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Preses

Voorwoord
Verjaardagsfeest of
huwelijksjubileum? U
staat bij ons Central.
Geniet
zorgeloos,
samen met familie
& vrienden, in ons
Restaurant, de Witte
Zaal of Grand Café.

Venlona
Nieuws

Beste lezers van ons blad,

www.cafecentral.nl | t 077-3552373

EEN BIJZONDERE LUNCHROOM
WAAR BIJZONDERE MENSEN MET VEEL TROTS WERKEN!

LUNCH - HIGH-TEA
KOFFIE MET VLAAI
GROEPSARRANGEMENTEN
KOFFIETAFEL
KOFFIEBRANDERIJ
Sint Urbanusweg 77 • 5914 CA Venlo - 077-3511996 • www.genuujerie.nl

Inmiddels ben ik al weer vijf jaar bestuurslid. Ik kan wel zeggen dat er veel is gebeurd en ik ook veel heb geleerd. Voorzitter zijn is een leerzaam proces, waarbij je met alle aspecten
van het leven te maken krijgt. Vijf jaar bestuurslid wil dan ook
zegen dat ik mijn periode als bestuurder al ruim voor de helft
heb afgelegd. In het verleden is de regel vastgelegd dat een
bestuurder na negen jaar, drie keer een gekozen termijn van
drie jaar, afstand doet van zijn taken en deze overdraagt aan een nieuwe bestuurder (Preses). Deze regel is inmiddels wel uit de statuten verdwenen maar ik
ben persoonlijk van mening dat het voor een vereniging goed is om na 9 jaar een
nieuwe voorzitter te hebben.
Het is nu juni 2021 en langzaamaan ziet het er naar uit dat we weer eens kunnen
gaan denken aan een voorzichtige start met een samenkomen in onze vertrouwde Venlonazaal. Op het moment van dit schrijven zijn er versoepelingen doorgevoerd en in het vooruitzicht gesteld. In hoeverre dit een start kan betekenen
van reguliere repetities hangt natuurlijk af of dit ook weer mag en kan. Op dit
moment zijn er geen duidelijke berichten voor de “hobby” zangkoren.
Ondertussen hebben we op een voor ons, vreemde manier afscheid moeten nemen van een van onze beschermheren, Gouverneur Theo Bovens. De beschermheren van onze zangvereniging zijn door de jaren heen altijd zeer betrokken
geweest bij het wel en wee van ons doen en laten. Zo ook de heer Bovens. Ik heb
het genoegen gehad om hem meerdere keren per jaar te treffen tijdens concerten en ook tijdens nieuwjaarsrecepties in het provinciehuis. Bij deze gelegenheden
was er altijd een moment om hem persoonlijk te spreken. Vanaf deze plek wil ik
onze (oud) beschermheer, de heer Theo Bovens, persoonlijk bedanken voor zijn
toewijding en we gaan ons beslist nog een keer spreken.
Onze digitale repetitie is ondertussen een ontmoeting geworden op de dinsdagavond voor een vast clubje. Het zijn meestal dezelfde leden die inloggen en zo het
gevoel hebben toch nog bij een vereniging te horen. Repeteren op deze manier is
lastig, maar het doel is dan ook niet zo zeer de repetitie maar meer het samenzijn,
al is dit dan op afstand. In je uppie zingen in een ruimte in je huis waar je verder
niemand kan storen maar zeker ook geen ander lid kan horen, is niet alles.
Ik hoop eerlijk gezegd dat ik in ons volgend Venlona nieuws u weer eens kan en
mag uitnodigen voor een optreden.
Voor nu, blijf allen gezond en hopelijk tot gauw.
Met een welgemeende groet,
Huub Brouwer.



PAGINA

1

JUNI 2021

JUNI 2021

dagelijkse praktijk

Onze Preses in de
Venlona
Nieuws

 Voetgangers-fietsbrug bij Heerse Heide, zeer slanke constructie alleen mogelijk met voorspan.

Mijn werkgever is de Omgevingsdienst ZuidoostBrabant, ODZOB. Wij zijn een
overheidsorganisatie met 22
klanten waar wij voor werken. In Limburg bekend als
de RUD, (regionale uitvoeringsdienst). Alle disciplines
die voor de omgeving van
belang zijn hebben wij in
dienst.

PAGINA

2

Mijn functie binnen deze organisatie is
Integraal toezichthouder en dan met
de focus op bouwen. Een van onze
klanten is de provincie Brabant met
daarnaast de 21 gemeenten in onze
regio. De Omgevingsdienst Noord
Oost-Brabant, ODBN, heeft geen eigen
bouwtoezichthouder in dienst en ook
daar mag ik de bouwkundige controles uitvoeren bij provinciale bedrijven.
Mijn werkgebied is zodoende van
Mac Donalds in Maasbree, meteen
daarna begint de gemeente Deurne,
tot Oss en terug naar Katwijk bij Cuijk.

Bedrijven zoals Havens diervoeders in
Maashees, Mars in Veghel, Heineken in
Den Bosch en Bavaria in Lieshout zijn
door mij al vaak bezocht tijdens het
bouwen en of verbouwen. Een heel
leuke en uitdagende baan.

en onderdoorgangen worden bij deze
werken dan “Kunstwerken” genoemd.
In totaal komen er bij de aanleg van
deze weg 16 kunstwerken. Het laatste
gedeelte van de weg wordt op 27 april
2021 al opengesteld voor verkeer.

Jaren geleden is het plan opgevat om
een verbindingsweg aan te leggen van
Veldhoven, de A67 tot achter Valkenswaard, de zogenoemde Grenscorridor.
Het vervangt de huidige N69.
De provincie heeft ons benaderd om
bij de aanleg te ondersteunen. Zo
hebben wij de coördinatie van alle
vergunningen, het verlenen van deze
vergunningen en het toezicht op de
bouwplaats. Ik ben sinds (half) 2019
betrokken bij de voorbereiding en
uitvoering. Als bouwkundige voor de
woning- en utiliteitsbouw is dit voor
mij een hele nieuwe kijk op de bouw.
Vanuit onze dienst hebben we dan ook
een constructeur weg- en waterbouw
ingehuurd, die samen met mij regelmatig controles uitvoert op de werkzaamheden. De bruggen, viaducten

Ik moet zeggen dat ik ontzettend veel
heb geleerd in de afgelopen periode
oven het realiseren van een nieuwe
weg met alles wat er bij komt kijken,
zoals: voorspanning van brugdelen om
de slanke constructie te kunnen realiseren. De hoofdaannemer is Boskalis en
het onderling contact met de werkvoorbereider, projectleider en uitvoerders is perfect.
Bijgaand een aantal foto’s die ik tijdens
een van mijn controlerondjes heb
gemaakt voor mijn verslaglegging. Een
aanrader is de link, deze gaat naar een
filmpje van ongeveer 5 minuten.
Zie de link
voor meer informatie.
https://vimeo.com/364980938

Venlona
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 Wapening van het laatste dek van een
brug welke nog moet worden gestort. De
zilveren buizen zijn voor de doorvoer van de
voorspankabels.

Ik kan uren schrijven over mijn ervaringen als toezichthouder bij gemeenten
en provincie maar ik wil het hier bij
laten.
Met een hartelijke groet
Huub Brouwer,
Bouwkundige.
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Na 10 jaar einde beschermheer
Venlona
Nieuws

Theo Bovens

10 jaar lang is gouverneur
Theo Bovens onze beschermheer geweest. Daar is nu helaas een einde aan gekomen.
Venlona was er trots op om naast
burgemeester Scholten, Theo als beschermheer te hebben.
Altijd zeer geïnteresseerd in het wel en
wee van ons koor en meestal aanwezig
op een of meerdere concerten.

Venlona
Nieuws

Hierbij treft u de laatste correspondentie aan:
De brief die onze 1e secretaris Karel
Hermans namens het koor naar hem
stuurde, alsmede het antwoord van
Theo.


Het bestuur en de Gouverneur tijdens de
Nieuwjaarsreceptie in 2020.
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Mien jeug jaore

Truuk naor ’t verleeje
Venlona
Nieuws

Normaal vertel ik dao niks
euver, maar noow we neet
weite wie de toekóms d’r
oèt geit zeen, dink me toch
waat dökker truuk aan ’t
verleeje. We merke dan ouk
det we ’t noow nog neet
zoeë slech hebbe.
Ik bin gebaore in d’n oorlog. Beej ós
taegeneuver stónd ’n schoeël, wao
Duitse militaire in zote. Ein van die
soldaote zat ziene tenk beej ós veur
de deur. Wie dae soldaot op vekansie
ging in de Heimat, beslote mien breurs
en ik ‘ne verzetsdaad te plege. Weej
sasde iddere daag taege de rupsbend
van dae tenk en wie dae Pruùs truuk
kwaam, ware de rupsbend verroes en
waas d’n tank nao de filistijne. Heejveur hebbe we gen ónderscheiding
gekrege.
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Weej hebbe gen gemekkelikke jeug
gehad. De meisters op schoeël ware
streng, ós elders ware streng en de
winters ware streng. Weej mochte dus
niks en hadde ’t altièd kalt.
Weej hadde thoès bièste. Ièrs ’n verke,
maar wie d’r ’n granaat op zien hok
veel, rende det stóm bieës nao Nabbe
de slechter. Maonde hebbe we kerboèt
en huidvleis gegaete. Later kreeg ózze
Hay doève en die ginge op wedstrièdvluch. Meistal kwame die doève op
zóndaagmorge truuk en umdet ’t kattelieke doève ware , kwame ze altièd
nao de Hoeëgmis binne. Mien vader
brach de doèverink nao de Witte van
Verberk. Hae ging “klokke” zei hae,

maar bedoelde kloeke. Weej zoge um
de res van de zóndaag neet mier truuk.
Det vónde weej neet erg, want hae
had ’n lidmaatschapskaart van S.V.B.
en dao mei mochte weej veur niks beej
S.V.B. binne.
Nao de doève krege we ‘ne hónd,
Heidi. ’t Waas ‘ne kort häörige tekkel,
’n ech Pruùske. Och, och waat woort
det bieës verwind. In de ouge van mien
moder waas Heidi heilig. Op ‘ne kier
waas ik met daen hónd aan ’t speule
en toen beet det kielf mich in de lip. Ik
beet ‘m truuk. Waat waas mien moder

kwaod. Ze ging direk met daen hónd
nao de dieredokter en leet ‘m ’n tetanusspuit zette. Ik kreeg ’n pleister op
mien lip. Zoeë ging det beej ós thoès.
Mien breurs, Hay, Jaer en Jan hadde
’n kouw gevange en de vleugels van
det bieës kort geknip. In ’t begin kós
dae vogel allein maar loupe, maar wie
hae tamer woort, lete mien breurs
zien vleuges weer greuje. Sjaek, zoeë
hoot dae vogel, woort de schrik van
de buurt. We hele d’r ’n bestek, ‘ne

gas ringe en waat zilvere ermbend aan
euver.
Weej ware thoès met ach kinder. Det
is nog dao aan toe, maar asse Jan,
Jaer , Hay en Theo as breurs hes en
Mia, Lies en Yvonne as zusters, dan
luuët det zien spaore nao. De jóngste,
Theo, Yvonne en ik, hadde gen bal te
vertelle en as weej wat vertelde, zagte
die aldere det ’t neet waor waas en
det weej oèt ózze nek lölde. Vièf taege
dreej, det dörfde zeej waal. Toch hadde
we ouk leuke dinge. Mien vader wón
altièd van alles met schete en toepe
(zag hae).
Op ‘ne kièr had hae ’n windbuks “gewónne”. Weej hadde thoès al ’n lichte
buks, maar dit waas ’n zwaordere met
gedreide luip. De buks woort oètgeperbeerd, wie mien vader en moder neet
thoès ware. We zatte ’n dieke plank
taege de achterkeukedeur en penaisde
dao ’n kaertje met ‘n roeës op. De keugel ginge dwars door de plank. Wie ós
elders thoès kwame leek de achterdeur
waal ‘ne gatekieës.
Later wón ós vader met toepe ‘ne pappegaai. ’t Waas ’n ald bieësje, want me
kós ‘m niks mier lière. Weej betrapde
Jaer op ‘ne late zóndaagnach. Hae
zoot op de kneen veur de koeëj en
perbeerde de pappegaai te lière um
“Geej ziet kloètzek” te zegge.
Weej krege ouk nog kiepe. Iddere
morge ’n eike. Kiepe mótte gevoord
waere en kiepevoor is deur. Op ‘ne
gooje daag krege we kiep te aete en
ós moder zei det we zoeëvuul kiep

Venlona
Nieuws

mochte aete as weej woele. Ik veulde
natigheid en nao ’t aete ging ik achter
’t hoès kièke. Kiepe weg en we krege
‘s morges louw eikes mier.
“Had geej leefhebberieje”? zult geej
vraoge. Jao det hadde we! Ós ièrste
hobby, waat boète speule betrof,
waas “meurke goeëje”. Met ‘ne gas

bakstein bouwde we ’n meurke en
met ‘ne andere bakstein mós me dit
meurke umgoeëje. Dit is maar ’n paar
waeke ós hobby gewaes, want Jaer
goeëjde ‘ne kier te hoeëg, zoeëdet de
stein door de roèt van de hoèskamer
vloog. Dao nao hadde weej as hobby
“staeke”. Staeke woort op zóndaagmorge gedaon. Weej, zeuns van ózze
pap, hadde allein maar cente. ’t Groeëte geld ging nao Wieske Nabbe (kroeg
in de Mezekampstraot) wao ós vader ’s
zóndaags nao de hoeëgmis zien sociale
kóntakte had. Hae goof dao zoeëvuul
geld oèt det hae ièrelid van de spaarkas van Wieske woort. Nao ’t staeke
ginge we aete en nao ’t aete krege
LEES VERDER OP PAGINA 9
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,,Vrienden van Venlona,

VERVOLG

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
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Truuk naor ’t verleeje

Mien jeug jaore
Venlona
Nieuws

we pudding. As d’r teminste pudding
waas. Op ‘ne zaoterdaagnach kwame
Hay en Jaer thoès. Hónger hadde ze
gekrege van al det vreeje. Ónder in de
kelder stónd pudding kalt te waere in
’n kómp.
Zeej kiepde de pudding um en met ’n
mets woort dreejkwart in de breidte
van dae pudding aafgesneeje. In dae
kómp lagte die rotzek twieë pekskes
bótter, ’n vlaaiplaat en ’t bäöveste stök
van de pudding. Me kós neet mier
zeen det d’r ’n stök weg waas. De
volgende daag dreide Lies de pudding
in de keuke um. Hay en Jaer stónde al
boète en geej weit waorum.
As mien twieë kinder met eur kinder
op bezeuk kómme, zaet Elly det ’t
bes drök is. Wie weej beej ós thoès
allemaol getrouwd ware en we kwame
op Moderdaag allemaol tegelièk beej
mien vader en moder op bezeuk, dan
zoot ’t hoès aardig vol. Op ’n gegaeve
ougeblik zote we met 37 man in de
kamer en ós moder zoot dao wie ’n
waat alde prinses tösse. Noow leeg ik,
want we ware met 36 man. Ós vader
zag altièd:”Zoeë Anna, ich zeen desse
kómpenie höbs, dan gaon ich efkes
biljarte”. Hae ging dan beej Wieske de
kas spekke, of hae ging toepe um waat
veur ós te winne; ’n gewaer of zoeë.
Ós vader had altièd gaer wiènboèr
wille waere. In beuk had hae gelaeze
wie me wièn kós make. Umdet hae
gen droève had, maar waal appels
det ’t barsde, makde hae appelwièn.
In ’n mandfles schödde hae hiel vuuël
appelsap. Hae kiepde d’r flink waat

sókker beej en nog waat andere dinge
en zat ‘ne stop met ’n gaat d’r in op de
fles. In dae stop friemelde hae ’n glaze
buuske en ’t hiele zaakje woort naeve
de kachel gezatte. Al gauw begós alles
te giste en te floepe. De ganse winter
haet ’t beej ós thoès gefloep. Intelik
brook de groeëte daag veur de wiènboer aan. Ós vader had gezörg veur
diek hónderd laege flesse. Dees woorte
gevöld met appelwièn en in de kelder
opgestapeld.
Gooje wièn mósse lagere en minstens
’n jaor laote ligge. Nao ‘ne gas maond
woort ózze pap óngedöldig en makde
’n fles aope. Dae daag zal ik noeëts
vergaete, want ós vader waas neet te
genete. Hae waas neet te genete umdet de wièn ouk neet te genete waas.
Kretszoor waas dae bóch. Maar ózzen
alde waas ‘ne krejatieve mins. In de
keuke bouwde hae ’n jeneverstaokerie.
Fles nao fles woort in ‘ne kaetel geschöd en verwermp. D’n alkohol woort
opgevange. Oètintelik heel Louis, de
jeneverstaoker, d’r hiel vuuël joech aan
euver. Moder Anna waas ouk ‘ne verlichte geis en lag in d’n haof ‘ne paad
aan, aafgezatte met flesse. Krejativiteit
is ós met de paplaepel ingegaeve.
Zoeë, noow weit geej ’n bietje wie ’t
beej ós thoès waas. Vuuël zult geej
d’r waal van herkinne. Ik haop det ge
d’r, in deze meujlikke tièd, toch nog ’n
bietje ’n positief geveul aan heb euvergehalde en as ik mich op de rippetisie
ens vraemp gedraag weit geej wie det
kump.
Frans Smeets.
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Dubbel Mannenkwartet
Venlona
Nieuws

Mignon

Venlona
Nieuws

Op dees foto zeet geej de
koeërsamestelling in 1962,
beej de viering van ’t derde
lustrum.
Baove, van links nao rechs:
Hay Aerts, twieëde tenor;
Lou Manders, ouk twieëde
tenor; Wiel Meijer, ièrste
tenor; Piet Driessen, bas;
Ernest Rijs, bariton en Jan
Hendrickx, bariton.
Ónder: Lei Swijen, twieëde
tenor; Joep Fleuren, ièrste
tenor/ veurzitter; Louis
Smeets, beschermhièr;
Toon Hendriks, dirigent;
Lon Rijs, bas/sikkertaris.

Twieë jaor nao ’t ind van
de Twieëde Waereldoorlog (1947) woort in Blierick Dubbelmannenkwartet “Mignon” opgerich.
8 Zengers (veur ’t mièredeil oèt de Lambertusparochie) o.l.v. ‘ne dirigent,
rippeteerde waekeliks.
Umdet d’r beej ós in de kamer
‘ne piano stónd, woort dao dök
geoefend. ’s Aoves in bed kós ik
’t hièle rippertwaar van ’t Dubbelkwartet beluustere. D’r woort
stevig geballotteerd en daorum
kós ’t zangnivo hoeëg gehalde
waere. Regelmaotig woorte d’r
drök bezóchte oètveuringe in
o.a. “Ons Huis” gegaeve.
PAGINA
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Midde jaore vieftig óntstónde

gooje kóntakte met Duitse koeëre en
same met eur woort in Nederland en
Duitsland minnig kónzert gegaeve.
“Mignon”kreeg zó’n groeëte bekindheid, det ’t in 1962 veur de radio in
Hilversum moch optraeje in ’t programma “Musicerende Dilettanten”.
’t Rippertwaar van “Mignon” waas
zièr gevarieerd. Me zóng Opera, Negro
Spirituals, Russische leedjes, Liedertafel enz. Wae herinnert zich neet de
lyrische tenor Wiel Meijer, tenor Joep
Fleuren (dae ouk beej de operette van
Sjir Titulaer gezónge haet); de prach-

tige bariton Ernest Rijs en de majustueuze basse Piet Driessen (van de
kleiermaker) en Lon Rijs.
Jaomer genóg woort ‘t
“D.M.K.Mignon” in 1968 opgedoek.
Gelökkig is d’r nog ‘ne geluùdsband
bewaard gebleve. De op deze band
staonde mezièk is door de bekinde
Nard Reijnders bewerk en op C.D.
gezatte, zoeëdet we nog regelmaotig
kinne genete van Dubbel Mannenkwartet Mignon.
Frans Smeets.
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Familie Scholten

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

it der
Das Haus m
re
n Atmosphä
e
ch
persönli
seit 1967

Annastraße 13 • 47638 Straelen • Tel. 02834-1581 • info@siegburger.de • www.siegburger.de
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5 jaar als bestuurslid

Venlona

Hoe zien 5 jaar als bestuurslid bij Koninklijke zangvereniging Venlona eruit?
Op 17 mei jl. was ik precies 5 jaar
Bestuurslid van onze Zangvereniging.
Ik werd gevraagd door de toenmalige
voorzitter met medeweten van de
andere zittende bestuursleden.

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

Ik vond die vraag nogal wat en had er
ook nog nooit bij stilgestaan.
Mijn bestuurservaring was enkel 17
jaar voorzitter van de VvE = (Vereniging
van Eigenaren) van een appartementencomplex van 40 bewoners. Samen
met nog iemand van ons buurappartement waren wij vooral de kartrekker
en uitzoeker van alle zaken die bij een
nieuw appartementencomplex komen
kijken zoals: onderhoud algemene
ruimten, verzekeringen en veel gesprekken met mede-eigenaren.
Nu Venlona. Wat komt er zoal op je
af? Nou ik kan u zeggen heel wat.
Beginnend met een bestuurswisseling,
extra ALV-‘s, morrende en knorrende
leden. Vóór deze tijd stond ik aan de
andere kant gewoon als lid en daar
waar nodig dacht je constructief mee.
Eenmaal bestuurslid komen er geheel
andere dingen op je af zoals: vragen,
vragen en nog eens vragen, op/aanmerkingen en “genöl” op z’n Venloos.
Daar moet je een bepaalde modus in
zien te vinden met de andere bestuursleden. Dat is niet altijd even gemakkelijk. Onderlinge steun is dan wel van
groot belang en dat is er ook gelukkig
steeds geweest.

Venlona
Nieuws

Op enig moment werd
mij ook de spiegel
voorgehouden door de
andere bestuursleden,
omdat ik het zelf niet
altijd zag. Ook daar zijn
we doorheen gekomen
en ben ik er eigenlijk
sterker dan voorheen
uitgekomen. Met het
huidige bestuur is het
fijn samenwerken, met
korte lijnen en direct
naar mensen toe. Dat dit de nodige
jaren heeft gekost moge duidelijk zijn,
maar wel zeer de moeite waard, wat
dan ook resulteerde in een tweede termijn voor mijn functie als 2e secretaris/
vice voorzitter.
Je maakt het toch nooit voor alle leden
naar de zin, maar daar waar echt
nodig hebben we lastige zaken goed
weten te tackelen. Een andere manier
van werken, maar duidelijk en eerlijk
naar elkaar toe.
De huidige Coronatijd heeft ook de
nodige impact gehad in het 121 jarig
bestaan van Venlona. Hoe wij hier uit
gaan komen, is nog koffiedikkijken,
maar ook dat zal ons op de een of
andere manier gaan lukken.
Ik heb er weer zin in de komende tijd
als alles weer redelijk normaal zal gaan
verlopen en samen met de andere bestuursleden zullen wij er dan ook voor
gaan. Leden, tot nu bedankt voor jullie
steun en vertrouwen!
Jacques Drost.
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2021 “Corona-jaar”

In het jaar 2020 waren het er maar liefst 9, waarvan al melding werd
gemaakt in de uitgave van het Venlonanieuws van december 2020. Dit
jaar mogen we 5 leden feliciteren met hun jubileum!!

Jo Smeets (Tenor 2)
31 januari, 50 jaar lid
* Op 30 november 1982 werd Jo
benoemd tot lid van de adviescommissie, een functie die hij enkele
jaren vervulde.
* Op 16 maart 1989 werd zijn 25-jarig lidmaatschap erkend.
* In 1989 was hij lid van de selectiecommissie voor een nieuwe preses
(Hay Zeelen).
* Op 16 maart 2004 werd zijn 40jarig lidmaatschap erkend.
* Op 3 mei 2005 heeft Jo zijn lidmaatschap beëindigd.
* En na een afwezigheid van 7 jaar
heeft Jo zich op 31 januari 2012
weer opnieuw als lid aangemeld.

PAGINA
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Wim Frequin (Bariton)
2 november, 50 jaar lid
* Op 2 november 1996 werd zijn
25-jarig lidmaatschap erkend.

* Wim

was lid van de eerste lottocommissie tot 28 januari 1986.
* Ook

vervulde hij de functie van
Muziekcommissie-lid tot 21 november 2007.
Clim Linssen (Bas)
25 maart, 25 jaar lid
* Clim,

behoort al tijden tot de jonge
garde van onze vereniging.
* Ook

was hij lid van de groep K9.
* Hij
 geeft al jaren het beginsignaal
als de pauze weer afgelopen is op
onze repetitieavond.

Jacques Drost (Bas)
25 maart, 25 jaar lid
* Jacques heeft van 1 januari 2000
t/m 22 maart 2011 de functie vervuld van ceremoniarius. Daarnaast
is hij in de ALV van maart 2005
gekozen tot commissaris feeste-

lijkheden en in die hoedanigheid
voorzitter van de feestcommissie.
* Op de BAL van 17 mei 2017 is
Jacques gekozen in het bestuur
met grote meerderheid. Tijdens
de 116e ALV 28 maart 2017 is het
voorzitterschap van de Feestcommissie overgedragen aan bariton
Frank Hendriks.
* Vanaf september 2017 zorgt Jacques voor de adverteerders in het
Venlonanieuws.
* Op de 1e bestuursvergadering op
15 januari 2018 heeft hij een dubbelfunctie aanvaard nl. 2e secretaris en vicevoorzitter. Tijdens de

Venlona
Nieuws

Henk Venninckx.

Jacques Drost.

Clim Linssen.

Wim Frequin.

En weer mag
Venlona zich
verheugen op het
feit dat er, ook
dit jaar, een flink
aantal jubilarissen
zijn.

Jo Smeets.

5 jubilarissen!!!

Venlona
Nieuws

BALV van 19 december 2017 is dit
voorstel met 70 van de 72 stemgerechtigden aangenomen door de
vergadering.
Henk Venninckx (Tenor 1)
25 maart, 25 jaar lid
* Henk heeft in de voorbereiding/uitvoering mede gestalte gegeven aan
het monument/kunstwerk op de
rotonde aan de Parkstraat samen
met Leo Moerkerk.
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Een reislustig Venlona !?.....
Venlona
Nieuws

Overzicht

Met een welhaast ongekend succes in zijn bagage
keerde K.Z. Venlona op 2
oktober 1980 terug van een
concours-annex concertreis
naar Wenen. Tijdens het
grote concours in Baden,
waaraan Venlona deelnam,
werd het koor uitgeroepen
tot algemeen winnaar in de
superieure klasse en dat in
een wedstrijd waaraan maar
liefst 42 internationale zangkoren deelnamen.
Deze tekst was de aanhef van een
artikel in het Nederlands Zangersblad van weleer.
Het was mijn eerste concertreis bij
Venlona en viel daarmee direct met
“de kont in de boter ” Het was een
reis in het kader van het 80 - jarig

Wenen.
PAGINA
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Hamburg.

Wenen.

bestaan van Venlona waaraan maar
liefst 85 zangers en meer dan 100
supporters deelnamen. Bij terugkeer in
Venlo stond een grote menigte en het
muziekgezelschap Fanfare het koor op
te wachten en gingen we vervolgens in
optocht door de stad naar de ‘thuishaven‘, de Venlonazaal. In alle opzichten
was dit voor mij een topreis.

Wenen.

Het is een oude traditie dat er in een
periode van circa 5 jaar een concertreis
met partners wordt gemaakt. Binnen deze periode wordt nog een reis
gepland waaraan enkel de zangers
deelnemen. Er zijn dan ook na de
vermelde topreis naar Wenen nog heel
wat concertreizen gevolgd.
Onderstaand breng ik de andere reizen
in beeld en/of herinnering:
Juni 1983 en oktober 2003 Hamburg, Duitsland
Venlona is twee keer naar Hamburg
gereisd, beide keren alleen de zangers!
Waarom daarvoor gekozen werd laat
zich raden! Wat ik wel weet is dat er
veel zangers tijdens deze beide reizen
slaap tekort zijn gekomen. Natuurlijk
werden er tijdens deze reizen ook
mooie concerten gegeven. Op weg
naar een van de concerten kregen we
van de buschauffeur een onverwachte
sightseeing door Hamburg omdat hij
de locatie van het concert (een bejaardencentrum) niet kon vinden.
Oktober 1986 Klagenfurt, Oostenrijk
Met de dames brachten wij een be-

Klagenfurt.

Klagenfurt.

zoek aan de partnerstad Klagenfurt.
De Venlona-träöters, de toenmalige
joekskapel met leden van Venlona,
lieten zich tijdens de reis meerdere malen horen en kregen daarbij trompetondersteuning van burgemeester van
Graafeiland. We werden ondergebracht in twee hotels. Uiteraard had
LEES VERDER OP PAGINA 19
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DIGITALISEREN
van beeld en geluid

VERVOLG

Een reislustig Venlona !?.....

Reizen

* film, video en muziek
* foto, dia en multimedia
* branden, saven en rippen
www.studioadato.nl/ info@studioadato.nl
Stalbergweg 150 Venlo 0773514844

Studio ADATO
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Venlona weer prachtige optredens o.a.
tijdens de ontvangst door het Gemeentebestuur van Klagenfurt.

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

Klagenfurt.

het opluisteren van een kerkdienst,
waarschijnlijk in de Dom die richting
het zuiden vanaf de snelweg goed
zichtbaar was. Ongetwijfeld was het
toen ook een erg gezellige reis.

Fysiotherapie

Genooi
• Contracten met alle verzekeraars.
• Huisbezoeken.
• Verwijsbrief arts niet nodig.
Paul Banziger • Telefoon 077-3745445
www.fysiotherapiegenooi.nl • fysiogenooi@hotmail.nl

Limburg a/d Lahn.

April 1988 Limburg a/d Lahn, Duitsland
Ik weet dat wij deze reis gemaakt
hebben, maar daarvan is mij weinig
bijgebleven. Als ik diep nadenk herinner ik me een concert in een zaal en

Biëlla.

April 1989 Biëlla, Italië
Tijdens deze reis was het de bedoeling dat het koor werd ondergebracht
in een voormalige abdij hoog in de
bergen, een fantastische locatie!
Biëlla.
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Biëlla.

We zijn er slechts één nacht kunnen
verblijven omdat er geen verwarming
was en de douche door 20 zangers
gedeeld moest worden. We werden
voor de rest van de reis in enkele hotels
ondergebracht en hebben ondanks de
onverwachte verhuizing een prachtige
reis gehad.
Oktober 1990 Trier, Duitsland
Tijdens deze reis met partners werden
we verdeeld over verschillende hotels.
In de hotels bouwde iedere groep zijn
eigen feestje! In ons hotel werd door
de zangers met partners een heuse
“boerebroelof” opgevoerd. Op het
plein in Trier werden vanaf de diverse

Trier.
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Riga.

op de trappen, naar de monumentale
stadszaal van Riga voor een welkomstavond. De wijze waarop die plaats
vond maakte bij de zangers grote
indruk.
Trier.

September 1996 Straatsburg, Frankrijk
Tijdens deze prachtige reis konden
de zangers met hun partners, door
tussenkomst van Europarlementariër
Ria Oomen, een bezoek brengen aan
het Europees parlement en hadden we ook een ontvangst door het
gemeentebestuur van Straatsburg. In
deze wijnstreek kon een wijnproeverij

terrassen spontaan liederen ten gehore
gebracht. De echte optredens van het
koor liggen voor deze reis niet meer
in mijn herinnering. De gezelligheid
voerde tijdens deze reis de boventoon.
Goed voor de saamhorigheid.
September 1994 Riga, Letland
In het kader van een uitwisseling met
het fantastische dameskoor Dzintars
uit Riga, maakten de zangers, begin
jaren negentig, een concertreis naar
Riga. Ook deze reis mag onder de
toppers gerangschikt worden. Niet
alleen door de concerten, maar zeker
ook door de wijze waarop wij indertijd,
in de prachtige Jugendstil-stad, door
het dameskoor werden ontvangen. De
sirene zangstemmen van het dameskoor begeleidden ons koor, staande

Straatsburg.

natuurlijk niet uitblijven en stond het
streekgerecht choucroute daarbij op de
menukaart. Op alle bezochte plekken
liet Venlona zich niet onbetuigd en was
onze prachtige koorklank te horen.
LEES VERDER OP PAGINA 22
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Rome.

Brussel. Ook deze reis werd een topper
met als hoogtepunt een optreden van
het koor op een vol Sint-Pietersplein
tijdens een zaligverklaring door paus
Johannus.
Oktober 2003 Hamburg II
(Zie voor beschrijving: juni 1983)

Balve.

Augustus 1999 Balve, Duitsland
Het was een korte concertreis naar
Balve in deelstaat Noordrijn-Westfalen,
waar met enkele koren een concert
werd gegeven in de Balver-Höhle, een
grote grot. Er was een prachtige akoestiek en we zongen de sterren van de
hemel! De voorzitter van het Balverkoor was de plaatselijke slager en dat
heeft het koor geweten! We waren
bij thuiskomst, voor het gevoel, kilo’s
aangekomen!
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April/mei 2001 Rome, Italië
In het kader van het 100-jarig bestaan
van ons koor maakten we in 2001 een
geweldige concertreis naar Rome. Voor
de tweede keer in ons bestaan werd
het een vliegreis met vertrek vanuit

Mei 2006 Opole, Polen
Deze reis met partners werd voor
een groot gedeelte gesponsord door
uitzendbureau Otto.
Naast enkele optredens van het koor
had deze reis ook weer een cultureel

Opole

karakter en werden er o.a. bezoeken
gebracht aan de prachtige stad Krakau
en het indrukwekkende vernietigingskamp Auschwitz.
Apart was dat op bijna elke locatie
Rome.

Hamburg II.
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Opole.

Minheim.
Minheim.

ondergebracht bij particulieren en was
er een concert met een tweetal koren
in de plaatselijke kerk. Een ontvangst
bij de wijnkoningin van het dorp was
bijzonder.
waar het reisgezelschap naar toe ging
een haringkar stond,
bemand door een
geëmigreerde Nederlander.
Juni 2008 Minheim aan de Moezel, Duitsland
Tijdens deze reis werden de zangers

Oktober 2012 Ieper, Gent en Brugge, België
Tijdens deze mannenreis werd een opMinheim.

Tebbenkiës, 6 daag per waek op ut Nolusplein
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Juni 2010 Praag, Tsjechië
De reis naar de “Gouden Stad“ Praag
was ook om niet te vergeten. Er was
voldoende ruimte om cultuur te snuiven en de optredens van het koor waren divers, waaronder een concert in
de Sint Nicolaaskerk, een optreden op
de trappen van het Nationaal Museum
en een spontaan buitenoptreden.
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Timişoara,
Timişoara,

Praag.

België

treden verzorgd onder de Menenpoort
in Ieper, waar elke dag, sinds 1928,
stipt om 20 uur de “Last Post“ weerklinkt. Het opluisteren van de hoogmis
en een concert in de indrukwekkende
Sint-Baafskathedraal in Gent maakten
onderdeel uit van het reisprogramma.
Een bezoek aan de stad Brugge
behoorde ook tot het reisprogramma.
Dat door hevige regenval de boottocht
in Brugge niet door kon gaan was jammer en was een bezoek aan de horeca
in het historisch centrum een goed
alternatief.

Augustus 2015 Timişoara, Roemenië
Een prachtige reis naar een culturele
stad in een voor de meeste deelnemers
onbekend land. De reis met partners
heeft veel indrukken achter gelaten. Het
Verdi-concert in de schouwburg waar
bezoekers ruim voor aanvang in een
lange rij op het Plein van de Vereniging
stonden zal ons lang bij blijven. Evenals
het plein waar we tijdens een spontaan
buitenoptreden door de politie werden
weggestuurd en wat daarna in de media veel aandacht heeft gekregen.

België

***********

M
Timişoara,

Juni 2018 Luxembourg,
De mannenreis waaraan ik zelf geen
deel heb kunnen nemen. De verhalen
en foto’s geven aan dat ook deze reis
erg geslaagd is geweest.

et dit overzicht ben ik teruggegaan in de tijd en is het al
met al een indrukwekkende lijst
geworden. Vele herinneringen
komen daarbij terug. Dat de kosten
van alle genoemde reizen, buiten
een incidentele sponsor, door de leden zelf werden gedragen is zeker
het vermelden waard.
Op het moment dat ik dit verhaal aan
het opmaken ben bedenk ik me dat
het juist een jaar geleden is dat we
de geplande reis naar Regensburg om
de bekende reden hebben moeten
cancelen.
De reiscommissie, waar naast ondergetekende, ook Thijs Driessen en Peter
Paul Sniers deel van uitmaakten, was
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België

Luxembourg.
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ervan overtuigd dat het een prachtige
reis zou worden. We zouden allemaal
ondergebracht worden in een prachtig
hotel. Er waren drie concerten gepland
op superlocaties en een ontvangst door
het Gemeente Bestuur van Regensburg
stond ook op het programma. Voor
ontspanning en vertier was voldoende
ruimte ingepland.
Wanneer en of de reis naar Regensburg nog doorgang zal vinden staat op
dit moment nog in de sterren geschreven. De wens van de zangers om weer
bij elkaar te kunnen komen en samen

met Wim Schepers de draad weer op
te pakken is groot. Omdat de voorbereiding van een reis toch weer behoorlijk wat tijd in beslag zal nemen en de
onzekerheid die er misschien toch nog
even zal bestaan zou het een idee kunnen zijn om een kort reisje in Nederland te organiseren. Onder het mom
“een weekendje weg“ zou het redelijk
snel te regelen moeten zijn. Een oude
“traditie“ van één uitwisseling met een
ander koor zouden we daarbij bijvoorbeeld in ere kunnen herstellen.
Ook hier kan ik terugkijken naar twee
ervaringen uit het verleden. In de jaren

Luxembourg.

80 heeft Venlona een concert gegeven
in de stad Groningen. We verbleven er
twee dagen, waar naast een prachtig
concert, de zangers de mogelijkheid
kregen de stad te verkennen.
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De tweede ervaring was een uitnodiging om, in de jaren negentig, deel
te nemen aan het spraakmakende
Holland festival met een concert in de
concertzaal van den Haag. Het koor
heeft toen overnacht in een hotel in
Zoetermeer.

Door de jaren heen heeft Venlona op
veel plaatsen in Europa zijn stem laten
horen en houdt daarmee een prachtige traditie in stand die de aanhef
van dit artikel “Een reislustig Venlona“
meer dan waar maakt.
Hopelijk zien we elkaar weer snel en
pakken we samen de Venlona-draad
weer op.
Met zangersgroeten,
Leo Moerkerk.



De foto’s komen o.a. Van Leo Moerkerk, uit de albums van Venlona (diverse
fotografen) en uit de plakboeken van Wim Vollebergh.
Zoals bekend heeft Wim vanaf 1980 tot heden plakboeken bijgehouden met
ALLES wat met Venlona te maken heeft.
Vanwege zijn rustend lidmaatschap en hij het dus wat kalmer aan wil gaan
doen, heeft Wim zijn plakboeken geschonken aan Venlona!
Waarvoor hartelijk dank Wim!!
Guus Haeijen.
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Op z’n Directeurs
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dirigent,
Uitspraken van onze
ris Frencken.
verzameld door Ch
ten"
d "de toon bij de klo
• Ik heb hier zogezeg
probeer
t de mond open en…
• Heren studeer svp me
krijgen.
er iets van klank uit te
de tand laote hange…
• Neet de tong tusse
dan piest u
ast het potje piest…
• Als u bij dit stuk na
er goed naast…
en neet
t zinge mit elegance…
• Ein mannekoer mo
sjreije

Spreuken

VRIENDELIJK
VERZOEK

aan iedereen,
ook aan de donateurs:

• Neem je eigen slingers mee. We
zien wel wie er versierd moet
worden.

• Hygiëne is ook besmettelijk.
• Ik kan alles. Maar daar is geen
diploma voor.
• Als ik even niets doe houd me
dan vooral niet tegen.

• Als je je aan alle regeltjes houdt,
mis je alle lol.
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Uit:
"Gedichtebundel Mien Laeve"
van Karin Ewalds.

(UIT: VERZAMELD WERK VAN FER HOEDEMAEKERS)

M U TAT IE S

van Fer:

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



secretaris:

Jacques Drost:
secretaris2@venlona.net
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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:
Huub Brouwer
Kuiloven 1, 5993 DX Maasbree
Tel. 077-4653 675
E-mail: preses@venlona.net
Secretaris:
Karel Hermans
Dokter Mathijssenstraat 38, 5914 CM Venlo
Tel. 077-3829 115
E-mail: secretaris@venlona.net
Vice-voorzitter/2e secretaris:
Jacques Drost
Wachtpoststraat 53, 5914 AC Venlo
Tel: 06 572 707 85
E-mail: vice-voorzitter@venlona.net
Penningmeester
Pierre Hendrikx
Op de Grensberg 7, 5916 KA Venlo
Tel: 077-3544028
E-mail: penningmeester@venlona.net
PR en communicatie:
Guus Haeijen
Gerard de Vlamingstraat 17, 5913 RV Venlo
Tel: 077-4731859
E-mail: pr@venlona.net
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Dirigent:
Wim Schepers
Schovenhof 12, 6418 JN Heerlen
Tel. 045-5414 633
E-mail: dirigent@venlona.net

Lunchen bij de Klep?
Jazeker, dat is heel
bourgondisch!

Repetities:
Elke dinsdag van 20.00-22.30 uur.
Afmeldingen repetities en concerten
uitsluitend bij partijcommissarissen:
1e tenoren:
Johan Driessen, 06 253 286 26
E-mail: pctenoren@venlona.net
2e tenoren:
Vacant
1e bassen:
Jan Hendrikx, 06 235 146 85
E-mail: pcbaritons@venlona.net
2e bassen:
Ger van der Koelen, 06 413 789 67
E-mail: pcbassen@venlona.net

www.cafedeklep.nl

DK19027 advertenties_#02.indd 4

TOPZORG
GROENVELD

• Fysiotherapie
• Psychologie
• Reïntegratie
• Manuele Therapie

Prinsenstraat 12, 5913ST Venlo
Tel.: 077-3513864

• Valtraining

30-12-19 14:00

• Personal Training
• Fysiofitness
• Sportfysiotherapie
• Dry Needling

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

Coördinator donateurs:
Leo Nab
Tel. 077-472 2510
IBAN: NL35 ABNA 0250 8310 66
t.n.v. Donateursaktie “Venlona” te Venlo
E-mail: donateur@venlona.net
VenlonaNieuws:
Hoofdredacteur: Guus Haeijen
077-4731 859; 06 236 390 02
E-mail: venlonanieuws@venlona.net
Vaste scribenten: Joep Jansma, Fried Haanen,
Wim Wittenbernds, Frans Kerren, Chris Frencken,
Jos Notermans.
Advertenties: Jacques Drost
E-mail: vice-voorzitter@venlona.net
Zalencentrum Venlonazaal
Hogeweg 10-16, 5911 EB Venlo
Tel. 077-3513 496
Layout en vormgeving:
Hans Neuray
Druk:
Drukkerij Knoops BV
Winkelveldstraat 27, 5916 NX Venlo
www.drukkerijknoops.nl
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www.boermansjuwelier.nl
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