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De jaarwisseling ligt alweer een tijdje achter ons.
We kunnen terugkijken op een mooi concert tijdens
Kerstavond met een tot aan de nok gevulde Martinuskerk. Zelfs meneer pastoor kon zich alleen vanuit
zijn tijd als misdienaar herinneren dat er zoveel mensen in de kerk waren. We hebben dan ook een mooi
concert gegeven met medewerking van Sef Thissen
als solist en Suzanne Hardick op de vleugel.
Daarnaast is door onze leden en diverse dames van
leden acte de préséance gegeven tijdens Venlo on
ice en ik wil vanaf deze plaats in ieder geval iedereen, met name ook de dames,
bedanken voor de bijdrage die geleverd is in deze voor de vereniging drukke
periode.
Op 4 en 5 januari hebben we wederom voor een volle Maaspoort met de harmonie Sint Caecilia uit Blerick twee avonden prachtig geconcerteerd. Dit was alweer
voor de 32e keer.
Tijdens onze jaarlijkse vastelaovend repetitie heeft Jocus, met onze landelijk bekende Prins Lex, en het Boerengezelschap onze repetitie bezocht. Dit is inmiddels
een leuke en vaste traditie.
Nu, maart 2017, zijn we ons aan het voorbereiden op een jubileum concert in
Meijel op 22 april in d’n Binger.
Ook onze opluistering van de Heilige mis in Genooi op 21 mei staat weer op het
programma.
Daarnaast zijn we een tweede Venlona Invites langzaam aan het uitwerken maar
dan wellicht iets anders van opzet dan het afgelopen jaar.
24-2-2017 15:22:08

We hopen met z’n allen weer op een mooi muzikaal jaar en wellicht dat we
elkaar ergens ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Huub Brouwer.
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Gebr. VAN DEN BROEK

Venlona

De "Stamtafel"

Maagdenbergweg 17a
5915 CN Venlo
Telefoon 3512620
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Elke dinsdag rond de klok
van zeven zijn er al leden
van onze vereniging actief
en wel aan de “Stamtafel”
onder het gebrandschilderde kunstwerk in het café
van de Venlonazaal.
Doorgaans zit de commissie al klaar
voor de te innen gelden voor het kansspel de lotto.
Hieraan kan iedereen meespelen voor
e 0,50 per opgegeven cijfer uit de reeks
van 1 tot en met 49. Elke week wordt
er een cijfer uit die reeks getrokken als
winnend getal. De gelukkige, die dat
cijfer had geraden wint de prijs van
e 10,-. De meeste leden van Venlona
doen aan deze leuke actie mee, die ieder jaar weer een fijn bedrag opbrengt
voor de verenigingskas. Het is iedere
keer weer leuk om de kleine vreugde
van de gezichten van de winnaars af te
lezen. Deze actie draagt ook bij aan de
geweldige positieve sfeer in onze club.
De “Stamtafel” fungeert behalve voor
deze actie ook als begroetingsplaats en
fijne verzamelplaats voor de vroegkomers.
Dat is nu ook te merken aan de
clubsponsoractie van supermarkt Plus
Benders. Ook dit is een lucratieve
actie, waaraan een groot aantal leden
meedoet, die wekelijks hun verzamelde
clubsponsorzegels afdragen. Deze zegels worden met 40 stuks op vellen geplakt, die in bundels van 20 vervolgens
bij Plus Benders worden ingeleverd. Uit
colbertzakken en broekzakken komen

zegels tevoorschijn, soms ook wel keurig netjes in een envelop, er zijn zelfs
leden, die de zegels al opgeplakt op
de daarvoor bestemde vellen inleveren.
Ook de verhalen, die bij het verzamelen
horen zijn geweldig om te horen. Leden
die in hun buurt mensen aanspreken de
zegels voor onze vereniging te verzamelen en mensen die wachtend aan
de kassa in supermarkt Plus Benders
andere klanten vriendelijk vragen om
de zegels. Zo wordt ook mondeling
onze vereniging onder de aandacht van
het winkelende publiek gebracht.
Het verzamelen en opplakken van de
zegels is voor mij geen enkele moeite.
Het is iedere week weer spannend
hoeveel er verzameld is. Ook deze actie
is weer een leuke aanvulling voor onze
verenigingskas al zal de opbrengst
deze keer lager uitvallen dan de vorige
actie tengevolge van het feit, dat er
dit jaar een groter aantal verenigingen
meedoet.
Uit een en ander zal duidelijk zijn,
dat de “Stamtafel” meewerkt aan de
onderlinge verbondenheid als ontmoetingsplek op iedere dinsdagavond voor
aanvang van de wekelijkse repetitie.
Het praatje van de “Stamtafel”,
Joep Fleuren.
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MARTINUSKERK

KERSTAVOND 24 DECEMBER 2016
Venlona
Nieuws

Venlona
Nieuws

Vanavond heb ik pech, of zal
ik het geluk noemen? Door
een flinke verkoudheid heb
ik geen stem, dus meezingen
is geen optie en ik wil ook
de rest van het koor niet
aansteken. Ik ben niet de
enige met dat euvel, maar ik
wil er wel bijzijn en het is nu
een unieke gelegenheid om
ons koor eens van buitenaf
te horen.
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Ik kijk of mijn iPhone genoeg batterijlading heeft en besluit het hele optreden
te filmen. Achteraf is dat best goed
gelukt, al zeg ik het zelf.
Om 18:00 uur, een uur voor aanvang,
zit de kerk al vol. Helemaal vooraan in
de kerk net naast het priesterkoor is
nog een blok van een paar rijen vrij en
daar nemen wij, mijn vrouw en ik, op
de eerste rij plaats. Een ideale uitvalsbasis om te filmen.
De dirigent is al druk aan het repeteren
en dat klinkt grandioos. Een heel verschil met de Nicolaaskerk een maandje
geleden. Na een minuut of twintig
verlaat Venlona het podium, om na
een kwartiertje weer keurig in rij het
priesterkoor opnieuw te vullen.

de solo Caro Mio Ben. Iedereen weet
dan wat ze het komende uur kunnen
verwachten, muzikaal zit het goed in
elkaar. Als het liturgische gedeelte nu
maar niet al te ouderwets is krijgen we
een prachtige kerstviering. Dat blijkt
allemaal goed te komen.

Met de Gregoriaanse opening brengt
Venlona het publiek al meteen in de
ouderwetse Rooms Katholieke Kerststemming. Dan worden we getrakteerd
op wel erg knappe vingeroefeningen
van Susanne in de Nocturne van
Chopin direct gevolgd door Sef met

De pastoor begint over een sprookje
en dat loopt altijd goed af en met
muziek erbij is het sprookje compleet.
Hij maakt van Maria en Jozef vluchtelingen die het huis uit werden gejaagd
door de tiran keizer Augustus, dat
is dan geen sprookje. Ook de ter-

reuraanslagen van de laatste tijd zijn
geen sprookje, maar is er een kind
met de nagellakactie die een ommekeer teweeg brengt in het Glazen
Huis. Ook Kerst is geen sprookje maar
een blijde boodschap: de Verlosser (le
Rédempteur uit Cantique de Noël) is
geboren en de Engelen zijn de eerste
Kerstverlichting op deze aarde. Best
aardig gevonden en in ieder geval heel
toepasselijk.
Alles bij elkaar wordt er een rijk en
afwisselend programma voorgeschoteld met wel 19 optredens van de

beide solisten, Venlona en de eigen
Vocal Group. Best fijn om een keer als
publiek het optreden mee te maken, ik
heb er van A tot Z van genoten.
Gelukkig houdt Sef het (ondanks zijn
rugklachten) nog goed vol en hij gaat
zelfs bij Jeruzalem (the Holy City) helemaal uit zijn dak. Het dankbare publiek
beloont het hele gezelschap dan ook
met een daverend applaus.
Pastoor is ook dankbaar en tevreden:
“Sinds mijn tijd als misdienaar heb ik
nooit meer zo’n volle kerk gezien”.
Joep Jansma.
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De Heerenkamer.qxp
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De Heerenkamer

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

Nieuwjaarsconcert 2017

Venlona
Nieuws

Velen van jullie
zullen zich afgevraagd hebben:
Hoe kan het
dat er ineens,
als een duveltje uit een
doosje, een
voor veel leden
van Venlona
onbekende
presentator
ten tonele
verschijnt.

Welnu.....In mei 2016 ben ik gevraagd
om het traditionele Oranje concert
van Harmonie St. Caecilia Blerick te
presenteren. En daar is de kiem gelegd
om de presentatie van het Nieuwjaarconcert 2017 in de Maaspoort te
verzorgen.
Je zegt ja en dan komt het besef:
Aa..... uhm voor een volle Maaspoort,
dat is toch even iets anders.
Maar goed , je zegt A, dus ook B.
Je krijgt het definitieve programma
toegestuurd en dan kan de zoektocht
naar inhoudelijke teksten beginnen.
Gelukkig hebben beide dirigenten
mij tijdig van de nodige informatie

voorzien. En hieruit heb ik de presentatie-teksten kunnen opmaken. Deze
teksten heb ik nog vele , vele malen
aangepast, veranderd en in een andere
volgorde gezet.
Tot het moment dat ik dacht,..... klaar
zo ga ik het doen.
Tijdens de generale repetitie heb ik
voor de eerste keer met microfoon
in de Maaspoort kunnen oefenen en
dat ging, zoals jullie hebben kunnen
beluisteren, voor geen meter. Terug
fietsend naar Steyl spookte het door
LEES VERDER OP PAGINA 8
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VERVOLG
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Terugblik

Nieuwjaarsconcert 2017
Venlona
Nieuws

Venlona
Nieuws

mijn hoofd. Dat moet morgen en overmorgen beter.

PAGINA

8

En dan is het zover: 19:45 uur. Je staat
backstage, je hoort het geroezemoes
van de zangers, de Harmonie stemt
daar waar nodig nog wat af, de Maaspoort hoor je volstromen, dirigenten
en solisten bereiden zich, ieder op hun
eigen manier voor.

De een ijsbeert op en neer, de ander
zit stilletjes op een stoel en dan het
moment:
Regisseur Jeroen geeft je de microfoon
en drukt je met zachte hand in de
spotlight van de bühne.
Je hoort jezelf zeggen: Goede avond
Dames en Heren mijn naam is Paul
Lücker..... Je denkt:
verrek het gaat, de teksten komen er-

uit, weg nervositeit. Vanaf dat moment
is het genieten.
En zoals altijd kun je nog gebruik
maken van toevalligheden, zoals de
begroeting van de moeder van de solist
op bandoneon Santiago, Mevrouw
Cemadevilla.
Overigens heb ik deze naam uitgesproken als Cemadeviesja en voor diegene
die het nog niet wil geloven, dit is de

juiste uitspraak. Beste mannen van
Venlona.
Hoewel de presentatie van ondergeschikt belang is, ben ik heel blij dat
ik deel heb mogen uitmaken van dit
prachtige Nieuwjaarsconcert.
Een feest om mee te maken. Dank aan
jullie allen.
Paul Lücker.
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FITNESS ONDER

BEGELEIDING VAN EEN
FYSIOTHERAPEUT
Tel. 077 - 8518733 • Mob. 06 - 48273114

Venlona en Venlo on Ice
Venlona
Nieuws

Al snel rijst de vraag wat
die twee met elkaar gemeen
hebben. Zingen en schaatsen.

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

Eigenlijk niets. Ware het niet dat
Venlona al jaren de bemanning voor de
kassa en de toegangscontrole verzorgt.
Afgelopen periode van 16 december
2016 t/m 8 januari 2017 was het
weer zover. 44 leden en 11 partners/
gezinsleden zorgden er voor dat 131
diensten werden ingevuld.
Totaal werd er 415 uur gewerkt. Het
rooster in elkaar zetten leverde wel wat
problemen op, maar uiteindelijk lukte
het toch om alles sluitend te krijgen en

ook nog eens aan de wensen van een
ieder te voldoen. En voor wat betreft
de uitvoering alleen maar lof. Blijf maar
eens rustig als er 75 wachtenden in de
rij staan. Voor wat betreft de opkomst
heeft iedereen zich perfect aan de
afspraak gehouden. Niemand die zich
zonder een echt goede reden heeft
afgemeld. Los van het feit dat de inzet
de verenigingskas weer een stukje
vulde, is het een leuke bijkomstigheid
dat de deelnemende leden elkaar ook
op een andere manier leren kennen.
Al met al een leuke periode en hopelijk
tot volgend jaar.
Leo Nab.



Jaarvergadering
om 20:00 uur de Algemene
Op 28 maart vindt in de Venlonazaal
gsjaar 2016 plaats.
Ledenvergadering, over het verenigin
alle betrokkenen tijdig
De benodigde stukken worden aan
ail.
e-m
toegezonden per
tieve vergadering!
posi
en
re
htba
Wij hopen op een vruc
Het bestuur.
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NIEUWE RUBRIEK
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Herinneringen

Vervlogen tijden
Venlona
Nieuws

Het leek de redactie van
VenlonaNieuws een goed
idee om nu en dan iets uit
het verleden van Venlona op
te nemen. Uit het archief van
de vereniging kan rijkelijk
geput worden.

12

Wie heeft over deze foto meer informatie?
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Als er leden of andere geïnteresseerden zijn, die zaken uit het verleden
bezitten, die wellicht geschikt zijn voor
deze rubriek, houdt de redactie zich
daarvoor aanbevolen. Hiervoor graag
contact opnemen met 2e tenor Wim
Vollebergh. Dingen, die men graag zelf
wil bewaren, kunnen
eventueel gescand
worden, zodat die
onbeschadigd teruggegeven kunnen
worden.
Het begin van deze
rubriek is het allereerste artikel uit het
allereerste nummer
van VenlonaNieuws
van October 1938
van de hand van de
toenmalige burgemeester van Venlo
en beschermheer
van Venlona, de heer
B. Berger: Venlona,
´n weerspiegeling
van Venlo.
Hierin beschrijft hij
in de prachtige stijl
van toen onder
andere hoe trotsch
hij op de Koninklijke Zangvereniging Venlona
was en, dat de
Venlonamenschen
van toen ook al
bekend stonden
om hun Venlosche
joeks en Venlosch

plezier.

Venlona
Nieuws
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Herinneringen

Mijn andere hobby

De redactie van ons Venlonanieuws vroeg mij een
stukje te schrijven over mijn
andere hobby. Tja, dat is een
probleem, ik ben geen schrijver, het klopt ik heb ook een
andere hobby, maar hoe zet
je dat op papier.
Mijn vrouw, El, en ik werken graag
mee als vrijwilliger aan kort lopende
Venlose projecten zoals, de Venlose
Revue, Venlo on Ice of om voor een
aantal dementerende mensen een
heerlijk Kerstmenu te bereiden. Maar
mijn andere hobby, och laat ik maar
gewoon beginnen.
Ik noem het “Vakantieherinneringen”,
herinneringen die ik omzet in tastbare,
geheel met de hand gemaakte modellen van huisjes, stranden, of zomaar
leuke dingen die we op een vakantie
gezien hebben.
Ja, ook kerststallen die we veelal zagen
in zuid Duitsland, vooral in de wereld
beroemde plaats Rothenburg ob der
Tauber, het Käthy Wolfahrt museum.

De hobby van...

Venlona
Nieuws

Maar inspiratie vind je overal in elk
land of plaats.
Maar hoe zet je vakantieherinneringen
om in tastbare, herkenbare modellen?
Ik gebruik hiervoor de term ‘3D modellen’, gemaakt van hout, klei, gips en
andere materialen die passen bij het
doel. Enkele voorbeelden; het strand
van Tenerife, met natuurlijk het (zwarte) vulkaanzand, met strand ligbedden
en een cocktailbar of een Pizzeria in
Italië, kompleet met pizzaoven, terrasje
en pizza’s op de tafels.
De nieuwste aanwinsten zijn “De
Slager” en “De Bakker”, dit zijn echter
in perspectief gemaakte interieurs van
winkels uit de jaren ‘20 tot ‘50 van de
vorige eeuw, geheel ingericht met een
hakblok, ‘toon’, worsten en vleeswaren in de vitrinekast, bij de bakker
natuurlijk verschillende soorten brood
in de rekken, gebak in de vitrinekast
en een oven. Dat deze hobby veel tijd
en vooral geduld kost moge duidelijk
zijn en juist dat laatste, geduld, daar
moet ik nog wat meer van hebben.
Met één ‘vakantieherin-

nering’ ben je al gauw 6 tot 8 weken,
bijna dagelijks, bezig. Het belangrijkste
zijn de details, maar juist die vragen
veel tijd en fantasie en tijd heb ik zat.
Om nog duidelijker te kunnen zijn
moet je even kijken op de volgende
web-site: www.vakantieherinneringen.
jimdo.com hier vind je meer voorbeelden en modellen. Veel kijk plezier.
Ron Gribling.



Een ligbed op het strand of een stoel bij de
pizzeria is ca. 1½ uur werk!
(Hoogte ca. 30 cm).

Vriendelijk verzoek
aan iedereen, ook
aan de donateurs:

I.v.m. het up-to-date
houden van de juiste
wij
gegevens, verzoeken
die een
vriendelijk iedereen
eft of
nieuw e-mailadres he
s, dit
nieuwe adresgegeven
ze 2e
door te geven aan on
secretaris:

MUTATIES

Venlona
Nieuws



Jacques Drost:
et
secretaris2@venlona.n
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,,Vrienden van Venlona,

ondersteuners van goede ideeën
•

Adams Mens Fashion, Venlo

•

•

Bartels Beheer, Venlo

• De heer M. Fransen, Venlo

•

De heer J. van Beek, Venlo

• PLUS Benders, Venlo

Van der Valk hotel, Venlo

• De heer M. Canjels, Belfeld

• Rabobank, Venlo

• Colbers

• Schoonmaakbedrijf van der

Venlona

Stichting Vrienden van Koninklijke Zangvereniging

,,

Beheer, Tegelen

• Dagblad De Limburger, Venlo
• Flynth adviseurs en
accountants, Venlo

• Mevrouw. van EnckevortBeurskens, Venlo, Blerick

• Pedicure Ine Frencken-op de
Laak, Venlo

• De heer P. Stroeken, Venlo
• De heer P. Tijssen, Venlo
•

Hela- Thissen, Venlo

•

Kellpla, Venlo

• De Kievit verhuizingen, Venlo
• Leurs

tuincentrum, Venlo

• Foto Kino Linders, Venlo
• Wim van Nieuwenhuizen
advies, Venlo

• Horse Service International,
Meterik

Meulen, Venlo

• Peters-Cabooter herenkleding,
Venlo-Blerick

• Scelta Mushrooms, Venlo
• Jos van Rensen

Interieur, advies en meer,
Venlo

• Mevrouw E. Sanders,
Grubbenvorst

• De heer J. Schlooz, Venlo
• Smeets, Mercedes Benz, Venlo
• Seacon Logistics, Venlo
• Seuren drogisterij-parfumerie,
Venlo

Hongarije

MAART 2017

Ziekenhuis in Kiskunhalas

Venlona
Nieuws

Dit jaar gaan we tijdens
onze vakantie voor de tiende
keer naar het ziekenhuis in
Kiskunhalas (Hongarije). Kiskunhalas ligt in het zuiden
van Hongarije aan de grens
met Roemenië en Servië.
We brengen er baby- en kleuterkleding, kleine speeltjes, teken- en kleurspullen en knuffels naar toe.
We worden op de kinderafdeling altijd
persoonlijk rondgeleid door zuster
Julcia. Ze geeft uitleg waarom een kind
in het ziekenhuis ligt. We mogen de
kinderen dan ook een cadeautje geven
waar ze altijd heel blij mee zijn.
Zelf hebben we dan ook weer een
mooie dag gehad.
Vorig jaar zijn er door het ziekenhuis
zo’n 25 foto’s gemaakt van ons be-

zoek. Ze zijn te vinden op de website
van “Semmelweis Korhaz”:
www.facebook.com/halasikorhaz.
De foto’s zijn geplaatst op 28 juli 2016.
Via de startpagina kun je ze vinden.
Wel even scrollen.
Ook op de website van: camping Oazis
Tanya kun je ze via hun facebook
vinden.
Zijn er leden van Venlona die nog
iets hebben om mee te geven
voor deze baby’s en kleuters, dan
zullen wij ervoor zorgen, dat het
op de plaats terecht komt.
Thea en Matje Schuurmans.



• Unica installatietechniek,
Venlo

• ABS Autoherstel VDL Kusters,
Venlo

• VTB, Venlo

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

Vastelaovesrippetisie 2017
Venlona
Nieuws

“Gezellig”, dach ik wie ik op
dinsdaagaovend de Venlonazaal inleep. Lekker pilske
pakke, lekker alde täöte,
zinge met de Venlonavrinde
en aaf en toe waat näöle.
Gezellig!
Waat veel det taege! Pilske pakke ging
nog waal, täöte waat minder en same
zinge ging ouk neet erg soepel. Raeje?
Waor ware de Venlonaleje? In idder
geval heb ik mich ’t schómpes geloupe
um de laege plekke in de zaal gevöld
te kriège. Alla, neet genäöld en laote
we euvergaon naor de verslaaggaeving
van de aovend, dae toch nog ’n bietje
gezellig woort.
As ièrste mót ik Marcel vermelde. Met
zien plaetjes en präötjes bepaolde hae
toch waal veur ’n groet gedeilte ’t de
gezelligheid van de aovend.
Wie ik um half ach de zaal zoeë ens
rónd keek, zoog ik toch waal ’n paar
opmerkelikke figure. B.v. Netje, det d’r
gruuëts op is det ’t oet Blièrik kump en
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det ouk wilt weite. ’t Waas ech as wortelepin verkleid. Ron leep rónd as verleechte, maar allein ziene rechterkant
werkte. ’t Veel mich op det d’r vuul
minse zich sjieker hadde gekleid, dan
detse van hoes oèt zièn. Vuul steke,
keuniklikke jeskes, galakleier enz.
Net nao ach, kwaam ’t klein gezelschap van de Jocus binne. Ik hoort
Prins Lex taege zien broor zegge:
“Wedde veur ’n kretje beer det die van
Venlona “Venlona en Venlo zinge”.
“Nae”, zaet dae “dich kries van mich
’n fles joeg asse ’t neet zinge”. Hoègheid Lex zóng same met Venlona
“Truuk naor ’t Zuuje”. Wim en Huub
krege de hoèsorde en Lex kreeg ’t
jubileumbook van Venlona. En waat
zóng Venlona? Same met Hay “Jocus
Vitae” en met Herm as solis woort
ouk nog ’n leedje gezónge. “Venlona
en Venlo”,woort neet gezónge, dus
hadde die van Uiting alletwieë eur
weddeschap verlaore. Nao twintig
minute vertrok ’t Jocusgezelschap weer
en noom gelièk ‘ne gas Venlonaleje
mei.

Marcel deej enorm
zien bes um de
stumming d’r
in te halde.
Idderein moch
‘ne kier in
ziene miekrefoon zinge en ’t
veel op det vuul
stumme al flink
geleje hadde in ’n
eurke.
Bianca kwaam met sneks
rónd en we bezónge Jet, ’t
maedje oet Tegele.
Um nege oor kwaam ’t intelek binne. ’t
Hoèg intelektueel boèrebroèlofsgezelschap van Den Hulster. Eure sirremoniemeister prissenteert mich wat aaf
met vastelaovend. Paul Knorr steit met
de mikrefoon in de hand beej “555”
op vrièdaag, beej de optochte van
Venlo en Velde en heej beej ’t gezelschap van Den Hulster. De meisters en
de juffrouwe hadde d’r zin in.
Wim moch de broèd efkes ophöffe,
d’r woort “Holladijee”gezónge en det

Venlona
Nieuws

waas ’t eigelik
waal. Tegelièk
met de boere en
boerinne vertrok
de res van de
Venlonaleje.
Umdet ik de
volgende daag
vruug op mós
veur waat andere
verplichtinge, ginge
Elly en ik ouk naor
hoès. Paul vroog of d’r
beej ós thoès nog waat ging
gebeure. Ik vertelde um det allein
’t leech nog oèt zoel gaon. Det waas
’t dus.
Vuul werk is d’r verzatte door ’t feeskommitee en ’t is jaomer det ’t neet
naovenant wuurt gewaardeerd. Weej
mótte toch ens gaon naodinke, wiej
we de vastelaovesrippetisie aantrekkelikker kinne make. Te vuul minse bliève
weg en det is neet good.
Frans Smeets.
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Componist

Joseph M. Martin
Venlona
Nieuws

Van bovenstaande componist hebben we al verschillende werken in ons
repertoire en ook al vaker
uitgevoerd: The Awakening,
Toccata of Praise en Come to
he Music.

n die
De laatste twee werke
de map
in
rtin
Ma
.
we van J.M
:
zijn
ten
zit
hebben
ribus
The Message en E Plu
Unum.
Het laatste werk:
zijn
E Pluribus Unum gaat
s ons
en
tijd
en
lev
be
première
tijdens het
optreden op 22 april
t Meyels
he
van
jubileumconcert
or.
Mannenko
Over E pluribus Unum

later meer.

Joseph heeft veel solo piano recitals
uitgevoerd. Als winnaar van de Nina
Plant Wideman Competition, trad
hij op met het Guadaljara Symphony
Orchestra.
Zijn eerste solo piano opname, American Tapestry, werd genomineerd voor
een Dove Award. Dit album is enorm
populair geworden in de geestelijke en
wereldlijke markten.

Joseph M. Martin
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Inwoner van Noord-Carolina, geboren
in 1959, behaalde zijn Bachelor of
Music-diploma in piano op de Furman
Universiteit in Greenville, South
Carolina. Vervolgens behaalde hij een
master of Music aan de Universiteit
van Texas, Austin.

Venlona
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op alle officiële documenten van de VS.
Oorspronkelijk komt
de zin uit het
gedicht Moretum
dat toegeschreven wordt aan
de Romeinse
dichter Vergilius.

Hij blijft het publiek verrassen met de verscheidenheid en de
reikwijdte van zijn
composities en arrangementen.
De werken van
Martin verrassen
steeds! Energievol en met passie
zijn kenmerken
die eigenlijk steeds
weer terugkomen.
Het meest recente werk,
voor ons, is “E Pluribus Unum” Out of Many, One.
Wij kunnen dit het beste vertalen als:
“Uit velen één”.
E Pluribus Unum staat ook op het
wapen van de Verenigde staten (The
Great Seal). De spreuk was onofficieel
het nationaal motto van de VS, maar
wordt ook vaak buiten de verenigde
staten gebruikt en is terug te vinden

Verder wordt de
uitdrukking ook
vaak gebruikt in de
bezielende toespraken van Barack Obama
en refereert dan aan de
eenheid die de afzonderlijke staten
vormen.
Het staat ook geschreven op het
gietijzeren voetstuk van het vrijheidsstatuut dat zich boven op de “Capital
Dome” van de VS bevindt en op de
ééncentmunt, de vijfcentmunt en het
Amerikaanse kwartje.
Guus Haeijen.

Erkend in de VS voor zijn vele koorcomposities, is zijn muziek uitgegeven
door tal van uitgeverijen. Zéér veel
composities zijn in druk en de lijst blijft
groeien.
Zijn muziek is te horen in veel uiteenlopende locaties als Carnegie Hall en Lincoln Center in New York, Constitution
Hall in Washington DC, The Lawrence
Welk Theater in Branson, Missouri en
in de St.Pieter-Basiliek in Vaticaanstad.

bezoekadres Horsterweg 31, 5928 NB Venlo

website www.enckevort.com
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Agenda

Columbusweg 9

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

Tebbenkiës, 6 daag per waek op ut Nolusplein

25 en 26 maart

Medailles uitreiken bij de Venloop

28 maart

Algemene Jaarvergadering – Venlonazaal

20:00 uur

22 april

Optreden tijdens Jubileumconcert
Meyels Mannenkoor – Meyel

20:00 uur

21 mei

Opluistering dienst in Processiepark – Genooi

11:30 uur

15 oktober

Concert met jong talent – Domani, Venlo

15:00 uur

25 November

Optreden bij Jubileumconcert Muziekvereniging
Valuas – Grenswerk, Venlo

Venlona
Nieuws

Voor meer info zie: www.venlona.net

Kom eens aan bij

Grand Café

de Keulse Kar
ras!

's Zomers gezellig ter

ze
Vanaf half februari is on
d!
en
op
ge
super keuken
Parade 25, 5911 CA Venlo
Telefoon: 077 351 9146
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Koninklijke Zangvereniging Venlona
Postbus 405, 5900 AK Venlo
IBAN NL62 ABNA 0484 043 315
Contributies en spaarfonds storten op IBAN:
NL63 ABNA 0486 5251 39
BESTUUR:
Interim-preses:
Huub Brouwer
Kuiloven 1, 5993 DX Maasbree
Tel. 077-4653 675
E-mail: vice-voorzitter@venlona.net
Secretaris:
Karel Hermans
Dokter Mathijssenstraat 38, 5914 CM Venlo
Tel. 077-3829 115
E-mail: secretaris@venlona.net
2e Secretaris:
Jacques Drost
Veldzuring 91, 5913 DR Venlo
Tel. 077-4770 906
E-mail: secretaris2@venlona.net
Penningmeester
Peter Altena
Amber 12, 5912 PS Venlo
Tel. 077-3540 505
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

Repetities:
Elke dinsdag van 19.30-22.30 uur.
Afmeldingen repetities en concerten
uitsluitend bij partijcommissarissen:
1e tenoren:
Johan Driessen, 06 253 286 26
E-mail: pctenoren@venlona.net
2e tenoren:
Deen Wevers, 06 522 022 96
E-mail: pctenoren2@venlona.net
1e bassen:
Jan Hendrikx, 06 235 146 85
E-mail: pcbaritons@venlona.net
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VERTROUWDE SERVICE
HEEFT EEN NIEUWE NAAM

2e bassen:
Wim Wittenbernds, 077-382 1517
E-mail: pcbassen@venlona.net
Coördinator donateurs:
Leo Nab
Tel. 077-472 2510
IBAN: NL62 ABNA 0484 0433 15
t.n.v. Donateursaktie “Venlona” te Venlo
VenlonaNieuws:
Hoofdredacteur: Guus Haeijen
077-4731 859; 06 236 390 02
E-mail: venlonanieuws@venlona.net
Vaste scribenten: Huub Brouwer, Joep Jansma,
Fried Haanen, Wim Wittenbernds, Frans Kerren,
Chris Frencken.
Corrector: Wim Vollebergh
Advertenties: Huub Brouwer en John Klaassens
E-mail: vice-voorzitter@venlona.net
Zalencentrum Venlonazaal
Hogeweg 10-16, 5911 EB Venlo
Tel. 077-3513 496

Dirigent:
Wim Schepers
Schovenhof 12, 6418 JN Heerlen
Tel. 045-5414 633
E-mail: dirigent@venlona.net

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

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

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

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

