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Beste lezers van ons VenlonaNieuws.
De vakantie’s zijn inmiddels voor de meesten van ons
afgelopen en we beginnen langzaam aan het laatste
kwartaal van 2018. De muzikale aftrap na de vakantie
was dit jaar in Straelen. We hebben daar op de markt
een leuk klein concert gegeven op uitnodiging van de
Oldtimer club Borderline die vanaf de markt een start
heeft gemaakt voor een toertocht door Duitsland en
Nederland met als eindpunt Tuincentrum Leurs in Venlo.
We zijn ontvangen door de Loco burgemeester Heiner
Bons van Straelen en de wethouder van cultuur van
Venlo Ad Roest plus het stralende “Straelener Blumenmädchen” Diana Maes. Al
met al erg leuk.
In het weekend van 8 en 9 september hebben we op zaterdagmiddag een zeer
gevarieerd en erg mooi concert mogen geven op het hoofdpodium van Viva Classic Live. Het was prachtig weer en het plein voor het podium was helemaal bezet
met luisteraars. Daarnaast stonden enkele rijen met luisteraars voor de dranghekken die de markt scheidde van het winkelend publiek. Een zeer mooie locatie om
op deze manier een concert te kunnen geven. Nienke Nasserian Nillessen was
onder ander een van onze solisten en het was een erg mooie ervaring om met dit
talent uit Venlo te mogen concerteren. Sven Smeets was als saxofonist onze 2e
solist van deze middag. Sven heeft Venlona begeleid maar zelf ook twee mooie
solo’s gespeeld. Ook heeft een van onze eigen leden, onze bariton Frank Hendriks, een prachtige solo van “Oh Shenandoah” gezongen. Deze partituur is nota
bene aan Venlona geschonken door 7 leden tijdens hun 25 en 40 jarig jubileum.
Tenslotte wil ik toch nog een keer Sef Thissen bedanken voor het ter beschikking
stellen van het hoofdpodium.
Op zondagmiddag was onze dirigent gestrikt om mee te doen met een karaoke
act. De dirigent heeft tijdens de laatste repetitie een oproep gedaan aan de leden
om met zoveel mogelijk leden aanwezig te zijn en hem te begeleiden bij het lied
“Der Fassbinder”. Erg ludiek en zeer ontspannend.

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

Op 7 oktober 2018 gaan we met de zangvereniging naar Amsterdam waar we
in de Oosterkerk hetzelfde programma zullen uitvoeren. Nienke gaat “ook” daar
mee naar toe. De dag zal verder worden gevuld met een ontvangst in de Beurs
van Berlage waar we worden voorzien van een drankje en een hapje. Dit wordt
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Stichting Vrienden van Koninklijke Zangvereniging
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ondersteuners van goede ideeën
Adams Mens Fashion
ABS VDL Kusters/VDL Bus Venlo B.V.
Bartels Beheer B.V.
Seacon Logistics B.V.
De heer Frans Bouwens
De heer M.P.G. Canjels
Colbers Beheer B.V.
Flynth Adviseurs en Accountants 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
Concentra Media Nederland
Foto Kino Linders
Mevrouw F. van Enckevort-Beurskens
Rabobank Venlo
Unica Installatietechniek
Jos van Rensen, Interieur en advies
Smeets Mercedes Benz Venlo B.V.
Wim van Nieuwenhuizen Advies
Mevrouw E. Sanders
De heer P. Stroeken
Van der Valk Hotel Venlo
PLUS Benders
De heer P. Tijssen
De heer Karel Hermans
CTV Multimodal Container Transport
Eetcafé Prins Hendrik
Gommans Verzekeringen
MAJW
L. Faassen Holding

Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Tegelen
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo-Blerick
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Grubbenvorst
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Venlo
Heerlen
Reuver
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aangeboden door een zoon van een van onze leden. Het belooft een hele leuke
en ontspannende dag te worden.
Dan staat alweer ons Caecilia feest voor de deur met dit jaar jubilaris Coen Vestjens die zijn 25 jaar lidmaatschap gaat vieren.
Verder wil ik nogmaals de heren onder ons uitnodigen om geheel vrijblijvend mee
te komen doen met ons projectkoor: vanaf oktober de repetities bezoeken en
meezingen met de Kerst in de Martinuskerk en of de beide nieuwjaarsconcerten
op 8 en 9 januari 2019.
Dan wens ik u veel leesplezier en hoop ik u weer ergens bij een van onze uitvoeringen te zien.
Met vriendelijke groet,
Huub Brouwer.



one-liners

Op z’n Directeurs

dirigent,
Uitspraken van onze
ris Frencken.
verzameld door Ch
det geer ein
mich het geveul gaeve
• Wilt geer astebleef
bietje winderig zingk
nt werpe tiejes ’t
ein uigske op de dirige
• Kint geej aaf en toe
instudere
mpele
ins 'n tiedje allein kre
• Laot de basse maar
!!
de teng mit de s……!
• Neet de tong tusse
hange…want dao
lodie auch neet geit
• Kiek oet det die me
ôch
hingk al zo veul biej
p ohne böl…..
• ‘t begin is slappe soe
PAGINA 3

SEPT. 2018

SEPT. 2018

Lipova

Terugkeer in de Basilika Maria Radna
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Op onze rondreis door OostEuropa kwamen we, op weg
van Braşov in Roemenie naar
Zsana in Hongarije, op de
E68 langs Lipova.
Onze gedachten gingen terug naar
de concertreis van Venlona naar
Timişoara. We hoopten, dat we op
het plein voor de Basilika Maria Radna
met auto en caravan konden parkeren.
In tegenstelling tot 2015, was het nu
goed mogelijk. Het plein voor de Basilika was volledig gerestaureerd. Ook
het museum aan de rechterzijde van de
Basilika was nu geopend.
Al bij de eerste aanblik buiten gingen
onze gedachten uit naar augustus
2015. Opnieuw was het een stralende
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dag. Basilika Maria Radna schitterde
in de zon. We bestegen de lange trap
waarna we de Basilika binnen liepen.
Het was een emotioneel moment toen
we de kerk van binnen weer konden
aanschouwen.
Nadat we een moment van stilte hadden ingeruimd, zagen we de koster
de offerblokken leeg maken. Ik liep op
hem af en vroeg op een fluisterende
manier of hij Duits of Engels sprak.
Hij antwoordde mij, dat hij het beste
Duits sprak. Ik vertelde hem, dat ik drie
jaar geleden in deze Basilika had mogen zingen met mannenkoor Venlona
uit “Olanda”.
Hij regeerde direct heel enthousiast
en vroeg mij met hem mee te gaan. Ik
wist niet wat de bedoeling van hem
was. Thea moest ook uit de kerkbank

Venlona
Nieuws

komen. Hij leidde ons naar de zijvleugel, waar wij in 2015 na afloop van de
H. Mis een natje en droogje hadden
gekregen.
In een van de nissen hing een foto van
Venlona, genomen voor het stadhuis
van Venlo. Op de binnenplaats was
de pastoor nog in gesprek, maar op
verzoek van de koster maakte hij direct
de deur open.
Ook hij wist zich de opluistering van de
H. Mis nog goed te herinneren.
Onze binnenkomst in de Basilika
vond hij heel indrukwekkend. Hij stak
de loftrompet uit over de muzikale
invulling van de H. Mis. Weken na ons
bezoek werd er nog over gesproken in
het dorp.
Hij vroeg ons de groeten over te
brengen en tevens verzocht hij ons

het koor te vragen, wanneer we weer
terugkwamen!
Na enkele kaarsen te hebben opgestoken en een bezoek aan het museum
hebben wij onze reis richting ZuidHongarije op deze zondag met veel
genoegen vervolgd. Het was voor ons
een gedenkwaardige dag.
Thea en Martin Schuurmans.
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Stoep

FITNESS ONDER

BEGELEIDING
VAN EEN
Allerlei meubels op bestelling gemaakt - Meubelreparatie
- Interieurreparaties
FYSIOTHERAPEUT

Ferdinand Bolstraat 1, 5914 XN Venlo, T 077 3512660, M 0617763661
Tel. 077 - dagnis.bernans@gmail.com,
8518733 • Mob. 06 - 48273114 www.bernansmeubelmaker.com
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De Heerenkamer

”de kapper voor kleine en grote heeren’’
Alberdingk Thijmstraat 31, Blerick, 077-3230920
www.deheerenkamer.com
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Nee hoor het is de gebruikelijke afsluiting voor de vakantie en sinds vorig
jaar is dat met een BBQ op de stoep bij
Venlona.
Ook nu staat Toine Schreinemachers al
uitgestald klaar als we aankomen en
de beide chefs, John en Fried staan in
de aanslag.
Zoals al de hele maand is het fantastisch weer en kan alles ook werkelijk
op de stoep plaatsvinden. Wim heeft
ernaartoe gewerkt om er ook een
echte repetitie van te maken, dus na
een paar biertjes wordt met vereende
krachten de piano naar buiten gebracht en moet er toch echt worden
gezongen.
Intussen wordt er vlees gebraden:
voor ieder één worst, één saté en één
kipfilet en daarvoor worden aan ieder
3 bonnetjes uitgereikt (daar is over
nagedacht). De bijlagen staan klaar in
flinke emmers: een aardappelsalade
(zoals ze die bij onze oosterburen
graag serveren), groentesalade en wat
sausjes en stokbrood. Geen haute cuisine, maar het vult en de chefs achter
het vuur maken er echt wat van, dat
moet worden gezegd.
Dan begint de echte repetitie: Frank
zingt voor en wij vallen in. Het gaat
over niks en toch over van alles. The
drunken sailor komt voorbij, hij steekt
de zee over zegt ‘good night’ tegen
de ladies, of zijn wij dat, die afscheid
nemen van de dames? Hoe graag we

ook publiek hebben, die dames zien
we niet.
Het wordt vooral door het fantastische
weer een berengezellige avond als
inleiding op de vakantiestop. Iedereen
een prettige vakantie gewenst en we
zijn toch op tijd weer thuis.
Er waren natuurlijk enkele diehards
(zo`n 7-8) die de Venlonazaal bar zo
rond half twee gesloten hebben niet
alvorens nog onder leiding van Frank
Vaânachnu gezongen te hebben wat
overigens top werd uitgevoerd !
Voorheen hadden we haring en dat
had ook wel wat, maar dan werd er
weer niet op straat gezongen. Misschien heeft de feestcommissie nog
alternatieven en in ieder geval nog een
jaar om over na te denken.
Joep Jansma.
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tussen oldtimers

Koninklijke Zangvereniging Venlona
Venlona
Nieuws

Het is zondag 26 augustus
2018. Eerste buitenlandse
optreden van Koninklijke
Zangvereniging Venlona.
Deze keer zijn we te gast in
onze buurgemeente Straelen, beter bekend als “Blumenstadt Straelen”. Ons
optreden vindt plaats op de
markt van Straelen in het
kader van de internationale
rally van oldtimers in de
grensstreek van Nederland
en Duitsland
Wij, zangers van Koninklijke Zangvereniging Venlona zijn niet de bedoelde
oldtimers.
Vandaag zijn de oldtimers automobielen van hogere leeftijd tussen 50 en 75

jaar die regelmatig worden gepoetst,
voorzichtig behandeld, gehuld in
vrouwelijk schoon en . . . waarvoor
géén belasting meer hoeft te worden
betaald. Wij, zangers van Venlona
daarentegen komen wekelijks stevig
aan de bak, we worden niet extra gepoetst en . . . we betalen netjes onze
belastingen!
Onderweg vanuit Blerick fiets ik de
weg die ik jarenlang heb gevolgd
naar het Douanekantoor aan
Venlo-autoweg, bekend als de E3.
Aan het eind van de Arenborgweg
geen rechtstreekse oversteek meer
over de Krefeldse-/Weselseweg
maar direct linksaf het fietspad op.
Richting Straelen doemen een aantal
fietsende zangersvrienden op en
diverse oldtimers rijden ons hoorbaar
achterop. Halverwege klinkt een hese

claxon, niet vreemd voor zo’n bejaard
vehikel; het is de groene Citroën van
Huub Leurs.
Huub heeft als eigenaar van Leurs
Bloemen, wie kent Leurs niet, goede
contacten in Straelen en is vandaag
medeorganisator van dit internationale
evenement.

Inmiddels zijn
de fietsende zangers gearriveerd op
de Marktplatz van Straelen. Het is
nog rustig en de zon doet weer goed
z’n best. Na de fietstocht smaakt de
koffie lekker en de tafeltjes voor “Zum
goldenen Herzen” zijn goed bezet.
Uit alle richtingen van de Marktplatz
komen zangers en supporters aangelopen. Een aantal van onze zangers heeft
de “newtimer”, de eigen auto van stal
gehaald. Ook groepen voetgangers
passeren het marktplein, bedevaartgangers op weg naar Kevelaer.
PAGINA
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Dirigent Wim Schepers en begeleider
Gerald Wijnen zijn gearriveerd, de
piano is opgesteld, de truien gaan
uit, we gaan beginnen met het eerste
concert na de vakantie. Een paar zangers hebben nog de vakantie in hun
hoofd; deze staan in het koor opgesteld getooid met zomerhoed en
pet. Zijn deze attributen onderdeel
van onze uniforme opstelling?!
Na ons eerste nummer “Venlona
en Venlo” komt vanuit de verte
de eerste oldtimer door de smalle
straten richting de Marktplatz.
We pauzeren tot het officiële
gedeelte plaats vindt.
Om kwart voor twaalf is de
start van het defilé. Onder
toeziend oog van de stralende
“Straelener Blumenkönigin”,
de Burgemeester van Straelen,
Locoburgemeester Roest van
Venlo en de organisator raadslid Brouwer van Gemeenteraad
Venlo barst het feest los.
Met ronkende motoren, kwalmende
uitlaten, gebeier van kerkklokken
en carillon zingen we toepasselijke
werken zoals: “Have a nice day”, ”Hey
look me over”, “You Raise me up”.
De stuwende klanken van “The rhytm
of life” zorgen voor een redelijk vlotte
doorstroming van de deelnemende
oldtimers. Redelijk vlot omdat aan het
einde van het concert en defilé een
tweetakt Goggomobil een pauze inlast
en zangers en publiek laat genieten
van ouderwetse uitlaatgassen, dit zijn
LEES VERDER OP PAGINA 10
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geen wolken van genot. Dan heb ik
liever de rook van een goede sigaar
onder het motto van:
“een tevreden roker is geen onruststoker”.

Tweede Wereldoorlog. De kleuren van
deze auto’s waren in die jaren kenmerkend: grijs, groen, lichtblauw en beige.
Die verf hadden de Duitsers nog volop.

De stoet oldtimers heeft de
route getrotseerd en bereikt
in redelijk tempo, kwalm en
geluid de Marktplatz. De chauffeurs en navigators hebben ons
als dank toegezwaaid en na een
zilvergrijze Daimler-Benz met de
bekende ster op de motorkap
wordt het defilé afgesloten door
de AL-90-98, de Citroën van
Huub Leurs.
Mevrouw Leurs zwaait ons
als een koningin toe terwijl de
chauffeur getooid met een echte
chauffeurssnor de claxon met een
schor geluid laat klinken, dan ga je
vanzelf wel aan de kant.
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De Engelse merken zijn op dit defilé
goed vertegenwoordigd, Triumph,
MG, Morgan en zelfs een “badkuip op
wielen”, een Lotus-7 is van de partij.
Eén van de Engelse auto’s heeft een
originele kleur: British Racing Green.
Duitse merken zijn uiteraard aanwezig,
met trots worden de ons nog bekende
voertuigen getoond: Opel, Mercedes,
BMW-Isetta, Goggomobiel, Messerschmidt enz. De Volkswagen-bus
voert het defilé aan, geschilderd in
hippy kleuren. De hiervoor genoemde
BMW-Isetta, de Goggomobil, Messerschmidt en niet te vergeten Volkswagen zijn de eerste Duitse auto’s die
zijn gebouwd na beëindiging van de

ingevoerd in de jaren 50 van de
20e eeuw ter vervanging van
de provinciale kentekens met
één letter en nummers. Voor
Limburg gold de letter P.
Tweetakt is in de meerderheid:
reng, deng, deng en veel rook!!

Van ver weg uit de Verenigde Staten
van Amerika een wereldberoemde
auto: de T-Ford ooit gebouwd in de
Amerikaanse autostad Detroit. Zelfs de
houten spaakwielen van dit voertuig
zijn nog in perfecte staat. Deze auto
uit de jaren 1920 of 1930, gemaakt
aan de lopende band loopt nog geruisloos mee.
De T-Ford is in miljoenen exemplaren
gemaakt volgens het door Henry Ford
geïntroduceerde lopende bandsysteem
in allerlei kleuren “als het maar zwart
is”. Een legendarische uitspraak van de
oprichter en uitvinder Henry Ford. Wat
jammer is dat bijna alle auto’s kentekenplaten hebben beginnende met de
letter A. Dit is het nieuwe kenteken

Wat kleuren van auto’s betreft het volgende. In de jaren 30 van de20e eeuw
zijn in de internationale autosport de
volgende kleuren afgesproken:
- Groot-Brittannië: British Racing Green
(dondergroen),
- Frankrijk:
Bugatti-blauw,
- Italië:
Ferrari-rood,
- Duitsland
Zilvergrijs.
Na afloop van het concert smaakt zoals
altijd een goed glas Duits bier prima.
De broodjes met kaas, ham en rookvlees (niet veroorzaakt door de oldtimers) en gesponsord door Huub Leurs
gaan er in als koek. De nazit is gezellig
in het, voor dit seizoen, overbekende
zonnetje. Tegen de klok van twee uur
gaan we huiswaarts; horeca in Duitsland hanteert een middagpauze.

De B-58, doorgaande weg van Straelen
naar Venlo, is een kaarsrechte en saaie
weg om te fietsen.
Vraagje, wie heeft deze kaarsrechte
weg met uitzicht op de toren van de
Martinuskerk in Venlo aangelegd?
Wat is het alternatief? Op zoek naar de
weg “Kastanienburg” vind ik deze niet
meer; de naam is gewijzigd in “Grenzweg”. De naam klinkt goed en ik zet
de vaart er elektrisch ondersteund in.
Dan komt Nederland snel weer in zicht
en bij Jagersrust vlakbij grenspaal 479
kom ik terug op bekend terrein.
Eerst even pauzeren en genieten van
een lekkere pannenkoek, weggespoeld
met een blondeTrappist.
Dan is de tocht niet lang meer en langs
het Zwarte Water en de boorden van
de Maas bereik ik de andere kant van
de brug, op weg naar huis, ingehaald
door diverse nieuwe(re) auto’s, geruisloos en zonder stank.
Maar . . . er gaat niets boven de fiets,
zeker op deze mooie zondag. De laatste van het seizoen?
Wim Wittenbernds.
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Viva Classic Live

Concert 8 september Hoofdpodium
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ten.....
Even bijpra

Zaterdag 8 September was
ik met Regi om 12.30h op de
marktplaats bij ons mooie
stadhuis, waar weer een
gigantisch overdekt podium
stond met heel imposante
geluidsboxen. Omdat we op
tijd waren hadden we nog
plaats voor `t uitzoeken en
pakten we dus middenin
een tafeltje. Even later was
er geen plaatsje meer vrij.
Dus....Full House!!!
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Eerlijk gezegd was ik best wel nieuwsgierig naar hoe alles zou aflopen, want
een concert waar 2X 1 uur in gezon-

Nu was ik benieuwd hoe The Prayer
met soliste werd uitgevoerd. Nou,dat
zat dus helemaal goed. Nienke
Nasserian-Nillesen, wat een stem en
wat een mooie meid. Als je zo`n mooie
zangeres voor een koor zet kun je elke
bloemdecoratie wel vergeten. Ik
had het gevoel dat ons koor
helemaal met de emotie,
die Nienke uitstraalde,
meeging, waardoor het
stuk nog mooier naar het
publiek over kwam.

gen wordt moet je wel spannend houden. Daarbij niet te vergeten dat we
buiten zitten bij goed weer en... een
lekker potje bier voor de neus hebben.
Resultaat, `t was gezellig en rumoerig.
Hier kwam spoedig verandering in.
Nadat Venlona begon met The Awakening, ging men er eens goed voor
zitten en met veel aandacht luisteren
naar dit mooi gezongen stuk. De
verandering was... dat `t nog altijd
gezellig was maar... helemaal niet
meer rumoerig. De aandacht heeft
Venlona v.a. `t eerste moment naar zich
toe kunnen trekken. Ook Toccata of
praise werd met veel gevoel ten gehore
gebracht.

Nadat Venlona
Landerkennung had
gezongen kwam
Sven Smeets met
zijn saxofoon de
bühne op. Heel
kundig en met
veel gevoel
speelde hij
Sonata deel 1
en 2. Er zaten
dames en
heren om mij
heen die erg
bekend zijn bij
Harmonie en
Fanfare.
Deze

Venlona
Nieuws

vonden het uiterst mooi gespeeld. En
dan moet ik ‘t nog even kwijt dat ik
Wim Schepers een uitstekende dirigent
vind (ik ben `t wel niet altijd met hem
eens) en hoop ik dat Gerald Wijnen er
weer bovenop is als dit stuk verschijnt.
Want inmiddels is Gerald zo heel stiekem een stukje v.d. ziel van Venlona
geworden. Wim, Gerald, verder
zo! (met ons).
Op deze manier is het
hele concert te
beschrijven,
mooi, afwisselend en van
hoge kwaliteit.
Maar ik vind het
te gevaarlijk om
je steeds weer
te herhalen. Het
is ook zo, dat
het geluid een
grote rol heeft
gespeeld bij
het succes van
dit concert.
Goed gemixt en
heel duidelijk
maar niet overheersend. En
oh ja...ik
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Viva Classic Live

had het gevoel dat Nienke zo overrompeld was van al die mooie goed
uitziende mannen achter zich, dat ze
glad twee maal heeft vergeten in te
zetten bij Uyingcwele baba.
Venlona heeft zich bij dit concert wel
héél duidelijk op de kaart gezet!
Minpuntje? De hele marktplaats was
aan het wachten om als “zugabe” ein
Venloos Leedje van dit Venlose koer te
meuge huure.
Na deze verrassing werden wij echt
nieuwsgierig naar de Zondag.
Weer op tijd op de marktplaats. Weer
lekker midden op het plein aan een ta-

Venlona
Nieuws

feltje. Links en rechts zag ik al flink wat
heren van Venlona die er ook zin in
hadden. En dan is `t zo.... Wim roept,
wij komen. Maar ,Wim mocht eerst
alleen zingen. Als er mensen zijn, die
nog niet wisten dat Wim zingen kan,
nou... nu weten ze het.
Met alle respect voor Wim, maar daarna.... Noem het maar karaoke, ik noem
het een groot feest. Prachtig orkest
met top muzikanten en al die talenten
die Venlo eventjes op de bühne tovert.
De ene zong nog mooier dan de ander.
Mooie muziek, mooie mensen, mooie
kleding en.... mooi publiek. Men ging
niet te zuinig om met `t applaus en
dat streelde het ego van de artiesten
duidelijk.

En daar is hij weer, onze Wim met
het Fassbinderlied... Nou we moesten
hem bijna “fastbinden” zo ging hij te
keer. Hij gaf alles wat hij had. Tot slot
zelfs een stuk met hamer (niemand geraakt). Stiekem hadden venlonazangers
zich ook naar de bühne begeven en
hem background begeleid. Zo ging een
middag vol verrassingen ten einde.
En als je dan terug kijkt wat er zo`n
weekend in Venlo allemaal gebeurd is.
Uiteindelijk hebben we dit alles aan Sef
Thissen te danken. Sef, hiervoor heb
je mijn hoogste waardering. Ik hoop
dat dit noch een paar jaartjes zo verder
gaat. Het allermoeilijkste komt echter
nog... `t volgend jaar! Dan verwacht
het publiek weer zoiets moois. Begin
d`r maar aan. Ik hoop van harte dat `t
lukt.
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Jac. Goumans. 

n
e
k
u
e
r
p
S van Fer:
gaan ga dan alleen.
• Als je snel wiltgaan
, ga dan samen.

Als je ver wilt
• Rimpels. Die strepen heb ik
verdiend.
dt uniek geboren,
• De mens worsten
sterven als kopie.
mee
de
r
maa
lemen tegelijkertijd
• Als je 10 probheb
je er 11.

wil oplossen
ikaal te zijn om
• Je hoeft nietrmuz
fluitend doo het leven te gaan.
sen iets doms
• Als 50 miljoendtmen
beweren, wor het daarom nog
geen waarheid.
EMAEKERS)

(UIT: VERZAMELD WERK VAN FER HOED
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Hubert Delamboye

In memoriam

Kledingveranderingen

Gebr. VAN DEN BROEK

Venlona
Nieuws

Foto uit Dagblad de Limburger.

Maagdenbergweg 17a
5915 CN Venlo
Telefoon 3512620

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

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
persönliche
6
seit 19 7

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

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

Voor al uw vragen kunt
u ons gerust bellen of
mailen. Wij bellen zeker
snel terug en in een goed

Arnoldus Janssenstraat 31• 5935 BR Steijl
Telefoon: 077- 373 13 94 • Mobiel: 06- 21 84 38 15
www.lucker.nu • E-mail: info@lucker.nu

gesprek bespreken we al
uw wensen.

Tijdens het drukken van
het vorige nummer van
VenlonaNieuws kwam
het bericht, dat op 11 juli
tenor Hubert Delamboye in
zijn woonplaats Margraten
op 73-jarige leeftijd was
overleden.
Tijdens zijn carrière zong hij onder
andere in de Wagner-opera’s Der
Fliegende Holländer en Siegfried uit
de Ring des Nibelungen en kreeg
daardoor een contract bij de Seattle
Opera. Hij zong ook zeven jaar in
Salzburg nadat hij had voorgezongen bij Herbert von Karajan, die een
halfjaar later overleed.
Met de Koninklijke Zangvereniging
Venlona vertolkte hij op voortreffelijke wijze de tenorsolo in de Rinaldo
Cantate van Johannes Brahms voor
Tenor, Mannenkoor en Orkest. Dit
werd onder leiding van dirigent Ger

Withag in 1999 met medewerking
van het Limburgs Symfonie Orkest
opgenomen voor de dubbel-CD, die
Venlona in het jaar 2000 uitbracht
ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke
Zangvereniging Venlona.
W.V.



“Jubileum-CD 100-jarig
bestaansfeest Venlona”
PAGINA
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St. Martinuskerk

“Ouverture” 2018
Venlona
Nieuws

In een goed gevulde Sint
Martinuskerk werd op zondag 16 september voor de
tweede keer het Venlose
culturele seizoen geopend
onder de naam “Venlo Verenigt met Joy, Inspiration en
Harmony”. Niet minder en
niet meer dan vijf zangkoren
en een fanfare gaven ieder
een concert van circa 40 minuten. En dat was het!
In het jaar 2017 was er wel nog een
zogenoemde cultuurmarkt in en rond
het Ald Weishoes, waar toen behalve
een aantal koren en een harmonie ook

nog enkele dansstudio’s en joekskapellen meededen.
Venlona mocht dit jaar als vierde
optreden. Het koor voerde tien vlotte
nummers uit, die ook op 26 augustus
gezongen werden bij het Oldtimertreffen Grenzlandfahrt in Straelen. Het
koor werd terecht met royaal applaus
beloond.
Dit concertje vond plaats tussen de
optredens van Vocal Group Joy en Popkoor The Inspiration, die lieten zien,
dat naast mooi zingen ook ritmisch
bewegen aantrekkelijk voor het publiek
kan zijn. Of Venlona dit ook ooit zal
bereiken?
Het hele gebeuren van dit jaar, hoe

mooi ook, kon niet verdoezelen, dat
het alles bij elkaar helaas een zeer
mager aftreksel was van de opening
van het culturele seizoen, zoals die tot
en met het jaar 2016 in Venlo plaats
vond.
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Venlona
Nieuws

Toen werd er nog een echte “ouverture” gepresenteerd. De hele stad
gonsde van de activiteiten in alle culturele instellingen, zoals de Maaspoort,
Grenswerk enzovoort en in veel straten
en op pleinen met stands en presentaties van heel veel verenigingen uit
de hele gemeente op het gebied van

muziek, dans, theater, cabaret, historie,
kortom teveel om op te noemen.
Ook de pers besteedde nauwelijks
aandacht aan het gebeuren, op één
berichtje van ongeveer dertig woorden
(6 x 3 cm) in de krant van 13 september na.
Erg jammer, dat het niet méér was.
Wel hulde aan de verenigingen, die
zich er dit jaar nog wel de moeite voor
genomen hadden om zich op een
voortreffelijke manier te presenteren!
Wim Vollebergh.
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Vervlogen tijden
Venlona
Nieuws

Kom eens aan bij

Grand Café

de Keulse Kar
ras!

's Zomers gezellig ter

ze
Vanaf half februari is on
d!
super keuken geopen
Parade 25, 5911 CA Venlo
Telefoon: 077 351 9146

Fysiotherapie

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

In de rubriek
“Vervlogen
tijden”, ditmaal
een verhaal uit de
jubileumuitgave
bij gelegenheid
van het 75-jarig
bestaansfeest van
Venlona.
Uitgegeven: 1
april 1975.
Het is een komisch verhaal van
Guus Timmermans, met een
cartoon van Piet
Camps.
Veel leesplezier!!
Guus Haeijen. 

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

Agenda

Venlona
Nieuws










5 oktober

“Mannendag”

7 oktober

Concert in de Oosterkerk - Amsterdam

12:30u

10 november Caeciliaviering, Mis H. Familiekerk - Venlo

19:00u

13 december Arriva-concert, Stationshal - Venlo

19:00u

24 december Opluisteren Kerstviering, St. Martinuskerk - Venlo

19:00u

8 en 9 januari Nieuwjaarsconcert, Maaspoort - Venlo

20:00u

3 april

Zonnebloemconcert, Maaspoort - Venlo

15:00 u.

8 sept.

Optreden bij Viva Classic Live - Venlo

Voor meer info zie: www.venlona.net

Tebbenkiës, 6 daag per waek op ut Nolusplein

Columbusweg 9

5928 LA Venlo +31 (0)77 351 36 21 hecker@hecker.nl www.hecker.nl
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Colofon
Venlona
Nieuws
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Koninklijke Zangvereniging Venlona
Postbus 405, 5900 AK Venlo
IBAN NL62 ABNA 0484 043 315
Contributies en spaarfonds storten op IBAN:
NL63 ABNA 0486 5251 39
BESTUUR:
Preses:
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

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:
Deen Wevers, 06 522 022 96
E-mail: pctenoren2@venlona.net
1e bassen:
Jan Hendrikx, 06 235 146 85
E-mail: pcbaritons@venlona.net
2e bassen:
Jos van Nieuwenhoven, 06 551 007 17
E-mail: pcbassen@venlona.net
Coördinator donateurs:
Leo Nab
Tel. 077-472 2510
IBAN: NL3 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.
Corrector: Wim Vollebergh
Advertenties: Jacques Drost
E-mail: vice-voorzitter@venlona.net
Zalencentrum Venlonazaal
Hogeweg 10-16, 5911 EB Venlo
Tel. 077-3513 496
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Dirigent:
Wim Schepers
Schovenhof 12, 6418 JN Heerlen
Tel. 045-5414 633
E-mail: dirigent@venlona.net

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

PLUS Benders
Venlo - Blerick
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

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

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

