunstwerk op de rotonde ter
ere van alle muziekverenigingen van
Venlo en natuurlijk de uitgave van ons
tweede jubileumboek met CD en DVD.
Nadat Karel werd toegezongen door
het koor middels het vertrouwde
“Lang zal hij leven”, werd er een begin
gemaakt met de receptie voor beide
heren. Velen maakten gebruik van
deze gelegenheid om Wim en Karel
met echtgenotes een handje te schudden en te bedanken of te feliciteren!
Na de receptie werd de zaal een beetje
omgebouwd zodat er op de klanken
die DJ Fred Honig uit de boxen toverde
nog een gezellig feestje werd gehouden met een hapje, een drankje en een
dansje.
Guus Haeijen.
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Luitenant Klopweg 38
5916 LC Venlo, Nederland

Enveloppen

Horeca

Drukwerk

DSBD levert dienstenveloppen; akteenveloppen; wenskaartenveloppen, enz.
In alle soorten, afmetingen, kwaliteiten en
aantallen.

Aan de hand van
bestekpochettes,
servetten en verfrissingsdoekjes kunt
u uw onderneming
profileren bij uw
klanten.

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

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

Kledingveranderingen

Gebr. VAN DEN BROEK

Zaterdag 25 april 2015

Oogst

AUG. 2015

Nieuwe oogst “Ontdek je stem“

De wervingsposter en reclamecampagne door dirigent
Wim Schepers en de bekende
Limburgse zanger Martin
Hurkens zijn succesvol.
Op deze zaterdag melden zich ruim
voor 10.00 uur 14 mannen voor kennismaking met de Koninklijke zangvereniging Venlona, de figuurlijke drempel
is gemakkelijk genomen.
Deze zaterdagmorgen wordt gebruikt
voor koorscholing en kennismaking
met een mannenkoor.
De heren van verschillende leeftijd,
jongeren en wat ouderen stellen zich
zingend aan de leden van Venlona
voor. Deze binnenkomer zorgt voor de
nodige hilariteit.
Na deze kennismaking geeft de diri-

Venlona
Nieuws

gent uitleg over zingen, de zangtechniek en meerdere aspecten.
Martin Hurkens geeft op zijn wijze
een demonstratie van zangkunst, hij
is als lid van Zangvereniging Oranje
Schinveld al lang geen amateur meer
en verdient als voormalige bakker een
goed belegde boterham in binnen- en
buitenland.
Oefening baart kunst: na introductie
door dirigent Wim Schepers en met
ondersteuning van het voltallige koor
durven de gasten al een toon mee te
zingen uit bekend repertoire.
We hopen dat ook dit zangzaad in
goede banen valt zodat de Koninklijke
Zangvereniging Venlona op sterkte kan
blijven voor de mooie mannenzang in
Venlo, Nederland en ver daarbuiten
Wim Wittenbernds.



Maagdenbergweg 17a
5915 CN Venlo
Telefoon 3512620

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

GROND- EN SLOOPWERKEN
BESTRATING - RIOLERINGEN
CONTAINERVERHUUR
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,,Vrienden van Venlona,

ondersteuners van goede ideeën

De Heerenkamer.qxp
De Heerenkamer.qxp

9-1-2009
9-1-2009

9:24
9:24

Pagina 1
Pagina 1

De Heerenkamer

”de kapper
”de
kapper voor
voor kleine
kleine en
en grote
grote heeren’’
heeren’’
Alberdingk Thijmstraat 31, Blerick, 077-3230920
Alberdingk Thijmstraat 31, Blerick, 077-3230920
www.deheerenkamer.com
www.deheerenkamer.com
2

• leurs tuincentrum venlo

• bartels beheer venlo

• foto kino linders venlo

• de heer j. van beek venlo

• rabobank venlo

• de heer f. bouwens venlo

• schoonmaakbedrijf

Venlona

Allerlei meubels op bestelling gemaakt - Meubelreparatie - Interieurreparaties
Ferdinand
Ferdinand Bolstraat
Bolstraat 1,
1, 5914
5914 XN
XN Venlo,
Venlo,TT 077
0773512660,
3512660,M
M0617763661
0617763661
dagnis.bernans@gmail.com,
www.bernansmeubelmaker.com
dagnis.bernans@gmail.com, www.bernansmeubelmaker.com
Ferdinand Bolstraat 1, 5914 XN Venlo, T 077 3512660, M 0617763661
dagnis.bernans@gmail.com, www.bernansmeubelmaker.com

Stichting Vrienden van Koninklijke Zangvereniging

Allerlei meubels
Allerlei
meubels op
op bestelling
bestelling gemaakt
gemaakt -- Meubelreparatie
Meubelreparatie--Interieurreparaties
Interieurreparaties

• adams mens fashion venlo

• de heer j. cabooter venlo
• de heer m. canjels belfeld

van der meulen venlo

• peters-cabooter herenkleding
venlo-blerick

• colbers beheer tegelen

• scelta mushrooms venlo

• dagblad de limburger venlo

• jos van rensen

• flynth adviseurs en

• de heer j. schlooz venlo

accountants venlo

• mevr. van enckevort-beurskens
venlo/blerick

• pedicure ine frenckenop de laak venlo

• de heer j. van den ham baarlo
• hela-thissen venlo
• de heer k. hermans venlo
•

kellpla venlo

• de kievit verhuizingen venlo

,,

interieur, advies en meer venlo

• de heer j. stevens steyl
• schobbers zaden venlo
• seacon logistics venlo
• seuren drogisterij-parfumerie
venlo

• unica installatietechniek venlo
• abs vdl kusters / vdl bus venlo
• vetebe b.v. venlo
• wash drive in horsterweg
venlo-blerick

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

Sponsorzegelactie Plus-Benders
2014-2015 Groot succes!!!

Succes

Beste Venlonaleden en iedereen die heeft mee geholpen
om deze actie tot een groot succes te maken, van harte
dank!

Ondergetekende is enkele maanden
geleden bij Benders op het dakterras,
op een mooie aankomende zomeravond, ontvangen samen met de
afgevaardigden van de vele verenigingen die ook aan de actie hebben
meegedaan om hun kaspositie te
verbeteren. Hier kregen wij een symbolische cheque uitgereikt waarop het
bedrag stond dat wij bij elkaar hadden
gespaard; een meer dan welkome aanvulling van onze kas en heel graag in
ontvangst genomen door onze ijverige
penningmeester.
Wij danken de hele organisatie, de
heren Geert Benders, Rick Willems,
Wim van Blijderveen en alle medewerkers van de Benders Plusmarkten Venlo
en Blerick voor de perfecte en soepele
organisatie en de sympathieke begeleiding in de supermarkt tijdens onze 2
actiedagen waarbij wij extra sponsorzegels konden verzamelen.
Voor ons aankomende jubileumconcert
op 13 september hebben wij 4 entreekaarten aan Benders Plusmarkten
ter beschikking gesteld, wij hopen dat
hiervan gebruik zal worden gemaakt.
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In totaal hebben we samen 2.372 kaarten met elk 20 zegels volgeplakt en het
is mooi dat ik ze niet allemaal zelf heb
hoeven op te plakken want 47.440
zegels is toch wel een flink karwei.

Venlona

AUG. 2015

Agenda

Di. 11 aug.

Begin repetities – Venlonazaal Venlo

Di. 18 aug.

Vertrek concertreis naar Timisoara, Roemenië

Di. 25 aug.

Terugkomst Concertreis

Za. 5 sept.

4-koren repetitie in Brunssum
Concert “Opera per tutti” –
Parkstadtheater, Heerlen
Concert “Opera per tutti” –
Maaspoort, Venlo

Za. 12 sept
Zo. 13 sept

Venlona
Nieuws

20:00 u

10:00-14:00 u
20:00 u
16:00 u

Zo. 20 sept

Ouverture (deelname onder voorbehoud)

Vr. 2 okt.

“Mannendag” – Venlo en/of omgeving

Zo. 8 nov

H. Mis St. Martinuskerk en Caeciliafeest
in de Venlonazaal Venlo

11:00 u

Do. 17 dec

Veolia Kerstconcert in Stationshal, Venlo

19:00 u

Do. 24 dec

Nachtmis – Nadere info volgt nog

Za. 26 dec

H. Mis St. Martinuskerk,
met gezellige nazit in Venlonazaal

11:00 u

Di. 5 jan. 2016

Nieuwjaarsconcert – Maaspoort, Venlo

20:00 u

Wo. 6 jan 2016 Nieuwjaarsconcert – Maaspoort, Venlo

20:00 u

Voor meer info zie: www.venlona.net

Nogmaals veel dank en wellicht tot een
volgende keer.
Th. Driessen,
jullie sponsorzegel-coórdinator van de
Koninklijke Zangvereniging Venlona. 
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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
Preses:
Karel van Keeken
Straelseweg 538, 5916 AD Venlo
Tel: 077-3514767
E-mail: preses@venlona.net
Vice-voorzitter:
Thijs Driessen
Luitenant Klopweg 38, 5916 LC Venlo
Tel. 077-3211112
E-mail: vice-voorzitter@venlona.net
Secretaris:
Karel Hermans
Dokter Mathijssenstraat 38,
5914 CM Venlo, tel. 077-3829115
E-mail: secretaris@venlona.net
2e Secretaris:
Peter Paul Sniers
Waterhoenstraat 16, 5912 XV Venlo
Tel. 077-3515528
E-mail: secretaris2@venlona.net
Penningmeester:
Leo Nab
Gerard de Vlamingstraat 15, 5913 RV Venlo
Tel: 077-4722510
E-mail: penningmeester@venlona.net
Penningmeester
concertreis/opera-concerten:
Peter Altena,
Amber 12, 5912 PS Venlo, Tel. 077-3540505
E-mail: penningmeester@venlona.net
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Coördinatoren donateurs:
Thijs Driessen, Luitenant Klopweg 38,
5916 LC Venlo, tel. 077-3211112.
IBAN: NL62 ABNA 0484 0433 15
t.n.v. Donateursaktie “Venlona” te Venlo.
Wim Wittenbernds.
Advertenties VenlonaNieuws:
Thijs Driessen en J. Klaassens
E-mail: vice-voorzitter@venlona.net

REIS
gids

TIMISOARA 18-25 AUGUSTUS 2015

E
G
A
JL

BI

Zalencentrum Venlonazaal
Hogeweg 10-16, 5911 EB Venlo
Tel. 077-3513496
Repetities:
Elke dinsdag van 20-22.30 uur.
Afmeldingen repetities en concerten
uitsluitend bij partijcommissarissen:
1e tenoren:
Johan Driessen, 06 253 286 26
E-mail: pctenoren@venlona.net
2e tenoren:
Pierre Hendrikx, 077-3544028
E-mail: pctenoren2@venlona.net
1e bassen:
Leo Moerkerk, 077-3510202
E-mail: pcbaritons@venlona.net
2e bassen:
Wim Wittenbernds, 077-382 1517
E-mail: pcbassen@venlona.net
Vaste medewerkers
VenlonaNieuws:
Thijs Driessen, Wim Vollebergh, Guus Haeijen,
Jeu Vaes, Peter-Paul Sniers.

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

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

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

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

Lipova

Timisoara

Roemenië
Boekarest

KONINKLIJKE
ZANGVERENIGING
VENLONA



Op de volgende pagina's
vind u alle informatie over
de concertreis!

REISGIDS

REISGIDS

Voorwoord

Timisoara

Beste Timisoaragangers,
TIMISOARA

TIMISOARA

Timisoara in het Rozenpark zingen voor 3500
enthousiaste mensen. Bovendien zingen
we in de Dom en in de bedevaartkerk van

Tijdens de concertreis verblijven wij in de
Roemeense stad Timisoara. Deze stad ligt
in het westen van Roemenië in het district
Timis aan de rivier de Bega. Er wonen iets
meer dan 300.000 mensen.

Lipova. Hoe mooi kan het zijn!

Roemenië reis

Wij zijn als reiscommissie en directie dan ook blij met de tot nu toe bereikte
resultaten. De onderhandelingen liepen af en toe stroef of zelfs vast, maar
het is ons gelukt om in eigen beheer een reis op te zetten, die klinkt als een
klok. Wij hopen dat alles verloopt, zoals we ons het voorgesteld hebben.
Ongetwijfeld zal er hier en daar wat mis gaan, maar wij zijn als koor flexibel
genoeg om kleine onvolkomenheden op te vangen.
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Wij weten dat deze reis vermoeiend kan zijn. Mede op aandringen van de
medici, wijzen we u erop dat het noodzakelijk is om iedere dag uw rust
te nemen en genoeg te drinken. Met genoeg drinken bedoelen we niet het
consumeren van bier, wijn enz., maar niet-alcoholische dranken. Door het tot
u nemen van alcohol droogt uw lichaam uit. U mag evenwel ’s avonds rustig
eens doorzakken op een terras, maar hou uw eigen lichaam in de gaten.
Een tip voor de mannelijke reisgenoten: niet alle dames in de bar van het hotel
zijn gasten of gediplomeerde masseuses. Ze zijn ook niet met fiches te betalen.
Tot slot raden wij u aan, om vooral de aandachtspunten betreffende de
concertreis goed door te lezen en na te leven. Dat voorkomt veel ergernissen.

Timisoara speelde in
1989 een hoofdrol in de
opstand tegen dictator
Ceausescu. In de buurt
van het hotel, tegenover de opera, kunt u
de kogelgaten in de
muur nog zien. Vanaf
het balkon van de
opera hield Ceausescu
zijn toespraken.

Wij wensen u een hele fijne en succesvolle concertreis en een prettig verblijf in
Hotel Timisoara. Ben leuk tegen de medewerkers en noem de hotelmanager
a.u.b. niet Dame Edna.

Oorspronkelijk was
Timisoara een Hongaarse stad en sinds
1920 behoort het weer
tot Roemenië.

De reiscommissie:
Paul Janssen, Paul Beurskens,
Karel Hermans, Frans Smeets

Timisoara wordt ook
wel “Klein Wenen“
genoemd. De beeldbe-

palende gebouwen dateren uit de “Barok”en
de tweede helft van de
19e eeuw. Tussen 1850
en 1900 was dan ook
de grote bloeiperiode
van de stad.
Venlona logeert in
“Hotel Timisoara”.
Samen met het gebouw van de Opera
bevindt het zich aan
de noordkant van het
langgerekte “Overwinningsplein”. Aan
de zuidkant wordt dit
plein afgesloten door
de grootste Roemeensorthodoxe kathedraal
van het land. Flaneer

’s avonds eens langs de
vele terrassen aan dit
plein en loop even de
kerk binnen. Het is de
moeite waard.
Veel grote kunstenaars zijn in Timisoara
werkzaam geweest
en middels een door
de reiscommissie
samengestelde orientatietocht zult u
kennisnemen van de
vele monumenten
in de binnenstad. U
moet wel beseffen dat
Roemenië pas 25 jaar
van het communistisch
juk bevrijd is. Het
is een vrij arm land
en er moet nog veel
gerenoveerd worden,
ook in Timisoara. Met
hulp van de Europese
Gemeenschap zal dit
beslist lukken.
Om een goed beeld
van de binnenstad van
Timisoara te krijgen,
raden wij u aan, thuis
op uw computer, met
“Streetview” van
Google Earth, door de
straten te “rijden”.
Wij hopen dat u van Timisoara gaat genieten
en dat u er zich thuis
zult voelen.


Roemenië reis

Wat zijn we toch bofkonten! We gaan
met Venlona naar Roemenië en mogen in
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Belangrijke informatie
Belangrijke punten
betreffende de reis
(in alfabetische
volgorde). Lees deze
punten zorgvuldig
door!!!

Adres Hotel:
Hotel Timisoara
Str. Marasesti 1-3
Timisoara Roemenië
Tel: +040 256 498 852

Roemenië reis

Bad
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Alle kamers zijn
voorzien van een bad.
Helaas heeft dit bad
een zeer hoge instap.
Wij adviseren de
reisgenoten, die hier
moeite mee hebben,
een douchematje mee
te nemen. Overigens
bevindt zich aan de
muur bij ieder bad een
stevige muurbeugel,
die het in- en uitstappen vergemakkelijkt.
Bagage

De koffers worden per
vrachtwagen naar Timisoara en weer terug
getransporteerd. De
koffers worden op (veiling)karren geplaatst,
die vervolgens in een
vrachtwagen worden
gereden. Helaas mag

per deelnemer maximaal 1 koffer worden
meegenomen. De koffers dienen ingeleverd
te worden op maandag
10 augustus tussen
16.00 en 18.00 uur.
Dus dik een week van
tevoren. De inleverlocatie is bij Huub Leurs
aan de Boterstraat
te Venlo. Let op: dus
niet bij het Tuincentrum!!! Uw koffer
dient voorzien te zijn
van een label met uw
voor- en achternaam
en telefoonnummer.
De reiscommissie zal
uw koffer op de karren
laten plaatsen om zo
voor het hotelpersoneel in Timisoara een
zo optimaal mogelijke
volgorde te creëren.
Bij aankomst in Timisoara zult u uw koffer
op uw kamer aantreffen. Indien
u geen
label op uw
koffer hebt
aangebracht,
zult u zelf uw

koffer naar uw kamer
moeten sjouwen.
Op dinsdag 25 augustus vertrekken we
weer naar Venlo. U
dient op deze dag om
10.00 uur uw koffer in
te leveren. Op maandag 24 augustus wordt
door de Reiscommissie bekend gemaakt
waar u uw koffers kunt
inleveren. Dan wordt
ook bekend gemaakt,
wanneer u uw koffers
in Venlo kunt afhalen
(Boterstraat).
Belangrijke
telefoonnummers

Dokter:
0040 731 722 740
Hotel:
0040 256 498 852
Reiscommissie:
0040 731 726 840
Busvervoer
Timisoara

Tijdens ons
verblijf in Timisoara zullen we
af en toe gebruik
maken

van busvervoer. In
tegenstelling tot de
busreis Venlo- Dortmund v.v. maken we
geen busindeling. U
kunt gewoon in de
bus stappen en een
zitplaats uitkiezen.
Omdat we ons als
reiscommissie
voorgenomen hebben geen politieagent te gaan spelen,
controleren wij dan
ook niet of iedereen
aanwezig is en zullen
stipt op de afgesproken tijden vertrekken.
In deze neemt iedereen zijn of haar eigen
verantwoordelijkheid.
In de bussen mag niet
gerookt worden.
Consumptie-Fiches

Eén consumptie-fiche
kost e 1,70. Fiches kunnen alleen in euro’s
betaald worden.
Tijdens alle door de
Reiscommissie georganiseerde lunches en
diners, in en buiten het
hotel zijn deze fiches
geldig.
In Hotel Timisoara zijn
deze fiches geldig voor
koffie, thee, frisdranken, lokale witte en

rode wijn (glas) en pils
(400ml). Alle andere
dranken dienen contant te worden afgerekend in Lei. U kunt
niets laten opschrijven
of op kamernummer
laten zetten. In Roemenië is “de lat” niet
bekend.
Tijdens georganiseerde
lunches en diners
buiten Hotel Timisoara
kan uitsluitend met
fiches worden betaald
en niet cash. Het kan
zijn dat op de prijslijst
een goedkopere prijs
voor drank wordt vermeld dan de prijs van
een fiche. We betalen
met de fiches, omdat er
een vaste prijs is afgesproken voor eten en

drinken.
Om de
prijs
voor
het eten
betaalbaar
te houden is er
bovenop de
drankprijs een
klein percentage gezet. Uw
consumptieprijs
blijft e 1,70. Het
grootste voordeel
is, dat u niet iedere
consumptie apart
hoeft af te rekenen.
Ook tijdens georganiseerde lunches en
diners buiten het hotel
kunt u voor een fiche
de volgende dranken
krijgen: koffie, thee,
frisdrank, lokale witte
en rode wijn (glas) en
pils(40cl).
U kunt fiches kopen:
1. 11-8-2015 Tijdens de
laatste repetitie vóór
de reis.
2. Heenreis in het
vliegtuig.
3. Tijdens de reis,
iedere dag na het
ontbijt.
Wij wijzen u er op dat
uitsluitend op deze
momenten fiches te
koop zijn. Op andere



Roemenië reis

TIMISOARA

TIMISOARA
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Belangrijke informatie
TIMISOARA

TIMISOARA

Roemenië reis

Diner/lunch
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Voor Venlona is in
Hotel Timisoara een
aparte eetzaal gereserveerd. Wij zullen hier
ontbijten, lunchen en
dineren. De naam van
de eetzaal is: Vienna.
Het diner en de lunches in Hotel Timisoara zullen worden
uitgeserveerd en
vinden in buffetvorm
plaats. Om een hoop
ergernis te voorkomen vragen wij de

medewerking van alle
deelnemers. De RC zal
aangeven welke tafel
van het buffet gebruik
mag/kan maken. Laten
we nu eens voor altijd
afspreken, dat er voor
een eventuele tweede
ronde gewacht wordt,
totdat iedereen de mogelijkheid gehad heeft
om van het buffet gebruik te maken. De RC
ziet dit als een kwestie
van fatsoen en wenst
niet constant politieagent te spelen. Laten
we er voor zorgen dat
het voor iedereen een
aangename reis wordt.
In verband met de late
aankomst in Timisoara
op de eerste dag, is
het avonddiner om
22.00 uur. Wij adviseren u dan ook om
wat eetbaars in de
handbagage te doen
om onderweg de ergste
honger te stillen.

Dokter

Op deze reis worden
we door 2 doktoren begeleid nl. Sjef Schlooz
en Quir Beurskens.
Zij wisselen elkaar
af. De dienstdoende
dokter is bereikbaar
via telefoonnummer
0040731722740. Om
kosten te besparen
is dit een Roemeens
telefoonnummer. Wij
vragen u alleen in
spoedgevallen gebruik
te maken van deze
service.
Excursiemogelijkheden

Samen met deze
reisgids ontvangt u een
plattegrond van het
centrum van Timisoara. In deze folder
staan tevens diverse
excursiemogelijkheden. Met behulp van
de plattegrond kunt u
uw weg in het centrum
van Timisoara gemak-

kelijker vinden.
Het hotel en de opera
bevinden zich in vak
C3. Het Rozenpark
vindt u in vakje E4.
De Dom staat in vak
D2. Porte Arte, de
eetgelegenheid van
woensdag, vindt u aan
de Bega in vak B4. De
Ilius Mall staat niet op
deze kaart, maar is met
een taxi gemakkelijk te
bereiken.
Het Revolutiemuseum
moeten we apart vermelden. Een bezoek
hieraan is zeker de
moeite waard. U moet
weten dat Timisoara
een beslissende rol
bij de Revolutie van
december 1989 heeft
gespeeld. Op een zeer
indrukwekkende wijze
wordt het verloop van
de Revolutie uitge-

beeld. Aan de hand
van o.a. filmbeelden
ziet u, hoe het een en
ander zich op het plein
voor de opera heeft
afgespeeld. Het Revolutiemuseum bevindt
zich in vak E1.

Opera, als u
met de rug naar
de Opera staat. Wisselen is goedkoper dan
pinnen. Let wel: Lei terugwisselen is niet aan
te raden. Wissel niet te
veel geld ineens.
Handbagage

Geld

De munteenheid in
Roemenië is Leu of
Ron. Koers: 1 Leu/Ron
is ongeveer 0,23. Het
meervoud van Leu is
Lei. Voor een eenvoudige berekening,
kunt u het bedrag in
Lei delen door 4 om
het bedrag in Euro te
krijgen.
Geld wisselen

Indien u geld wilt
wisselen, adviseren
wij dit te doen bij een
wisselkantoor. Twee
betrouwbare wisselkantoren treft u aan in
de straat links van de

Tijdens de vluchten
mag per persoon één
stuks handbagage
worden meegenomen.
WizzAir hanteert
maximale afmetingen
voor handbagage:
42 x 32 x25 cm. Hierop
wordt streng gecontroleerd. Dames moeten
hun handtas dus in de
handbagage doen. In
de handbagage mogen
géén scherpe voorwerpen zitten (bijv. schaartjes of zakmesjes).
Tevens zijn vloeibare
stoffen (bijv. toiletartikelen) gelimiteerd. Per
vloeistof: maximaal
100ml, verpakt in een



Roemenië reis

momenten heeft de
RC géén fiches ter
beschikking.
U heeft de mogelijkheid de fiches in te
wisselen op:
1. De terugreis in het
vliegtuig
2. 01-09-2015 Tijdens
de eerste repetitie na
de reis.
Alleen op deze
momenten kunt u uw
fiches inwisselen.
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Belangrijke informatie

doorzichtige afsluitbare plastic zak met
de afmetingen 20 x 20
cm (verkrijgbaar bij
het Kruidvat). Denk
niet dat dit alles wel zal
loslopen, want een van
ons had, bij de voorreis, vloeibare stoffen
bij zich en moest op de
luchthaven doorzichtige plastic zakjes kopen
en die waren een stuk
duurder dan bij het
Kruidvat.

Roemenië reis

Internet
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In het gehele hotel
is Wifi
aanwezig.
Per etage, eetzaal of
lobby bevindt zich een
aparte router. Wij adviseren u het sterkste
signaal te kiezen op
uw mobiele telefoon/
tablet.
Kleding

Houd goed de weersverwachtingen voor
Timisoara in de gaten
en pas uw kleding hier
op aan. Neem ook iets
warms mee, want het
kan ’s avonds behoorlijk afkoelen. Wij adviseren de zangers om

de blauwe Venlonatrui
mee te nemen.
We treden op in de
blauwe broek en het
witte Venlonahemd
met korte mouwen.
Kluisje

Iedere
kamer is
voorzien
van een kluisje, waarin
u uw waardevolle spullen kunt opbergen. Een
gebruiksaanwijzing
voor dit kluisje treft u
aan op uw kamer.

doen in het hotel. In
de lobby, rechts naast
de uitgang treft u een
pinautomaat aan. Deze
pinautomaat accepteert niet alle kaarten.
Ongeveer 200 meter
vanaf het hotel richting
Orthodoxe Kathedraal
is een bank, met een
paar pinautomaten
buiten.
Paspoort/ID kaart

U dient te allen tijde
een geldig paspoort/ID
kaart bij u te dragen.
Ook in Timisoara.

Ontbijt

We ontbijten in Hotel
Timisoara. Het betreft
een West-Europees
ontbijt. Wij adviseren
u goed het dagprogramma te bestuderen,
aangezien de ontbijttijden nog al eens
veranderen in verband
met dit programma. De
RC zal u tijdens iedere
avondmaaltijd attenderen op de ontbijttijden
van de volgende dag.
Pinnen

Indien u geld
wilt pinnen,
dan kunt u dit het
veiligste en het beste

Bereikbaarheid
Reiscommissie

De RC is in principe
24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Het
dienstdoende reiscommissielid is bereikbaar
via telefoonnummer:
0040 731 726 840
Om kosten te besparen
is dit een Roemeens
nummer. Wij vragen u
alleen van deze service
gebruik te maken als
dit echt nodig is.
Dus echt dit nummer
alléén bellen bij calamiteiten!
Voor alle overige vragen aan de reiscommis-

sie, alleen ‘s morgens
bij het ontbijt aan
het “Dienstdoende”
reiscommissielid. Dit is
zo geregeld om de reiscommissie een beetje
te ontzien.
Rooster: Dinsdag 18-8:
Paul Janssen – Woensdag 19-8: Paul Beurskens – Donderdag 20-8:
Frans Smeets – Vrijdag
21-8: Karel Hermans
– Zaterdag 22-8: Paul
Beurskens – Zondag
23-8: Frans Smeets –
Maandag 24-8: Karel
Hermans – Dinsdag
25-8: Paul Janssen.
Stadsomroep

Een opnameteam van
de stadsomroep zal
opnames maken van
onze activiteiten in
Timisoara. Het team
bestaat uit: Robert
Bouten (journalist),
Pim Crins (cameraman) en Laurens-Jan
Pubben (geluid). Dit
team verzoekt u, niet
te veel aandacht aan de
opnameactiviteiten te
besteden. Het team is
er wel, maar ook niet.

De opnames zullen
gebruikt worden voor
promotieactiviteiten
van Venlona.

zekering af te sluiten.
Venlona heeft dus geen
collectieve reisverzekering afgesloten.

Taxi

Waardevolle spullen

Het taxivervoer is heel
goedkoop in Timisoara. Het starttarief
bedraagt: 2,19 Lei (e
0,50). De kilometerprijs is ook 2,19 Lei.
1 Uur wachttijd kost
21,90 Lei (e 5,-).
Elke taxi heeft een
taximeter in de auto,
zodat u kunt zien wat u
moet betalen.
Betrouwbare taxi: Tudo
Taxi.
Het gemakkelijkste is
om via het hotel een
taxi te reserveren of
bestellen.

Wij adviseren u om
waardevolle spullen
thuis te laten of in de
kluis op te bergen.
Draag sieraden niet
opzichtig op
straat en pas op
voor zakkenrollers. Bovendien
adviseren wij u
een kaartje bij u te dragen met telefoonnummers om bij verlies of
diefstal uw creditcard
of bankpasje te blokkeren. Kaartje s.v.p.
niet in uw portemonnee bewaren.

Verzekeringen

Water

Venlona heeft een collectieve annuleringsverzekering afgesloten.
Mocht u door ziekte of
door andere gewichtige omstandigheden
gedwongen worden
niet met de reis mee te
kunnen, dan kunt u een
beroep doen op de annuleringsverzekering.
Het is wel raadzaam
om zelf een reisver-

Aan het drinkwater is
in Roemenië chloor
toegevoegd. Wij adviseren u dit water niet
te drinken. Op iedere
kamer is in de minibar
mineraalwater aanwezig. Een flesje uit de
minibar kost 1 fiche.
U kunt natuurlijk ook
zelf mineraalwater kopen in een supermarkt.
Dit is aanzienlijk goed-
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koper. Wij raden alle
zangers met klem aan
om bij iedere repetitie
of uitvoering een flesje
water mee te nemen.

Roemenië reis

Tot zover de belangrijke punten. Nogmaals;
lees ze goed door en
handel er ook naar. Wij
willen tevens opmerken dat Timisoara een
even veilige stad als
Venlo is, waar men ook
’s avonds rustig over
straat kan lopen. Maar
blijf opletten, net als in
Venlo.
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Het hotel:
In Timisoara verblijven wij in het 4 sterrenhotel “Hotel TimiŞoara”. Dit hotel ligt in het
centrum, bij de opera en aan het Plein van
de Vrede. De afstand tot het vliegveld is
ongeveer 10 kilometer.
Het hotel heeft 9 verdiepingen en
209 kamers.
Hotel Timişoara heeft de volgende
faciliteiten:
• in het hotel kan men pinnen;
• er is een bar;
• er is een terras;
• men kan de lift gebruiken;
• er is een wasserij en stomerij;
• gratis Wiﬁ;
• men kan op elke kamer kofﬁe en thee
zetten.
Op de kamers zijn de volgende
faciliteiten:
• w.c. en bad met föhn;
• badjassen;
• slippers;
• Minibar met alleen water, een ﬂesje water
kost 1 ﬁche;
• gratis kluisje;
• airco;
• t.v.;
• dagelijkse schoonmaak.
Het adres van het hotel is:

Str. Marasesti 1-3 TimiŞoara
Tel. +040 256 498 852.
De lobby is 24 uur per dag geopend.

Dinsdag
18 augustus

Rond de klok van
13.00 uur verzamelen
we ons bij Leurs. Om
13.30 vertrekken we
met 3 bussen naar
Dortmund. U kunt
met een gerust hart
vertrouwen op de
reisleiding, want in
elke bus zit een lid
van de reiscommissie.
Om er zeker van te
zijn dat iedereen het
vliegticket bij de hand
heeft bij het inchecken, worden deze in
de bus uitgedeeld. Bij
het inchecken moet
iedereen paspoort of
ID-kaart en vliegticket
bij de hand houden. Na
het inchecken begeven
we ons met bussen of
te voet naar een van
de vliegtuigen van
Wizzair. De handbagage verdelen we over
de hiervoor bestemde
ruimtes in het vliegtuig
en om 17.40 kiezen

wij het luchtruim.
We landen om 20.40
op het vliegveld van
Timisoara. Op onze
horloges staat de tijd
nog op 19.40, dus zet
de tijd 1 uur vooruit,
want we zitten in een
andere tijdzone.
We worden door bussen opgehaald. U kunt
plaats nemen in welke
bus u wilt en na een rit
van enkele kilometers
komen we bij Hotel
Timisoara. Omdat we
natuurlijk omvallen
van de honger, gaan
we eerst dineren in
de Viennazaal. De
drank in het hotel
betaalt u natuurlijk,
zoals afgesproken, met
fiches. Tijdens het diner
worden de sleutelpasjes uitgereikt. Als alles
goed is gegaan, staan
uw koffers reeds op de
kamers. Na het diner
kunt u de avond (wat
er nog van over is) vrij

besteden. Vergeet niet
de tijd op uw wekker
aan te passen.
Woensdag
19 augustus

Tussen 09.00 en 10.00
uur kunt u gebruik
maken van het ontbijt
Dit wordt, zoals u
weet, opgediend in zaal
Vienna. Om 11.00 uur
verzamelen we ons in
de lobby of buiten op
het terras om in groepjes een stadswandeling
te gaan maken. Met behulp van een routebeschrijving komt u langs
markante punten in de
historische stadskern
van Timisoara.
Directeur Wim Schepers mag niet mee.
Hij gaat aan de slag
met het Orkest van de
Opera. Nou ja, iemand zal toch moeten
werken. Om 13.00 uur
komt iedereen samen
aan de Bega bij de uit-
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Slavische liederen,
zoals we ze nog nooit
gezongen hebben.
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Orthodoxe Kathedraal
van TimiŞoara.
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spanning “Porte Arte”.
Hier gebruiken wij
gezamenlijk de warme
maaltijd. Bij goed weer
zitten we lekker aan
de oever van de Bega
en anders hebben we
boven in het restaurant een ruimte voor
onszelf. De drank kan
hier uitsluitend met
fiches betaald worden.
Na het eten gaan we
verder met de wandeling en komen na enige
tijd bij de Orthodoxe
Kathedraal. Wij krijgen
hier een rondleiding
van ongeveer een half
uur. Geïnspireerd door
de iconen, de geur van
wierook en de kleurrijke gewaden, zingen
we enkele Russische/

Om 18.00 uur verzamelen wij ons weer
in de lobby of op het
terras. De hele groep
gaat naar de Nationale
Opera. Het koor heeft
daar een repetitie met
orkest en solisten.
(Koorleden, denk aan
een flesje water). De
andere reisdeelnemers
kunnen de repetitie
bijwonen. Iedereen is
om 21.00 uur weer terug in het hotel (in zaal
Vienne) om broodjes
met soep te nuttigen.
Daarna bent u vrij om
te doen wat u wilt. Als
u iets gebruikt buiten
het hotel, moet u contant afrekenen.

Nationaal OperaTimiŞoara.

Donderdag
20 augustus

Vandaag kunt u uitslapen. Tussen 09.00
uur en 10.30 uur is het
ontbijt. Hierna kunt
u op eigen houtje of
met de taxi iets gaan
ondernemen. Met klem
verzoeken we u niet
te veel sterke drank te
nuttigen, omdat we fit
moeten zijn voor de
generale repetitie vanavond. Tussen de middag bent u vrij in het
kiezen van de locatie
om de lunch te gebruiken. Deze is evenwel
voor eigen rekening. U
kunt uw drank niet met
fiches afrekenen, dus
u betaalt alles met Lei.
Het is de bedoeling dat
de zangers ’s middags
energie verzamelen

voor de generale
repetitie van vanavond.
Een siësta is dan ook
geen overbodige luxe.
We gaan al vrij vroeg
dineren. U wordt om

Wij gaan er vanuit dat
de generale repetitie
geweldig wordt en
met een goed gevoel
lopen we na afloop
terug naar het hotel.
Na enkele afzakkertjes

Het 'Overwinningsplein' in Timişoara, op de
achtergrond het Operagebouw.

17.00 uur in de Viennazaal verwacht om het
een en ander te nuttigen, om zo gesterkt op
de Generale Repetitie
te verschijnen.

gaan we naar bed, want
morgen is de dag, waar
we lang naar uitgekeken hebben.

We verzamelen ons
weer in de lobby om
18.45 en wandelen op
ons gemak naar het
Rozenpark. (Denk
aan flesje water). De
generale repetitie gaat
om 19.30 van start.

De grote dag. Let op!
De zangers worden
geacht de dag te beginnen op de knieën voor
het bed met de bede:
“En leid ons niet in
bekoring voor het nuttigen van gerstenat”.

Vrijdag
21 augustus

Voor de zangers is dit
dus een alcoholvrije
dag. Het ontbijt vindt
plaats tussen 08.00
uur en 09.30 uur. De
zangers verzamelen
zich om 10.00 uur voor
de koorrepetitie (denk
aan flesje water), die
tot 13.00 uur duurt.
Alle andere groepsleden kunnen een
keuze maken uit de
volgende activiteiten:
een rondleiding in de
Opera; shoppen in de
Ilius Mall; het Revolutiemuseum bezoeken
of wandelen langs de
Bega. Het diner vindt
om 13.00 uur plaats in
het hotel. De zangers
gebruiken tijdens dit
diner water of zoiets.
Wat zal dat een uniek
gezicht zijn. Vergeet
niet foto’s hiervan te
maken.
Tot 17.30 uur kunnen
de zangers van hun
welverdiende rust genieten. Iedereen verzamelt zich om 17.30 uur
voor het nuttigen van
broodjes en soep. Van
18.30 tot 19.00 uur stellen we iedereen in de
gelegenheid om zich op
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te tuigen. De zangers
worden geacht zich in
een blauwe broek en
wit Venlonahemd met
korte mouwen te hijsen. Om 19.00 uur zien
we elkaar weer terug in
de lobby. Van 19.15 tot
19.45 gaan we te voet
naar Parcul Rozelor
oftewel het Rozenpark.
(We kunnen het niet
genoeg herhalen: denk
aan water).
In het Rozenpark
zijn 3500 zitplaatsen.
Wij hopen dat al deze
plaatsen bezet zijn,
als om 20.30 uur het
Operaconcert begint.

Dom in TimiŞoara.

Tot 23.30 uur zingen
we de sterren van de
hemel. Hierna begeven
we ons in een hopelijk
gelukzalige toestand
naar het hotel, alwaar
de bierkranen voor
even open kunnen.
Zaterdag
22 augustus

Tussen 09.00 uur en
10.30 uur nuttigen wij
ons ontbijt. Om 11.00
uur komen we in de
lobby bij elkaar om
rond 11.15 uur in de
gereedstaande bussen
plaats te nemen. Wij
gaan een stadsrondrit
maken. Deskundige

gidsen laten ons de
buitenring van Timisoara zien, want de binBrouwerij in TimiŞoara.

nenstad hebben we al
bij de stadswandeling
gezien. We beëindigen
de rondrit bij de brouwerij van het bier, waar
Timisoara trots op is.
Hier gebruiken we een
lunch. Het is niet de
bedoeling dat we de
bloemetjes buiten zetten, want denk aan het
concert van vanavond
in de Dom. Om 16.00
uur rijden we met de
bus naar het plein vóór
de opera, waar we een
miniconcert bij de fontein geven. De kleding
is casual.
We vinden dat we
een paar uurtjes rust

verdiend hebben. Al
met al is het best een
drukke reis en zonder
rust kunnen we onmogelijk presteren.
Vanavond staat het
Concert in de Dom op
het programma. Om
19.00 uur verzamelen
we ons weer in de
lobby. De heren zangers zijn dan gekleed
in blauwe broek en
wit hemd met korte
mouwen en hebben het
onmisbare flesje water
bij zich. We reizen te
voet naar de Dom,
waar Professor Doctor
Kindle ons hartelijk zal
ontvangen. Stel geen

vragen aan deze aimabele man, want anders
begint het concert veel
te laat en gaat er een
stuk van uw gezellige
doorzaktijd na het
concert af. Van 20.15
tot 21.45 verzorgen wij
een concert in de Dom
met medewerking van
de fantastische sopraan
Nicoleta . De broodjes
en de soep, die rond
22.00 uur in Hotel
Timisoara geserveerd
worden, zullen ons
goed doen. Na 23.00
uur bent u vrij in uw
doen en laten.
Wij raden u aan om
niet te laat naar bed
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Wallfahrtskirche Maria Radna in Lipova.

te gaan, want morgenvroeg kraait de
Roemeense haan al
zeer vroeg.
Zondag
23 augustus

07.00 Uur. Ja, u leest
het goed, 07.00 uur,
dan start het ontbijt.

Om 08.00 uur vertrekken we per bus naar
Lipova (Denk aan uw
water). U zult merken
dat de weg hier naartoe
een bijzondere is. We
gaan de mis verzorgen
in de Wallfahrtskirche
Maria Radna bij Pfarrer Andreas Reinholtz.

Aansluitend geven we
nog een miniconcert.
Ook deze keer met de
sopraan Nicoleta Colceiar. Dit alles duurt
tot ongeveer 13.00 uur.
Hierna worden we,
met een hapje en een
drankje, ontvangen in
het naast de Basilika
gelegen Touristbureau.
Omdat we tijdens deze
reis nog niet genoeg
gegeten hebben, rijden
we rond 14.00 uur naar
een eetgelegenheid in
de buurt van Lipova.
Wij hebben vandaag
geen verplichtingen
meer zodat de beer los
kan. Denk er evenwel
aan, dat ook hier zoals
afgesproken, de drank
uitsluitend met fiches
betaald kan worden.
Tegen 16.30 uur rijden
we, via een andere
weg dan we gekomen
waren, terug naar ons
hotel inTimisoara.
Om 18.30 uur krijgen
we in de Viennazaal
broodjes met soep.
De rest van de avond
hebben we vrij. U kunt
eventueel een concert
in het Rozenpark
bijwonen. Dit concert
begint om 20.30 uur.

Maandag
24 augustus

We kunnen weer wat
langer in bed blijven
liggen, want het ontbijt
vindt tussen 09.00 uur
en 10.30 uur plaats.
Vandaag is een dag
waar Ontspanning met
hoofdletter geschreven wordt. Om 12.00
uur verzamelen we
ons weer in de lobby.
Wij gaan frühshoppen en wel bij de
brouwerij waar we
eerder deze week
geluncht hebben.
Tussen 13.00 uur
en 17.00 uur zijn
we te gast in dit gezellig etablissement
en nuttigen het u bekende gerstenat of
andere vloeibare
versnaperingen.
Ook aan eten
is gedacht.
Laat u
verras-

sen! Wij trakteren het
personeel op enkele
stichtelijke liederen.
Wij weten ondertussen dat stemvastheid
en bier niet goed te
combineren zijn, maar
bij Venlona zijn we wat
gewend.
Na de aubade gaan we
terug naar het hotel.
Hier krijgt u de gelegenheid om enigszins
te herstellen van de
eventuele uitspatting (hetgeen
iets anders is
dan uitspanning) bij de
brouwerij.
De soep

Frühshoppen bij de brouwerij.

en broodjes nuttigen
wij om 20.00 uur. De
rest van de avond kunt
u Timisoara onveilig
maken.
Dinsdag
25 augustus

Weer naar huis. “Waat
vluug d’n tièd”. Om
10.00 uur kunt u de
koffers inleveren voor
transport. Uw handbagage houdt u natuurlijk
bij u. Let er op dat
in de handbagage de
vloeistoffen in plastic
zijn verpakt en dat u
geen scherpe voorwerpen (zoals nagelschaartjes of kleine
mesjes) in uw bezit
hebt. Controleer ook
nog even of u uw pas/
ID kaart in uw handbagage hebt. We hebben
geen ontbijt vandaag,
maar wel om 11.00 uur
een afscheidslunch. De
vliegtickets, voor de terugreis, worden onder
deze lunch uitgereikt.
Tijdens deze twee uur
durende lunch, danken
wij de mensen aan wie
wij dank verschuldigd
zijn, zoals Felicia Ciurus (Dame Edna), op
uitbundige wijze met
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Room Name
No.
Room
Name
No.

Conf. No.
Conf.
No. Name
Room
No.

Arr.
Date
Arr.
Date

Kamer Naam
Kamer Naam
nr.Block Code 190815ROYA ROYAL CHORAL
nr. SOCIETY VENLONA
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zang en lieve woordjes.
We moeten nog loten
wie Felicia de bloemen
mag geven en haar
eventueel mag kussen.
Aan alles komt een
eind. Ook aan ons
verblijf in Timisoara.
Rond 13.30 uur verzamelen we ons bij de
bussen, die ons naar
het vliegveld zullen
brengen. De terugreis
duurt even lang als de
heenreis, maar omdat
we onze horloges een
uur moeten terugzetten, lijkt dit korter.
Om 17.15 uur landen
we in Dortmund,
alwaar de bussen ons
zullen oppikken. Bij
elke goede reis hoort

een afscheidsdiner en
we hebben dan ook
een stuk van de DABBrouwerij afgehuurd
om het galgenmaal te
nuttigen. Het wordt
hopelijk een feestelijke
afsluiting van een succesvolle jubileumreis.
Het diner duurt tot
ongeveer 21.00 uur.
Hierna gaan we met de
bus terug naar Venlo
en zijn om 22.15 uur bij
Leurs, alwaar u door
uw geliefden opgehaald kunt worden.
Treur niet. Het feest is
nog niet voorbij, want
over enkele weken
doen we het concert
nog twee maal over in

Venlo en Heerlen.
Tot slot wil de reiscommissie u er op wijzen,
dat dit programma
onder voorbehoud is.
U weet dat er sommige
dingen op het laatste
moment veranderen
en het zou een wonder
zijn als dat dit keer niet
het geval zou zijn. Een
geruststellende gedachte is, dat u als Venlonalid enorm flexibel bent.
Wij proberen u tijdig
van eventuele veranderingen op de hoogte te
brengen.
De Reiscommissie.
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Dep.
Room
DateConf. No.
Type
Dep.
Room
Carr. Code Type
Date
Carr. Code

BlockBOLHAAR
Code 190815ROYA
ROYAL CHORAL
VENLONA
215 SOCIETY
CHRISTIANI
/
143843TW4
101
/
143836
18.08.15 25.08.15
FRANTZEN,PETER
/ CATH25.08.15 TW4
LINSSEN,MICHEL
/
101
BOLHAAR
/
143836
18.08.15
CLEMENS
216
HENDRICKS /
143844
LINSSEN,MICHEL /
EVERAERTS,PETER
/ PETR
CLEMENS
102
25.08.15 TW4
CAUBO /
143794
18.08.15
HUTJENS,WILHELMUS
/
217
WIERTS / MEIJERS,JOHAN
/ 143845TW4
102
CAUBO
/
143794
18.08.15 25.08.15
ARNOLD
ANNA
HUTJENS,WILHELMUS /
ARNOLD
103
LUTGENS / MEERTS,ANNA / 143848
218
HENDRIKS / VAN18.08.15 25.08.15
143802TW4
MARIA
KESSEL,FRANCISCUS
/ 25.08.15 TW4
103
LUTGENS
/ MEERTS,ANNA / 143848
18.08.15
MARIA
108
THEUNISSEN /
18.08.15 25.08.15
143822
219
WETJENS /
143803TW4
MUNTEN,FRANCISCUS
/P
GRETSCHEL,KAREL
/
108
18.08.15
25.08.15 TW4
THEUNISSEN
/
143822
EDELTR
MUNTEN,FRANCISCUS
109
18.08.15 25.08.15 TW4
BOUTEN,HUBERTUS / P
143861
226
SCHEPERS,WILLEM
143864TW4
109
18.08.15 25.08.15
BOUTEN,HUBERTUS
143861
110
CRINS,PIM
143862
301
DOUBEN /
143804TW4
110
CRINS,PIM
143862
18.08.15 25.08.15
111
PUBBEN,LAURENS - JAN
143863
COOPMANS,HERMAN
/
111
PUBBEN,LAURENS
- JAN
18.08.15
25.08.15 TW4
143863
169
SCHEPERS,WILLEM
MT4
201
KERREN /
143835
SOPHIA
CORNELISSEN,FRANCISCUS
201
KERREN
/
143835
18.08.15 25.08.15 MT4
302
DE ROOIJ / KONINGS,JAN / 143805
/
CORNELISSEN,FRANCISCUS
MARIA-JOS
/TIMP / ROULAUX,JACOBUS / 143837
202
18.08.15 25.08.15 MT4
303
GRIBLING /
143806MT4
JOLANDA
202
TIMP
/ ROULAUX,JACOBUS / 143837
18.08.15 25.08.15
HENDRIKX,RONALDUS
JOLANDA / DENTJENS,PAUL 143838
203
25.08.15 MT4
JANSSEN
18.08.15/ PEN
304
ALTENA / RIEFF,PETER
143807MT4
/JANSSEN
MARIE-JO/ DENTJENS,PAUL 143838
203
18.08.15/ 25.08.15
YVONE
/ MARIE-JO
204
18.08.15 25.08.15 MT4
SCHUURMANS
/
143839
306
HAEIJEN,GUSTAVE / ANNA 143808
TRIENEKENS,MARTIN
/T
204
18.08.15 25.08.15 MT4
SCHUURMANS
/
143839
GERAETS
TRIENEKENS,MARTIN
/T
206
18.08.15 25.08.15 MT4
NAGTZAAM /
143840
307
BEEKMAN /
143809MT4
CORNET,NICOLAAS
/ IRENE 143840
206
NAGTZAAM
/
18.08.15 25.08.15
TROOST,HENDRIK
/ LIJNTJE
CORNET,NICOLAAS
/ IRENE 143841
207
25.08.15 MT4
JANKEN /
18.08.15
308
SEUREN /
143850MT4
JACOBS,FERDINANDUS
/
207
18.08.15 25.08.15
JANKEN
/
143841
AQUINA,FRANCISCUS /
HEND
JACOBS,FERDINANDUS /
MARIA
HEND
208
18.08.15 25.08.15 MT4
KROESE /
143842
309
VAN NIEUWENHUIZEN
143853MT4
HERWARTS,FRANCISCUS
/
208
25.08.15
18.08.15/ VAN
KROESE /
143842
WIJLICK,AD
HUB
HERWARTS,FRANCISCUS /
310
TIJSSEN /
143854MT4
HUB
209
HENDRIKX / HESEN,PETRUS 143795
18.08.15 25.08.15
CLAESSEN,PETER / ANNA25.08.15 MT4
/HENDRIKX
ELISABET / HESEN,PETRUS 143795
209
18.08.15
WI
/STEINMANN
ELISABET /
210
143796
18.08.15 25.08.15 MT4
311
JACOBUS /
143855
MARTENS,HERMAN
/ PETRO 143796
210
STEINMANN
/
18.08.15 25.08.15 MT4
BAIJENS,HERMANUS /
MARTENS,HERMAN
/ PETRO 143797
211
HERMUS /
18.08.15 25.08.15 MT4
MARIA
MEIJERS,ALLEGONDA
/
211
HERMUS
/
143797
18.08.15 25.08.15 MT4
312
ARNOLDUSSEN
/
143856
JOHAN
MEIJERS,ALLEGONDA /
SNIERS,ANTOON / MIRJ
JOHAN
212
BROUWER /
143799
18.08.15 25.08.15 MT4
313
GOUMANS /
143810
DRIESSEN,HUBERTUS
/ ELIS 143799
212
BROUWER
/
18.08.15 25.08.15 MT4
NEUMANN,JACOBUS /
DRIESSEN,HUBERTUS
/ ELIS 143800
213
VAN DIJK /
18.08.15 25.08.15 MT4
REGINA
COENEN,WILHELMUS
/ MARI 143800
213
VAN
DIJK /
18.08.15 25.08.15 MT4
314
JANS /
143812
COENEN,WILHELMUS
/ MARI 143801
214
HENDRIKS /
18.08.15 25.08.15 MT4
DAEMEN,FRANCISCUS /
MT4
214
HENDRIKS /
143801
18.08.15 25.08.15

MARGARE
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Filter30.09.15
Pa
Block Code
Rate
All Room
Reservation
All Type All Payment Method All
Class
All Room
Room
Class190815ROYA
All Room Type
All Code
Payment
Method
All Status

VERVOLG

REISGIDS

Indeling hotelkamers
TIMISOARA

Room Name
No.

Room
Conf.
No. Name
No.

315

418
143813
501
143814
502
503
143815
504
505
506
143816
507
143817
508
509
143858

Kamer Naam
nr.

316
317
318
319
401
402
403
404

Roemenië reis

407
408
409
410
411
413
414
415
416
417
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Filter

VAN KEEKEN /
VERMEULEN,KAREL / ELI
VAN NIEUWENHUIZEN / VAN
HAREN,WILH
MOERKERK /
BLOEMERS,LEONARDUS /
CA
SNIERS,PETER - PAUL /
VERA
THEELEN /
CANTELBERG,HUBERTUS /
NO
BAX / BAX GOMMANS,ADELBERT / IDA
HENDRIKX /
BEUSKENS,JOHAN / ROSALI
WISMANS /
STEEGH,LEONARDUS / MIA
FRENCKEN / OP DE
LAAK,CHRISTOFFEL
HAANEN /
BRINKGREVE,GODEFRIDUS
/M
WEVERS /
SIMONS,DINGEMAN / MARIA
BEURSKENS,QUIRINUS
FLEUREN,JOZEF
KOOPS /
BENDERS,WILHELMUS /
NICOLA
FAESSEN /
LEEUW,JACOBUS /
ANTONETT
ALDERS /
HOVENS,CHRISTIANUS /
ANNA
DERKX /
SEUREN,THEODORUS /
MARIA
JANSMA /
TICHELER,JOSEPHUS /
BEREN
GOUMANS /
HUNSELAR,HENDRIK / ANNA

Kamer Naam
nr.

Arr.
Date

MEEWIS,FRANCISCUS
18.08.15
WIJNEN,GERALD
18.08.15
FREQUIN,WILHELMUS

Hotel TIMISOARA

Hotel TIMISOARA

Group Rooming List

Group Rooming List

Dep.Conf. No.
Room
Date
Type
Carr. Code

Res.
Status

Arr. Adl. Dep.
Chl. Nts.Room
Rms.
Date
Date
Type
Carr. Code

143866MT4
25.08.15
143867
25.08.15
143869MT4

GRD

18.08.152 25.08.15
7MT4
0
18.08.15 25.08.15 MT4
7MT4
0
18.08.152 25.08.15
18.08.15 25.08.15 MT4
7
2
0
18.08.15 25.08.15 MT4
18.08.15 25.08.15 MT4
18.08.152 25.08.15
7MT4
0
18.08.15 25.08.15 MT4
2
0
7
18.08.15 25.08.15 MT4
18.08.15 25.08.15 MT4
7
2
0

HOLTEN,JOHANNES
143870
18.08.15 25.08.15 MT4
DROST,JACQUES
143871
HILLEMANS,JOSEPH
143872
GEURTS,JAN
143873MT4
18.08.15 25.08.15
VERMAZEREN / VAN
143798
18.08.15
25.08.15 MT4
KEEKEN,JOHANNES
/
TIMP,DIRK / ARNOLDINA
143849
VAN EIJCK /
143857
25.08.15 MT4
18.08.15
DERKS,JOHANNES
/ HENDR
SCHLOOZ,JOSEPHUS
143865
18.08.15 25.08.15 MT4
VAES /
143779
SCHOUREN,MATHIAS /
25.08.15
MT4
18.08.15
JOHANNA
LEURS,HUUB / RIET
143783
18.08.15 25.08.15 MT4
HOUWEN / VAN DEN
143789
MUNCKHOF,THEODORU
18.08.15 25.08.15 MT4
BERKEPEIS /
143826
HERMANS,MARTIN / GEMMA
SMEETS /
143827MT4
18.08.15 25.08.15
VOETS,FRANCISCUS / ELISA
VAN NIES /
143828MT4
18.08.15 25.08.15
AARTS,JOHANNES / MARIAN
18.08.15 25.08.15 MT4
ENGELS /
143829
18.08.15 25.08.15 MT4
WITTENBERNDS,HUBERTUS
/W
JACOBS /
143830
18.08.15
25.08.15 MT4
SCHMITZ,JOHANNES
/

GRD
GRD
GRD

1
1
1
1

Room Name
No.
Res.
Adl. Chl. Nts. Rms.
Status
609
JANSSEN /
AARNS,PETRONELLA /
GRD
7
1
0
MARGA1
HERMANS
GRD 701
7
1/
1 / HOPPE,KAREL
0
MARIA 1
7
1
GRD
0
VERKOOIJEN,FRANCISCUS
7
1
GRD 702
1
0
VAN
GRD 703
7
1
1
0
NIEUWENHUIZEN,MATHILDE
GRD
7
1
1
0
704
VAN DER
7
1
GRD
1
0
KOELEN,GERARDUS
7
1
GRD 706
2
0
GERAETS,HUBERTINA

23.07.15
10:14
IMISOARA
Conf. TNo.

143846
143833
143874
143875
143876

143877
707
DRIESSEN,BARTHOLOMEUS 143879
GRD
7
1
2
0
708
HARDICK,BERNARD
143880
GRD
7
1
2
0
709
STROEKEN,PETER
143881
GRD
1
Hotel TIMISO
710
DRIESSEN
/
GRD
7
1 143777
1
0
510
18.08.15 25.08.15 MT4
LENSELINK,JOHANNES
/
FR
7
1
GRD
2
0
143860
GRD
7
1
2
0
511
18.08.15 25.08.15 MT4
Group Roomin
711
DRIESSEN /
143778
NOTEN,MATHIJS / MARIA
7
1
GRD
2
0
143818
712
/
143780 Room Res.
Room Name
Conf.
No. HENDRIKS
GRD
1Dep.
2
0 Arr.7
512
18.08.15 25.08.15 MT4
LIJNDERS,FRANCISCUS
/ I Date
7
1
GRD No.
2
0
143819
Date
Status
Type
GRD
7
1
513
18.08.15
25.08.15
MT4
2
0
Kamer Naam
Kamer KLAASSENS
Naam
713
/
143781
Carr.
Code
nr.
nr.
BRUGMANS,JOHAN / JOHAN
GRD
2
0
7
1
143811
GRD
7
125.08.15
18.08.15 25.08.15
2 / 0 18.08.15
514
MT4
GRD
609
JANSSEN
/
143846
714
DRIESSEN
143782 TW4
AARNS,PETRONELLA /
VERKOEIJEN,MATTHIAS / P
1 143784
2 BEUKEN
0
18.08.152 25.08.15
515
MARGA
GRD
7MT4 1 GRD 715
0
143859
VAN DEN
/7
GRD
701
HERMANS / HOPPE,KAREL / 143833
18.08.15 25.08.15 MT4
LAUMANS,WILHELMUS
7
1 143785
2
516
18.08.151 25.08.15
MARIA
GRD
7MT4 1 GRD 716
0
143868
VENNINCKX
/0
GRD
VERKOOIJEN,FRANCISCUS
18.08.15
OIRBANS,HENRICUS
/ BER25.08.15 MT4
GRD 702
7
1 143874
1
0
143878
GRD 717
7
1 143786
18.08.15 25.08.15 MT4
0
517
ZEELEN2 / STEEGS,HENRI
GRD
MT4
VAN 2
18.08.15 /25.08.15
GRD 703
7
1 143875
0
143834
MARIA
NIEUWENHUIZEN,MATHILDE
718
DEKKERS /
143787 MT4
GRD
704
VAN DER
143876
18.08.15 25.08.15
GRD
7
18.08.15 25.08.15 MT4
2
0
518
VERHEIJEN,JOHANNES
/ 1
KOELEN,GERARDUS
GRD
7
1
2
0
143820
ANN
GRD
706
GERAETS,HUBERTINA
143877
18.08.15 25.08.15 MT4
MARIA
719
HEGGER /
143788 MT4
GRD
707
18.08.15
25.08.15
DRIESSEN,BARTHOLOMEUS
143879
GRD
7
1
2
0
519
JACOBS / VERBUNT,PIERRE 143831
18.08.15 25.08.15 MT4
MUURMANS,HUBERTINUS /
GRD 708
7
1 143880
2
0
18.08.15 25.08.15 MT4
143821
GRD
18.08.15 25.08.15 MT4
HARDICK,BERNARD
/ PETRONEL
ELI
GRD
2
1
2
0
603
TRIENEKENS,THEODORA / 144544
20.08.15 22.08.15 TW4
GRD
MT4
709
25.08.15
STROEKEN,PETER
143881
18.08.15
801
EBUS / EEKELS,JOSEPH /
143790
LAMBERTUS
GRD
MT4
710
18.08.15
25.08.15
DRIESSEN
/
143777
GERTRUDA
GRD
7
1
2
0
143823
18.08.15 25.08.15 MT4
7
1 / 143791
2 / GODDEN,JOHAN
0
605
BEURSKENS /
143832
18.08.15 25.08.15 MT4/ FR GRD 802
LENSELINK,JOHANNES
SMEETS
STEEGH,PAUL / JOSEPHIN
GRD
711
18.08.15 25.08.15 MT4
DRIESSEN /
143778
ANNE-MARIE
GRD 803
7/
1 143792
606
TW4
2
0
ENGELS,BAS / STAN
143852
18.08.15 25.08.15/ MARIA
NOTEN,MATHIJS
VAN GROENENDAAL
18.08.15 25.08.15 MT4
GRD
2
0
7
1
143824
GRD
125.08.15 MT4
607
18.08.15 25.08.15
TW4
2
0 18.08.15
ENGELS /
143851
GRD
712
HENDRIKS
/
143780
BURHENNE,PETER
/7
DRIESSEN,LEONARDUS /
LIJNDERS,FRANCISCUS / I
804
VESTJENS /
143793
IREN
GRD
18.08.15 25.08.15 MT4
KLAASSENS
/0
18.08.15 25.08.15 MT4
GRD 713
2
7
1 143781
143825
608
2 Date023.07.15
7
NISSEN /
143847
18.08.15 25.08.15 /TW4
BRUGMANS,JOHAN
JOHANGRDFilter From Stay
To1
Stay Date 30.09.15
39GRD
PAGINA
MT4
714
18.08.15
DRIESSEN /
143782 Room Class All Room
Type 25.08.15
All Payment
Method
All
/P
From Stay Date 23.07.15 To Stay Date 30.09.15
Filter30.09.15
From Stay Date 23.07.15 To Stay Date
grprmlisS
Page Block
4 of 6Code 190815ROYA Rate Code All Reservation
Page 3VERKOEIJEN,MATTHIAS
of 6
GRD
VAN DEN BEUKEN /
18.08.15
25.08.15
143784 Group by Block Code
Class
Sort Order
Room MT4
No.
Room Class All Room Type All Payment Room
Method
All All Room Type All Payment Method All 715
GRD

1

Roemenië reis

REISGIDS

VENLO-DORTMUND V.V.

REISGIDS

Indeling autobussen
TIMISOARA

De indeling is als volgt:
BUS 1 (50 personen)
• Dhr. en Mevr.
P. Janssen-Dentjens
• Dhr.W. Schepers
• Dhr. F. Meewis
• Dhr.M. Bolhaar
• Dhr. C. Linssen
• Dhr. W. Caubo
• Dhr. A. Hutjens
• Mevr. A. Lutgens en
Mevr.M. Meerts
• Dhr. en Mevr. Vestjens-Wilmer
• Dhr. R . Bouten
• Dhr. P. Crins
• Dhr. L. Pubben
• Dhr. en Mevr.
F. Kerren-Cornelissen
• Dhr. en Mevr. K. Timp-Roulaux
• Dhr. en Mevr.
N. Nagtzaam-Cornet
• Dhr. en Mevr. F. Janken-Jacobs
• Dhr. en Mevr. F. Kroese-Herwarts
• Dhr. en Mevr. P. Hendrikx-Hesen
• Dhr. en Mevr.
H. Steinmann-Martens
• Dhr. en Mevr. J. Meijers-Hermus
• Dhr. en Mevr.
W. van Dijk-Coenen
• Dhr. en Mevr. F. Hendriks-Soree
• Dhr. en Mevr.
P. Christiani-Frantzen
• Dhr. en Mevr.
P. Hendricks-Everaerts
• Dhr. en Mevr. J. Wierts-Meijers
• Dhr. en Mevr.
F. Hendriks-van Kessel
• Dhr. en Mevr.
K. Wetjens-Gretschel
• Dhr. en Mevr.
C. Frenken-Op de Laak
• Dhr. G. Wijnen

• Dhr.J. Hillemans
• Dhr. J. Geurts
• Dhr. en Mevr.
J. Vermazeren-van Keeken
BUS 2 (54 personen)
• Dhr.D. Timp en Mevr. A. Timp
• Dhr. en Mevr.
• Dhr. en Mevr. J. van Eijck-Derks
P. Beurskens-Steegh
• Dhr. en Mevr. J. de Rooij-Konings • Dhr. en Mevr. J. Vaes-Schouren
• Dhr. en Mevr. H. Leurs
• Dhr. en Mevr.
• Dhr. en Mevr.
R. Gribling-Hendrikx
M. Berkepeis-Hermans
• Dhr. en Mevr. P. Altena-Rieff
• Dhr. en Mevr. G. Haeijen-Geraets • Dhr. en Mevr.J. van Nies-Aarts
• Dhr. en Mevr. H. Beekman-Troost • Dhr. en Mevr. T. Jacobs-Schmitz
• Dhr. en Mevr. P. Jacobs-Verbunt
• Dhr. en Mevr. F. Seuren-Aquina
• Dhr. B. Engels en Dhr. S. Engels
• Dhr. en Mevr.
• Dhr. en Mevr. L. Engels-Driessen
A. v. Nieuwenhuizen-v. Wijlick
• Dhr. en Mevr. P. Tijssen-Claessen • Mevr. A. Nissen en
Mevr. P. Oversier
• Dhr. en Mevr. H. Jacobs-Baijens
• Mevr. P. Janssen en
• Dhr. en Mevr.
Mevr. M. Aarns
A. Arnoldussen-Sniers
• Dhr. F. Verkooijen
• Dhr. en Mevr.
• Mevr. M. van Nieuwenhuizen
J. Goumans-Neumann
• Dhr. G. van der Koelen
• Dhr. en Mevr. F. Jans-Daemen
• Mevr. H. Geraets
• Dhr. en Mevr.
• Dhr. B. Driessen
K. van Keeken-Vermeulen
• Dhr. B. Hardick
• Dhr. en Mevr. W. van
• Dhr. P. Stroeken
Nieuwenhuizen-Van Haren
• Dhr. en Mevr.
• Dhr. en Mevr.
J. Driessen-Lenselink
L. Moerkerk-Bloemers
• Dhr. en Mevr. T. Driessen-Noten
• Dhr. en Mevr. P. Sniers
• Dhr. en Mevr.
• Dhr. en Mevr. A. Bax-Gommans
F. Hendriks-Lijnders
• Dhr. en Mevr.
• Dhr. en Mevr.
J. Hendrikx-Beuskens
J. Klaassens-Brugmans
• Dhr. en Mevr.
• Dhr. en Mevr.
G. Haanen-Brinkgreve
M. Driessen-Verkoeijen
• Dhr. en Mevr. D. Wevers-Simons
• Dhr. en Mevr.
• Dhr. Q. Beurskens
W. van den Beuken-Laumans
• Dhr. J. Fleuren
• Dhr. en Mevr. W. Koops-Benders • Dhr. en Mevr.
H. Venninckx-Oirbans
• Dhr. en Mevr. J. Faessen-Leeuw
• Dhr. en Mevr.H. Zeelen-Steegs
• Dhr. en Mevr. C. Alders-Hovens
• Dhr. en Mevr.
• Dhr. en Mevr.T. Derkx-Seuren
J. Dekkers-Verheijen
• Dhr. en Mevr. J. Jansma-Ticheler
• Dhr. en Mevr.
B. Hegger-Muurmans
BUS 3 (75 personen)
• Dhr. en Mevr. F. Smeets-Voets • Dhr. en Mevr. J. Ebus-Eekels
• Dhr. en Mevr. K. Hermans-Hoppe • Dhr. en Mevr. J. Smeets-Godden
• Dhr. en Mevr.
• Dhr. en Mevr.
P. van Groenendaal-Burhenne
H. Goumans-Hunselar
• Dhr. en Mevr.
• Dhr. J. Schlooz
F. Theunissen-Munten
• Dhr. W. Frequin
• Dhr. W. Wittenbernds
• Dhr. J. Holten
• Dhr. H. Engels
• Dhr. J. Drost
• Dhr. en Mevr.
T. Houwen-van den Munckhof

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

VERTROUWDE SERVICE HEEFT EEN NIEUWE NAAM

De Kleermaeker
VakantieXperts De Kleermaeker
Parade 86, 5911CE VENLO, Tel: 077-3520000
venlo@vx.nl - www.vx.nl/venlo

Roemenië reis

We gaan met 3 bussen naar de
luchthaven van Dortmund. In
elke bus zit een lid van de reiscommissie. Tijdens deze busreis
worden de vliegtickets uitgereikt.
Ga dus niet in een andere bus
zitten, want dan komen we in de
problemen met de tickets.
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pssst!
HOORT
u mij?
hallo ..... ja H O O R ik bedoel u!

hoortoestellen | hooronderzoek | gehoorbescherming | hoorhulpmiddelen

maakt een PU N T van uw G EHOOR!
T 077 303 15 10 E info@gehoorpunt.nl W www.gehoorpunt.nl
Kaldenkerkerweg 20, Venlo

