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Beste lezers,
Stil, een oorverdovende stilte.
Het is stil in Korenland . . . . . . .
Ik schrijf dit voorwoord net na onze digitale Algemene Leden Vergadering. De
vergadering was in eerste instantie gepland om op 1 september 2020 daadwer
kelijk bij elkaar te komen in onze Venlona zaal. Anders dan voorgaande jaren
hebben we geïnventariseerd wie aanwezig wilde zijn. Dit bleken van de 73 ac
tieve leden 43 zangers te zijn. Aangezien we op onze al geplande jaarvergadering
in maart 2020 behoorlijk wat beslispunten en wijzigingen in ons huishoudelijk
reglement wilden doorvoeren, is het plan opgevat om een digitale vergadering te
houden. Het Covid19 virus maakt ook vindingrijk mag wel gezegd worden.
Het is voor onze vereniging en uiteraard ook voor alle anderen, een verplichting
om binnen een half jaar na het afsluiten van een boekjaar de jaarvergadering
over het afgelopen jaar te houden. Van deze verplichting was al 4 maanden uit
stel verleend. De vergadering en dan met name het stemmen, is bijzonder goed
verlopen. Maar liefst 69 leden hebben de moeite genomen om hun mening te
geven via dit orgaan.
Leuk detail, mijn drie jaarlijkse herverkiezing was “ook” dit
jaar aan de beurt. Veel leden hebben mij hun stem gegeven
wat mijzelf en ons bestuur met directie weer nieuwe energie
geeft om verder te gaan op de ingeslagen weg.
Hoe of wat we in de komende periode kunnen gaan doen en
waar we ons treffen is nog volstrekt onduidelijk. We hebben
de stoute schoenen aangetrokken en hebben een start met
de repetities gemaakt op 8 september 2020. Van te voren
is heel duidelijk aangegeven dat de leden zelf aan kunnen
geven om wel of niet deel te nemen. Er zal geen enkel lid
worden aangekeken op het afmelden of niet komen.
Het is notabene ons jubileum jaar. Op 20 augustus was het
precies 120 jaar geleden dat de zangvereniging Venlona is op
gericht. We hebben dit stil voorbij moeten laten gaan en het
enige wat we hebben gedaan is de leden feliciteren via de mail.
Door een oproep van de heer Willy Geyr in het Venloosch Nieuwsblad op 18
augustus 1900 hebben zich op 20 augustus 1900 51 mannen gemeld in de bo
venzaal van Café National. Waarna de oprichting een feit was. Zie inzet.
Dit Venlona Nieuws is behoorlijk gevuld met allerlei artikelen en ik wens u veel
leesplezier en hoop toch dat we ons ergens gaan zien.
Ik sluit af met een hartelijke groet,
Huub Brouwer.
Het is stil in Korenland . . . . . .
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is blieve bestaon. Vanoèt Venraoy
verhoesde ouk het kuuërke mei nao
de nieje studio in de Karelhoeve in
Munstergelaen. In allerlei samestellinge
woorte dao leedjes ingezónge die veur
de ieuwigheid bewaard zien gebleve.
Aafgeloupe mei makde de femilie
Theelen aevel bekind det zeej ginge
stoppe met de studio. Euver het hoe
en waorum heb ge in de pers al het ein
en ander kinne laeze.

Frans Boermans en Jan Theelen in

de studio in Munstergelaen.

Halverwaege de zeventigger
jaore kwaam d’r vanoèt Vastelaovesgezelschap Jocus ein
verzeuk binne beej Venlona
waorin woort gevraog um
meiwerking aan de opname
van ein vastelaovesplaetje
met niej leedjes.
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“Kint geej ein gemingd kuuërke heejveur samestelle?”. Umdet ik toendertied twieëde sikkertaris waas en tot
de “jonge garde” woort geraekend,
kreeg ik de oètveuring van det verzeuk
op mienen telder gelag. Het vinde van
enne gas zengers waas netuurlik gen
probleem, aevel, damesstumme had ik
wies det tiedstip nog noeëts gehuurd
op de rippetisie.
As dien wederhelf ein bietje kint zinge
en zoel wille meidoon aan de opname,

neem ze dan gerös mei. Det waas toen
het insigste kriterium det telde met as
gevolg det het VenlonaKuuërke” waas
gebaore.

Vuuël zengers van Venlona hebbe
gooje herinneringe aan studio Theelen.
In het gezellige hoèskaemerke van de
Karelhoeve kwaam nemus iets te kort.
Enne groeëte pot zaltdröpkes en pippermuntjes verjooge de kikkers in de
keel en de drenkskes zörgde veur het
smeersel van de stumbend.
Ouk de stevige suupkes en de chili con

Venlona
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carne kan minnigein zich óngetwiefeld
nog heuge.
De Koedeljach
Op veurstel van Frans Boermans woort
de naam “VenlonaKuuërke” al gauw
umgeduip tot “De Koedeljach” zoedet
het ouk veur allerlei andere produkties
van Studio Theelen ingezat kós waere.
In 1977 noome Frans Boermans en
Thuur Luxembourg het initiatief um
same met V&D Discofoon ein lp oèt
te bringe met allemaol krakers oèt
de Venlose vastelaovend. Maestro
Jan Theelen waas het muzikale genie
LEES VERDER OP PAGINA 4

v.l.n.r.:
Twan Driessen, Jos Ebus, Dé Stakenborg,
Toèn Jacobs, Paul Peters en Thei Derkx.

Gluif het of neet, maar met dit allegaartje vertrokke weej inkele waeke
later nao de schouwburg in Venraoy
wao enne zekere Jan Theelen in de
kelder ziene opnamestudio had.
Al gauw bleek det deze man óngekinde muzikale (en opnametechnische)
kwaliteite had. Hae wis van dit beejeingerap stel ein “klinkend” gehièl te
make en nao paar eurkes krege we het
verlossende “dieke mik” te huure.
De niej vastelaovesleedjes stónde op
tape en ware klaor veur het vinyl.
Dees ièrste kinnesmaking met Jan
Theelen haet oètintelik geresulteerd
in ein samewerking die ruum 40 jaor
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De Koedeljach in 1977. Dames: Wiep
Hovens, Annemie Alders, José Stakenborg,
May Bors, Els Schatorie en Wilmie Hekking.
Hière: Dé Stakenborg, Jos Ebus, Piet Bors,
Twan Driessen, Thei Derkx en Paul Peters.

achter dees lp. Veur het ièrs woort
vastelaovesmezièk opgenaome met
strièkers en allerlei andere muzikale
versieringe. Het woort ein óngekind
sukses. Mier dan 25.000 verkochte
exemplare zörgde veur ein echte Golde
Plaat die allewiels is te bewóndere in
het Jocusmuseum.
Ruum 25 jaor klónk het koeër op de
vastelaovesplate en cd’s met die prachtige teikeninge van Piet Camps op de
veurkant. Same met hofzenger Wiel
Vestjens trokke de Koedeljachers het
land in en leete Nederland diverse kière
op radio (Hans van Wilgenburg) en
TV (Mies Bouwman) huure wie echte
vastelaovesmezièk klónk. In de loup
der jaore veranderde de bezetting van
de Koedeljach waal ens. Toch waas het
noeëts ein probleem um binne Venlona
opvolgers te vinde die gaer eur stum
woele laote huure. Twan Driessen, Jos
Ebus en ikzelf hebbe vanaaf het begin
wies het ind deil oètgemak van dit
ensemble. In 2004 is de “alde garde”
gestop met het opneme van vastelaovesmezièk en is Marianne MaessenScherjon met ein nieje bezetting
vaerder gegaon.
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Venlose Revue
Ouk op de plaate en cd’s van de Venlose Revue waas de Koedeljach de basis van alle koeërwerke. Jan Theelen is
zónder twiefel trendsetter gewaes met
zien frivole arrangemente en machtige
koeërwerke.
Venlona zal zich óngetwiefeld nog
de opname herinnere van “Limburg”
(Schoeën is dit land ós gegaeve),

volgende link met Venlona deende zich
namelik aan. In juni 2008 ware “De
Oldtimers” betrokke beej de opname
van de cd “Galdere met Jansen en
Janssen” die vanwaege eur 33-jäörig
jubileum woort opgenaome in de Karelhoeve. Toen “De Oldtimers” in 2015
eur derde lustrum ginge viere, woort
het de hoeëgste tièd um het rippertoir
veur het naogeslag ens vas te legge.
Met Jan Theelen op d’n boek en Emanuel Theelen aan de knuup waas sukses verzekerd. De cd “Kiedelsteinkes”
had ein herpersing nuuëdig um aan de
vraog te kinne voldoon. Het is allewiels
ein collectors item gewaore…..

veur sómmige het twieëde Limburgse
volksleed.
Ónder het eige label “Ónger Os”
produceerde Studio Theelen diverse
cd’s met (veural) leedjes van Boermans/
Luxembourg. “Petje Aaf” en “Leedjes
veur de Joeks” zien daovan de bekindste. As ein tillefoontje van Jan beej mich
binnekwaam met het verzeuk: “Ik heb
nog ein koeër nuuëdig veur…” dan
stónde weej al in de startblök klaor.
In ein vaer verleeje noom de personièlsvereiniging van ein inmiddels opgedoek Venloos bedrièf ein cd op met
allemaol Kersleedjes in Venloos dialek.
De cd waas bestump veur de relaties

en personièl van dees ónderneming.
Het koeër waas gehiel samegesteld oèt
eige minse van het bedrièf. Naodet de
opnames klaor ware bleek de kwaliteit
toch iets minder te zien dan verwach.
Ein waek later zóng “De Koedeljach”
halseuverkop de ganse mikmak opniej
in. (p.s. Henk Venninckx wit t’r alles
van…) In vuuël gezinne velt dees Kerscd, al dan neet gekopieerd, met de
Kersdaag nog altièd te beluustere.
De Oldtimers
De beslissing ium te stoppe met de
vastelaovesleedjes beteikende aevel
gen aafscheid van Studio Theelen. De

Het besloèt um te stoppe met Studio
Theelen is beej enne houp minse ingeslage as ein bóm. De femilie Theelen is
aevel neet euver eine nach iès gegaon.
Eur beslissing haet alles te make met
de technische óntwikkelinge en de
online verspreiding van meziék. De
fysieke geluudsdrager haet aafgedaon. Streamen, Spotify, You Tube en
andere meugelikhede hebbe de mert
euvergenaome. Het is noow definitief
gedaon. Het vakmanschap, de gastvreejheid en veural de vrindschap met
de femilie Theelen in diek 40 jaor zal
ós altied beejblieve. Ouk vuuël zengers
van Venlona zulle eur misse.
Thei Derkx.



PAGINA

5

SEPT. 2020

Wim

Afscheidsbrief

Venlona
Nieuws

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

PAGINA

7

SEPT. 2020

SEPT. 2020

zoals het was...
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Dit is de tekst van een boek
geschreven door de bekende
diskjockey Frits Spits, bekend als Frits van het radioprogramma “De avondspits”
jaren geleden op Hilversum
3 tussen zes en zeven uur ’s
avonds.
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Dit boekje, aangevuld met twee mooie
Cd’s, heeft Frits Spits geschreven
als herinnering aan zijn overleden
echtgenote Greetje voor zijn kinderen
en kleinkinderen. Naast mooie verhalen
over liefde, leven en verlies schrijft hij
over gemis en eenzaamheid en zo voel
ik mij nu ook. Ruim twee jaar ben ik
alleen en alleen zijn gewend, maar

deze eenzaamheid went niet. Lege
straten, enkel een paar mensen in de
verte. Bekende mensen en medebewoners van Pastoor Reijnenhof zwaaien
en spoeden zich huiswaarts. In eerste
instantie denk ik het zal wel meevallen
maar de media laten duidelijk berichten horen en zien hoe een pandemie
om zich heen grijpt. Een onzichtbare
vijand die moeilijk te bestrijden is.
Sociaal isolement is een beproefd bestrijdingsmiddel. Sociaal isolement, wat
betekent dat?
Je wordt teruggeworpen op jezelf, je
eigen omgeving. Ik mag niet klagen
met mijn ruime woning, maar als je
als een gezin met kinderen in een
flatje woont in een grote stad is dat
wel anders. Wat doe ik zoal overdag?
Ik lees de krant van A tot Z onder het
genot van een of meer koppen koffie,
eerst opstaan natuurlijk. Wel eerst
de krant uit het postvak halen, twee
trappen naar beneden en ik kom niemand tegen. Gaat deze eenzaamheid
wennen? Ik hoop het niet maar het
wordt zo langzaam een sleur, zelfs op
dinsdagavond. Dat is weliswaar lastig
maar misschien ook wel gevaarlijk.
Drijven we als zangers van Koninklijke
Zangvereniging Venlona uit elkaar?
en hoe zou het gaan met Matthijs en
Bianca die als eigenaar van onze Venlonazaal hard worden getroffen door de
maatregelen van de overheid. De PC,
internet en e-mail zijn voor mij op dit
moment dankbare informatiekanalen
om bij te blijven.
Ook ons mooie Venlonanieuws herlees

ik en elke keer lees ik met genoegen
de artikelen; vooral het in memoriam
van Thei Derkx voor Jan van Eijk.
Thei je hebt het mooi en beeldend
geschreven: ik zie Jan nog als zanger
op de laatste rij van de bassen en in
de latere jaren aan de stamtaofel op
dinsdagavond. Hoe lang zullen we
de dinsdagavond met samen zingen
en lachen nog moeten missen? Is een

Venlona
Nieuws

1,5 meter opstelling met de helft van
ons koor en wisselend per week een
mogelijkheid? Ik zeg maar wat. Niet
alleen het koor staat stil, maar ook
KNZV-Limburg staat op een laag pitje.
Geen Algemene Ledenvergadering, bestuursvergaderingen enz. Met Skype,
e-mail en whats-app houden we elkaar
op de hoogte. Automatisering is op
dit moment een goede oplossing. Niet
alleen voor mij, ook in het onderwijs
en bedrijfsleven is dit een oplossing.
Mijn zoon Roel heeft als docent wis
kunde aan het Sint Jans College in
’s-Hertogenbosch samen met colle
ga’s computerprogramma’s zodanig
bewerkt dat leerlingen thuis hun huiswerk en toetsen op afstand kunnen
maken. Schoonzoon Jeroen werkt als
financieel adviseur ook op afstand om
LEES VERDER OP PAGINA 11
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de klanten te adviseren en te informeren. Dat went weliswaar zegt hij,
maar oogcontact blijft in zijn beroep
wenselijk. Daar sluit ik mij van harte bij
aan: op dinsdagavond elkaar, dirigent
en zangers in de ogen kijken, dat mis
ik! Dat niet alleen, de binnenkomst in
de Venlonazaal, informeren bij Karel
aan tafel: “Wie heeft er gewonnen en
Karel heb je nog Vaticaanse munten?”
Dat klinkt als geheimtaal, maar dat is

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

Tebbenkiës, 6 daag per waek op ut Nolusplein

Venttri.nl

VERVOLG

Makers of custom presentation products

niet zo. Karel laat mij bijzondere 2-euro
munten zien met de standaardopmerking:
“Heb je die al?” Meestal is mijn ant
woord bevestigend. Zoals bij jullie
bekend ben ik muntenverzamelaar
en daar kan ik op zijn tijd best wat
uurtjes mee zoet maken. Maar toch,
de dinsdagavond is voor mij van groot
belang: ik mis het contact en interactie
met dirigent en medezangers en daarin
ben ik niet alleen. Deze tijd met sociale
isolatie voor jong en oud, wat zijn de
gevolgen? Op dit moment kunnen we
dit nog niet overzien, maar... misschien
kan het ook wat opleveren. Minder

stress, minder verkeer, schone lucht en
minder vervuiling. Kan het verenigingsleven hier ook baat bij hebben? Ik denk
vooral aan onze hobby en cultuurdrager de mannenkoorzang. Zoals eerder
door mij gezegd betreft het sociale
isolement voor zowel jong als oud en is
de ervaring hiermee voor jongere mannen reden om ontspanning buitenshuis
te zoeken in de wetenschap dat naast
werken, ontspanning van groot belang
is. Dat is mijn grote wens en laten we
hopen dat dit uitkomt. In deze weken
wordt er ook veel gesproken over de
Spaanse griep. Welke gevolgen had
deze voor de toenmalige maatschappij.
Daar heb ik wat over gelezen in een
boek met als onderwerp: “Limburg in
de Eerste Wereldoorlog”.
Naast hoofdstukken over oorlogsvoering, grensafsluitingen, de dodendraad, de Belgische vluchtelingen, de
mijnbouw en huisvesting van Belgische mijnwerkers, voedselschaarste,
smokkel en oorlogswinstmakers (in de
volksmond OW-ers), een artikel betreffende De Spaanse Griep van 1918. In
deze dagen van lezen kom ik na de
Eerste Wereldoorlog uit bij de Tweede
Wereldoorlog die mij zeer interesseert
en waar ik nog veel boeken over bezit.
Op dit moment lees ik een boek van
de Britse topauteur Antony Beevor, te
weten:
- De Tweede Wereldoorlog, - D-day
van de landing in Normandië tot de
bevrijding van Parijs,
- De Slag om Arnhem. Het boek
LEES VERDER OP PAGINA 12
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Stalingrad, keerpunt Tweede Wereldoorlog wat nog rest van deze auteur
moet ik nog lezen, daar weet Boekhandel Koops wel een oplossing voor.
ROOD-WIT GEBLOKTE LINTEN...
Na een lange tijd van eenzaamheid,
wandelen, fietsen, lezen en andere
bezigheden breekt de maand juli aan
met verlichting van de strenge lockdown. Openbare gebouwen mogen
weer open; ook kerken openen de
deuren voor hun kerkgangers of
bezoekers. De kerkwachters van de St.
Martinusbasiliek, een aantal Venlona-

leden beoefenen deze vrijwillige taak,
mogen weer bezoek verwelkomen
achter plexiglas. De kerkbanken
zijn volgens voorschrift afgezet met
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rood-witte plastic linten. Een goede
toeschouwer kan ze in deze maanden
van coronacrisis overal tegenkomen;
op straat vastgeplakt, in winkels, cafés,
restaurants enz. Ik heb gelukkig nog
geen rood-witte afzetlinten van de Politie kunnen waarnemen. Dat is in deze
moeilijke tijd een goed teken.
Politie en Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) verrichten hun
taak in stad en dorp en geven met
aanwijzingen looprichtingen en afstanden aan. Ik wil in dit verhaal éénmaal
de kreet “1,5 meter” aanhalen, dit
woord is al vaak genoeg gezegd en
aangehaald. Naast mondkapjes in diverse kleuren en uitvoeringen is dit de
nieuwe norm. Zal dit nog lang duren?
Ik ben bang van wel. Ondanks een
aantal zeer warme dagen heeft het
coronavirus zich kunnen handhaven of
verstoppen, om vandaag de dag eind
augustus weer genadeloos te kunnen
toeslaan.
Genadeloos, zo zie ik de wereld van
vandaag. Bij het openslaan van de
krant lees ik over schiet- en steekincidenten met vaak een dodelijke afloop
zonder aanwijsbare oorzaken. Ook
internationaal heerst een genadeloze
sfeer van valse berichten, ontken
ningen coronacrisis, handelsoorlogen,
aanslagen op oppositieleden en merkwaardige verkiezingsuitslagen in een
land waar het bestuur niet zo wit is.
Waar dit alles naar toegaat zullen we
voorlopig niet weten. Wat wel zeker
is: dat we wereldwijd nog lange tijd
een probleem zullen hebben met een
minuscuul klein virus dat ons allen in
de greep houdt.

Mogen we troost zoeken bij de eeu
wenoude Venlose Piëta, in de Venlose volksmond bekend als “Dreuf
Marie”. Dit prachtige middeleeuwse
houten beeld heeft na vele omzwervingen haar definitieve plaats gekregen in
de St. Martinusbasiliek op zondag 16
augustus 2020, zondag van Maria ten
Hemelopneming. Laten we op deze
gedenkwaardige plaats stilstaan in
deze bijzondere tijd. Alles lijkt zoals het
was, helaas is dat niet zo.
Het coronavirus heeft de wereld onmiskenbaar verandert. Na deze crisis hebben we de kans om met een nieuwe
wereld om te gaan waar dan gelukkig
plaats mag zijn voor harmonie, muziek,
dans en zang en vooral onze mooie
mannenkoorzang van Koninklijke
Zangvereniging Venlona.
Tot in betere tijden en blijf gezond,

Wim Wittenbernds.
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Een aantal oude advertenties uit het
Venlonanieuws van:
De 6e jaargang no. 10 sept. 1947
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Op z’n Directeurs
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dirigent,
Uitspraken van onze
Frencken.
ris
Ch
verzameld door
ud hem dan vast!!....
• Heeft u um???.... Ho
ale keutel
op concerten de muzik
• ….en dan trekken ze
weer in….
leuk
ngen…. zou ik heel erg
• U kunt met mij meezi
vinden…..
…en zing noe
miemel tusse door…
• Laot noe ins det ge
ins waat d'r steit….

DIGITALISEREN
van beeld en geluid

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

Tel. 077 - 8518733 • Mob. 06 - 48273114

Studio ADATO

ken
Spreu
van Fer:

Coronagedicht
van Klaske Bosma.

Oog in oog met het mysterie
Blijf je dicht bij huis
Omarm je elkaar met de
liefste tederheid, in je mooiste
onderkomen
Zo lichamelijk, zo aards
Weer een kans om lief te zijn
Soms zo breekbaar en
vergankelijk
Maar zo weerbaar en vitaal
In deze moeilijke tijd
Dat Corona heet
Klaske Bosma.



• Morgen gaan we het 360 graden
anders doen.

• Moed in plaats van moet brengt
je een stukje verder.

• Er zijn slechts twee dagen in het
jaar waarop niets gedaan kan
worden; morgen en gisteren.

• Van een beetje oud ga je niet
dood.

• Zorg dat je altijd meer dromen
dan herinneringen hebt.

(UIT: VERZAMELD WERK VAN FER HOEDEMAEKERS)
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Ôs Häöfke
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Burg. van Rooyhof

Venlona
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Dit jaar is het twintig jaar
geleden dat de bewoners
van de Burgemeester van
Rooyhof hun nieuwe woning betrokken. Het project
bestond uit 11 levensloopbestendige woningen ontwikkeld en gebouwd op een terrein aan de stalbergweg in
Venlo waar voordien Sjraar
Aerts zijn bloemenkas had.
Doordat het plan als een hof was ontwikkeld ontstond er al snel een prima
samenhorigheid. De eigenaren van een
tweetal woningen van de stalbergweg,
welke met hun achtertuin grenzen aan
het hof, voelden zich betrokken en
onderstreepten dat door de nieuwe
bewoners, hun achterburen, een
barbecue aan te bieden. Dit initiatief
heeft geleid tot een traditie en wordt
vanaf die tijd elk jaar op een weekend
in augustus het jaarlijks Häöfkesfeest
gevierd.
De lezer zal zich afvragen waarom Ös
Häöfke in het Venlonanieuws aandacht
verdient. Twee van de bewoners t.w.
Jos Ebus en Leo Moerkerk waren al
jaren trouwe Venlonaleden en wisten
binnen korte tijd ook Henk Venninckx
en Wim van Dijk voor onze mooie vereniging warm te maken. Als Frits Hendriks na wat jaren besluit zich ook aan
te sluiten is bijna 50% van de mannen
van Ôs Häöfke lid van Venlona.
PAGINA
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Vermeldenswaardig is dat weinig men-

sen weten dat zich in de Burgemeester
van Rooyhof een heus kapelletje bevindt. Bij het bouwen van een berging
werd door een van de bewoners een
opmerking gemaakt dat het wel op
een kapelletje leek waarmee een idee
werd geboren! De nis met Mariabeeld
(Maria van ’t Häöfke) is door de bewoners vervolgens aangekleed met een
bijpassende bestrating en voorzien van
een rustbankje.
Het volgende initiatief was om de 14
lantaarnpalen in Ôs Häöfke te verfraaien met bloembakken. Frits Hendriks
was handig en beugels voor de bloembakken waren snel gemaakt. Dat we
bijna elke dag water moesten geven
hadden we niet direct voorzien waarna
al snel gezocht werd naar een alterna-

tief welke werd gevonden in professionele bakken die met een financiële
bijdrage van de gemeente konden
worden aangeschaft. Al enkele jaren
worden de bloembakken op de eerste
vrijdag na de ijsheiligen opgehangen
uiteraard met een feestelijk tintje. De
geformeerde waterploeg zorgt dat de
planten niets te kort komen. Om het
allemaal wat gemakkelijker te maken
is door de bewoners een waterwagen
gemaakt die bij warm weer al gauw
twee keer per week van stal wordt
gehaald.
In dit verhaal mag ook niet onvermeld
blijven dat de bewoners gezamenlijk zorgen voor het onderhoud van
het openbaar groen. Het is gezellig,
gezond en alles ziet er prima uit. Het

uitgebreid tuingereedschap is opgeslagen in een royale tuinkast welke onlangs door enkele handige bewoners
nog is uitgebreid ten behoeve van de
winteropslag van de bloembakken.
Om een groot deel van de winter het
Häöfke een sfeervol aanzicht te geven
is een boom, welke centraal in de Burgemeester van Rooyhof staat, voorzien
van een paar duizend lampjes welke
op de vrijdag voor de Advent feestelijk
worden ontstoken. De gebruikelijke
glühwein, wafels etc, ontbreken hierbij
natuurlijk niet.
Ter verfraaiing van Ôs Häöfke werden
regelmatig ideeën geboren. Zo speelde
LEES VERDER OP PAGINA 20
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Ôs Häöfke

Burg. van Rooyhof

Venlona
Nieuws

Venlona
Nieuws

kende de betonnen sokkel vervaardigd
waar de haan op moest komen te
rusten.
Begin juni was de haan gereed en
hebben wij beide dochters van Frits
gevraagd om het kunstwerk te onthullen. Op 12 juni was het zover en is de
haan, die uiteraard de naam Frits mee
heeft gekregen, door beide dochters
onthuld.
Natuurlijk konden de emoties even niet
wegblijven maar hebben de bewoners op deze aparte wijze toch nog
postuum afscheid kunnen nemen van
Frits. Na afloop hebben we met elkaar
op gepaste wijze het leven van Frits
gevierd.
Voor iedereen die aan de haan heeft
gewerkt is er maar één woord en dat is
“Waauw“ een uitspraak die Frits vaak
deed als hij wat bijzonders zag.
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Het enthousiasme waarmee aan het
kunstwerk werd gewerkt werd abrupt
verstoord doordat Frits half maart ziek
werd en besmet met corona bleek te

zijn. Tot groot verdriet van de familie
Hendriks kwam het niet meer goed
met Frits en hebben we al heel snel
afscheid moeten nemen. Het gemis is
groot, zo ook bij de bewoners van Ôs
Häofke.
Omdat door het coronavirus het
afscheid van Frits in kleine kring heeft
moeten plaats vinden hebben de
bewoners van Ôs Häofke besloten de
haan als blijvende herinnering aan Frits
verder af te maken. Een van de voormalige bewoners van de stalbergweg,
Wim Pollux, heeft de “lasdraad“ met
hulp van Jos Ebus weer opgepakt en
de haan verder gerealiseerd. Inmiddels
hadden Henk Venninckx en ondergete-

Leo Moerkerk. 



Vriendelijk verzoek

aan iedereen, ook aan de donateurs:

MUTATIES

al enkele jaren de gedachte om een
blijvend kunstwerk te realiseren. De
verschillende ideeën werden onderling uitgewisseld, waarbij een haan,
vervaardigd van hoefijzers, uiteindelijk
de keus werd.
Omdat Frits Hendriks eerder had laten
zien dat hij met een lasapparaat goed
overweg kon was hij de aangewezen
persoon om dit idee op te pakken. Met
steun van Jos Ebus werd er flink gelast
en werden de eerste contouren van de
haan zichtbaar.
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Jacques Drost:
secretaris2@venlona.net

Kledingveranderingen

Gebr. VAN DEN BROEK
Maagdenbergweg 17a
5915 CN Venlo
Telefoon 3512620
PAGINA
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Thoès werke in ut
Venlona
Nieuws

Corona tièdperk

Ut waas halverwaege maart
toen we te huure kreege dat
ut leave der efkes anders
oet zou goan zeen waeges
Corona. Veur mich, emand
dae zittend zien moos
verdeent en dae de ganse
daag noar ein beeldscherm zit te kièke,
waas ut gevolg det
ik thoès meus goan
werke.
Mien collega’s meinde det ut
meschiens wal 2 moand zou
gaon deure. Veur de zomer
zoel alles weer beej ut alde zien.
Det leet zich wal weer. Jaomer
genóg woord al gauw duùdelik
det ut waat langer zou goan
deure.
Truuk noar halverwaege maart.
De laptop fein mei noar hoès genoame. Ik bin ièrs ónder in de hoèskamer
goan zitte, maar det werkte neet
good. Ik kreeg al gauw las van mien
schouwers: de toafel waas te hoèg
of de stool te lieég. Auk leep mien
vroumes dökker met de baodschappe
achter mich door ut beeld. Toen bin ik
boave goan zitte op mien klein kaemerke. Ut waas effe winne, maar noa
ein paar waeke ging ut wal. We mótte
auk neet klage met gezónde knäök.
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Wat neet winde in ut begin waas
desse gen direct kóntak mier hads met
collega’s. Aaf en toe callen met Skype
of Teams. Ut klink meschiens vraemd,

Corona kin oplaupe. Nog ein veurdeil is det nemus zuut wasse aan ut
doon bis. Kins se aaf en toe effe luime
tiedens ut werke. Nog ein veurdeil: de
hoofs gen schoeën kleier aan, de lange
ónderbóks kin gewoeën aan blieve.
De andere zeen toch allein diene dieke
kiëbus op eur scherm.
De merks wal det ut op aafstand klasjenere neet altièd ideaal is. Aevel de
kins einen neksen boer neet in de tes
schiete. Ut is sóms auk wal einzaam op
mien kaemerke, ik merk det ik aaf en
toe taege mich zelf aan ut moèle bin.

Venlona
Nieuws

Ónderwiel zien we al bekans ein half
joar vaerder. We meuge auk weer met
op zien meis twieë persoeëne op ós
kaemerke in Eindhove werke. Hebbe
we eine kier gedoan, twieë paerd veur
de wage goan ut ierste de paort oet.
Meugelik deurt ut thoès werke nog de
res van ut joar, meschiens geit ut auk
nog gewoeën door in 2021. Aevel aan
alles kump ein ind.
Blièf allemoal gezónd, en tot zings!
Bert Hegger.



Fysiotherapie
maar de mis dan ech dien collega’s.
Aevel noa ein paar waeke begós det
auk wal weer te winne.
Ut bliek det ut thoès werke ein paar
veurdeile haet. Ein veurdeil is det ik
genne reistièd mier heb. Normaal
gesproake goan ik iddere daag met
de trein noar Eindhove. Nou ik thoès
aan ut werke bin, begint ‘s morges
miene werkendaag auk al vruug: um
half zeve zit ik al met mien mörf veur
ut scherm. Bin ik wal al um dreej oor
kloar. Ein ander veurdeil is det ik op
mien kaemerke in idder geval genne

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

Venlona

ondersteuners van goede ideeën
Die 2 Brüder von Venlo
Sef Thissen
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.
Foto Kino Linders
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
Gommans Verzekeringen
MAJW
De heer L. Faassen

,,

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

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

gedachte

Corona

Venlona
Nieuws

Winkels parke theaters treine straote,
alles um mich haer ônwaorschienlik stil... verlaote.
Aafstand halde aafstand bewake,
paoseier zeuke zônder mien kleinkinder aan te rake.
Corona-humor in den beginne môt kinne:
Zeen hônderde môndmasker-persiflages op mienen app.
Ik steur vastelaovesfoto’s nao miene kammeraod:
,,In Venlo nog genôg maskes op veurraod”.
Maar de iërste doëzend doëje zette mich truuk op aerd,
bin de 70-tig gepasseerd veur ic-opname te weinig waerd.
Maar opens kin meug en geit alles weer,
zeen emus lyrisch waere euver zien iërste getapde keul-terras-glaasbeer.
Maar…..
Miër as 6000 zien neet miër ônder ôs veur altiëd neet miér heej,
alweer vergaete? Kin d’r mit mien verstand neet beej.
Hay van Hoorn.

De eerstvolgende
uitgave van
VenlonaNieuws
verschijnt in

december.
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Zuurvlees
Venlona
Nieuws

Zoervleisj

Nu de zomer zijn hoogtepunt
voorbij is, begint het langzamerhand weer tijd te worden voor najaarskost.
Zoervleisj, ofwel zuurvlees, is een oerLimburgs recept dat iedere provinciegenoot kent. De bereiding van dit vlees is
eigenlijk afkomstig van de Romeinen.
Zij namen kruiken met vlees in azijn
mee als ze op oorlogspad gingen, hun
methode om vlees te conserveren.

Het recept is in meerdere varianten
klaar te maken: een Belgische, Duitse,
Zwitserse en Romeinse, maar de Limburgse variant is de lekkerste. Het vlees
kan bestaan uit paardenvlees, rundvlees, varkensvlees of konijn. De naam
komt van het marineren.
Eigenlijk is het gerecht met veel
gerechten te combineren. Bijvoorbeeld met gekookte aardappeltjes en
spruitjes met spek of aardappel en
rode kool of witlof. De voorkeur gaat

Venlona
Nieuws

Koken met...
uit naar verse zelfgemaakte friet met
mayonaise.

Recept
Bereidingstijd:
sonen.
12 + 1½ uur, voor 10 per
Ingrediënten:
kjes;
• 1 kg runderstoofvlees in blo
• 3 gesnipperde uien;
• 6 kruidnagels;
• 5 laurierblaadjes;
• 10 gekneusde peperkorrels;
• 300 ml witte wijn;
• 3 el arachide olie;
• 2 el appelstroop;
• 2 el bruine suiker;
• 2 el zilveruitjes;
tbijtkoek;
• 4 plakken gebrokkelde on
• 100 ml rode balsamico azijn;
• nootmuskaat.

Aanwijzing voor bereiding
Marineer het vlees 12 uur in de azijn
met 300 ml water, uien, kruidnagels,
laurier en peperkorrels.
Zeef de marinade en bak het gezeefde
in olie bruin, blus af met een deel van
de marinade en stoof gedurende een
uur op laag vuur. Voeg appelstroop,
bruine suiker, zilveruitjes en ontbijtkoek
toe en stoof verder gaar. Aanlengen
met marinade en op smaak brengen met balsamico, peper, zout en
nootmuskaat. Eventueel binden met
allesbinder of maizena.
Serveren met een broodje en een frisse
salade.
Joep Jansma.



Venlona

Agenda

alle
Door de CORONA-crisis zijn
elast!
afg
geplande activiteiten helaas
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Voor meer info zie: www.venlona.net
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TOPZORG
GROENVELD

• Fysiotherapie
• Psychologie
• Reïntegratie
• Manuele Therapie

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

• Valtraining

Colofon
Venlona
Nieuws
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Koninklijke Zangvereniging Venlona
Postbus 405, 5900 AK Venlo
IBAN NL62 ABNA 0484 0433 15
Contributies en spaarfonds storten op
IBAN: NL63 ABNA 0486 5251 39
BESTUUR:
Preses:
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

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:
Ger van der Koelen, 06 413 789 67
E-mail: pcbassen@venlona.net
Coördinator donateurs:
Leo Nab
Tel. 077-472 2510
IBAN: NL35 ABNA 0250 8310 66
t.n.v. Donateursaktie “Venlona” te Venlo
E-mail: donateur@venlona.net

Penningmeester
Pierre Hendrikx
Op de Grensberg 7, 5916 KA Venlo
Tel: 077-3544028
E-mail: penningmeester@venlona.net

VenlonaNieuws:
Hoofdredacteur: Guus Haeijen
077-4731 859; 06 236 390 02
E-mail: venlonanieuws@venlona.net

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

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

1e tenoren:
Johan Driessen, 06 253 286 26
E-mail: pctenoren@venlona.net

Vice-voorzitter/2e secretaris:
Jacques Drost
Wachtpoststraat 53, 5914 AC Venlo
Tel: 06 572 707 85
E-mail: vice-voorzitter@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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Repetities:
Elke dinsdag van 20.00-22.30 uur.
Afmeldingen repetities en concerten
uitsluitend bij partijcommissarissen:

• Personal Training
• Fysiofitness
• Sportfysiotherapie
• Dry Needling

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

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

Layout en vormgeving:
Hans Neuray
Druk:
Drukkerij Knoops BV
Winkelveldstraat 27, 5916 NX Venlo
www.drukkerijknoops.nl

www.cafecentral.nl | t 077-3552373

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

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

