KONINKLIJK PHILHARMONISCH GEZELSCHAP VENLO
OPGERICHT 1 JULI 1822

“DE HERMENIE”

18

Dames en heren,
Het is alweer 2019. Ongetwijfeld zullen jullie gedachten
nog wel eens, misschien meer dan eens, afdwalen naar
2018. Een jaar waarin veel gebeurd is. Mede namens mijn
collega bestuursleden heet ik u allen van harte welkom bij
onze nieuwjaarsreceptie en wens ik u allen en zij die u
dierbaar zijn een gelukkig en bovenal gezond nieuwjaar.
Daarnaast een muzikaal en een bestuurlijk goed jaar.
In het afgelopen jaar hebben we misschien wel met nog meer overtuiging ons allen ingezet voor het
naar buiten brengen van muziek en ons als korps, We hebben ons ingezet om de muziek vorm en
inhoud te geven. Maar het is geen eenrichtingsverkeer. Binnen het korps niet en daarbuiten niet.
Binnen het korps horen we als groep te handelen. Samen met elkaar op te trekken, om de gestelde
doelen te bereiken. Buiten het korps geldt dat ook. We willen iets terugzien. Gehoor vinden. Zichtbaar
zijn voor het publiek. Voor de pers. Voor de samenleving. Wij willen toonaangevend zijn. Vergroting
van het ledenbestand, waarmee we het bestaansrecht van de vereniging in stand kunnen houden. We
kunnen ons dan weer richten en bezighouden met de bestendigheid van de vereniging. Stappen
voorwaarts zetten. Stappen die gericht zijn op optimale samenwerking aan een samenleving met
muziek die voor ieder van ons waarde heeft en waarin eenieder ook waardering krijgt.
In het afgelopen jaar hebben we de muzikale klanken laten horen. We hebben als KPG gewerkt aan
de naamsbekendheid. Met in het afgelopen jaar natuurlijk alle optredens van de vereniging. Op straat
(denk hierbij aan het inhalen van de Venlonaer van ut Jaor). Maar vooral de optreden als het
Bevrijdingsconcert in Domani, Het jubileumconcert met de Meulenzengers in de Maaspoort, De
opname van de jubileum CD van Jocus en het Top 2000 concert in Grenswerk. Stuk voor stuk mooie
concerten met zeer positieve reacties. Een compliment aan eenieder voor de inzet want het vergde
toch de nodige repetities. En vergeet niet de overstap naar ons nieuwe clublokaal. Het Frans
Boermans huis aan de van Afferdenstraat.
Het bestuur realiseert zich terdege dat, wat de afgelopen jaren maar ook wat het komende jaar betreft,
zij steeds meer een coördinerende rol heeft voor het aanvragen van subsidie voor onze vereniging.
Een rol die na het komende jaar wel eens uitgespeeld zou kunnen zijn. Aanvraag en verantwoording
betreffende de subsidie is een zaak geworden tussen de vereniging en de gemeente. Ook het als
vanzelfsprekend ervaren om subsidie aan te vragen voor het exploitatietekort zal minder natuurlijk
worden. Er zal meer onderbouwing gevraagd worden voor een subsidieaanvraag. De vereniging zal
zich moeten realiseren dat er andere bronnen aangeboord moeten worden om de exploitatie op peil te
houden en dus ook het voortbestaan van onze vereniging het zal van ons creativiteit en scherpte
vragen. Hoe gaan wij als vereniging ons nog meer profileren?
Daarnaast zal wellicht ook de vraag zich voordoen: waar gaan we met onze vereniging naar toe?
Hebben we nog voldoende leden? Moeten we niet nog een beetje meer activiteiten ontplooien om
toch dat ledenaantal omhoog te brengen? We beginnen in ieder geval dit jaar met het geven van
muziekles op 1 of 2 scholen. Jullie ideeën zijn zeer welkom.
Voor 2019 staan weer vele activiteiten op de kalender. “Muziek maken doen we niet alleen voor onze
eigen lol, maar ook voor ons publiek we moeten nog meer naar buiten en ons als vereniging laten zien
en vooral laten horen”, Komend jaar lopen we met nieuwe pakken in de Vastelaovesoptocht, hebben
we weer ons bevrijdingsconcert op 5 mei in Domani, We lopen mee in de jubileumoptocht van het
Akkermansgilde op 12 mei, op 15 juni een groot concert in de Maaspoort met de Supremes en
natuurlijk weer ons Top 2000 concert in Grenswerk op 15 december. Er is dus weer genoeg te doen
en we hebben dus weer genoeg uitdagingen. Laten we ervoor gaan.
In die zin; Prosit....... Op een voorspoedig 2019 voor jullie zelf, jullie dierbaren en onze vereniging.
J.J.L.M. Knapen

President

Krense, 14 januari

Vastelaovend, 12 februari

We kwamen ’s ochtend weer bij ut Ald Weishoes bijeen waar we met zijn allen
geschminkt werden en buiten nog een blinkend laagje op ons gezicht gespoten
kregen.
Mede dankzij vrienden en
familie trokken we weer met
een groot gezelschap met de
optocht mee. Dit jaar voor het
laatst in deze kostuums.
Dit jaar hadden we een laag
nummer in de optocht en
waren rond half 4 al weer
terug.

Jongk gelierd:

Boerebroelof, 13 februari

Solistenconcours, 14 april
Koen Roodbeen,
4e afdeling: 1e prijs

Janneke van
Baardewijk,
3e afdeling: 3e prijs

Bevrijdingsconcert, 5 mei
Op 5 mei gaven wij ons allereerste
bevrijdingsconcert in het prach ge Domani.
Het was een mooi concert waar de zangers
Frank Donders en Mirjam Alders ook hun
steentje aan hebben bijgedragen.
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Op de achtergrond werden beelden getoond
van Venlo jdens de oorlog. Deze mooie
beelden werden verzorgd door Sef Derkx.

Heilige mis in Kapel van Genooi, 13 mei
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Helaas was het dit jaar geen mooi weer, dus we moesten binnen in het
kapelletje gaan zi en. Zodoende zijn er ook geen foto’s gemaakt. Er is immers
geen plek boven in de kapel voor een fotograaf, de muzikanten passen amper
op het koor.

Venlonaer van ut jaor, 1 juni
De ere tel Venlonaer van ’t Jaor’
gaat dit jaar naar de kern achter
de lm ‘Nao ’t Zuuje’.
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Deze kern, bestaande uit de drie
heren Rob Hodselmans, Pieter
Kuijpers en Lex Ui ng, was
gezamenlijk verantwoordelijk
voor de zeer succesvolle
vastelaovend lm. Het nummer is
zelf in de Top2000 gekomen.

675 jaar Venlo, 23 juni
Als cadeau voor de stad Venlo mochten we, samen met vele andere
muziekgezelschappen een mooi concert geven voor het stadhuis.

BBQ, 30 juni

De jaarlijkse BBQ dit jaar opnieuw boven op de Leutherweg, bijna in Duitsland
dankzij Ger van Osch. Het weer was prach g, velen zochten de schaduw op en
sommige jeugdleden hebben zelfs nog ‘gekielp’. Lof voor de ‘braojers’ die
ondanks de hi e een hele jd heerlijk vlees bereid hebben wat er samen met
de overheerlijke salades goed in ging.
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Gelukkig was er voldoende drank zodat er niemand hoefde uit te drogen. Het
waren weer een paar gezellige uurtjes

Eerste repe

e op de nieuwe loca e, 21 augustus

Doordat het Ald Weishoes gaat sluiten wegens een ingrijpende verbouwing,
waren wij genoodzaakt om een andere loca e te zoeken.
Deze hebben we gelukkig gevonden op de Burgemeester van Ae erdenstraat.

Een ruime loca e met veel licht waardoor geen enkele muzikant meer een
excuus hee om te zeggen ‘ik heb die noot niet gezien’ wanneer er eens een
keer naast geblazen wordt.
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Er is een mooie opslagruimte ge mmerd en dankzij vrijwilligers van het Frans
Boermans theater is de bar elke week bemenst zodat we in de pauze en na
a oop van de repe e gezellig een drankje kunnen nu gen.

Geheime missie samen met Jocus, 1 september
Deze dag verzamelde we ons in de Maaspoort, om samen met de leden van
Jocus een liedje met clip op te nemen van het nummer Jocus Jubelleed.
Dit ter ere van het 175 jarig bestaan van Jocus.
De Hermenie had dit nummer al een keer op de eigen repe e geoefend en nu
ging het samen met zangers, dansers en diverse muzikanten van andere
verenigingen.
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Eerst werd het nummer een groot aantal keren alleen door de muzikanten
gespeeld voor de geluidsopnames en tenslo e samen met het koor, dit ook
voor de beeldopnamen die er werden gemaakt. De de ni eve zang is later in
de studio opgenomen en het uiteindelijke resultaat is door Jocus op hun cd
gezet.

Jeugdac viteit, 8 september
Het begon allemaal met een super leuke lange etstocht door de stad. Ons
eerste rondje was gezelligheid, het tweede rondje hee John verkeerd gereden
waarna het derde rondje wel het juiste adres reden, namelijk de brandweer!
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Daar aangekomen hadden we kennis gemaakt met Jeroen de brandweerman,
hij nam ons mee naar een zaal en vertelde ons het een en ander over super
gevaarlijke maar soms ook leuke dingen
die de brandweer allemaal doet. Na deze
interessante uitleg en vragen kregen we
een rondleiding door de kazerne, zo zijn
we door de keuken rich ng de slaapkamer
gelopen, langs de tnessruimte naar de
brandweerpakken en de
brandweerwagens. Hier hebben we
geprobeerd een brandweerpak aan te
trekken. Ook hee Jeroen laten zien wat
er allemaal in de wagens zit en vertelde
hij waar ze het voor gebruiken. Daarna
liepen we door naar de ruimte waar de

brandweer hun spullen schoonmaakt. Na deze ruimte liepen we naar buiten
waar Jeroen demonstreerde hoe je een autoruit in kt. Helaas was onze jd snel
voorbij gegaan en moesten we afscheid nemen van Jeroen.
Van al die spannende verhalen hadden we wel trek gekregen, dus gingen we
naar de buren, namelijk de McDonald’s. Voordat we gingen eten wilden we
natuurlijk eerst weten hoe de Mac ons eten bereid. We namen een kijkje in de
keuken. Hier zagen we de drive-thru en hoe alle burgers gemaakt worden. We
hadden genoeg gezien en vonden het jd om die burgers maar eens op de
proef te stellen. De maal jd was heerlijk en de dag is voorbij gevlogen. We
kregen nog een sleutelhanger, waarna de gezellige etstocht naar het Ald
Weishoes volgde.
Het was een super leuke dag! Yvonne en John, heel erg bedankt, we zien uit
naar volgend jaar!
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Celina van Baardewijk

Op stap met de Club van 100, 15 september
Onder leiding van Sef hebben wij, na ko e en vlaai bij Wilhelmina, een waerse
wandeling gemaakt door Venlo
Een “Waerse stadswandeling” met als thema Typisch Venlo - DNA van een stad.
Hierna op het terras, het was jn weer, de nodige consump es tot ons
genomen ☺

Waerse wandeling en minicollege
Typisch Venlo - DNA van een stad
In Typisch Venlo!? dringen we door tot het
DNA van de stad. Dertien
bombardementen verpulverden in het
najaar van 1944 delen van de
middeleeuwse stadskern van Venlo. Drie
lange maanden was de Maas frontlijn.
Balans van de laatste oorlogsmaanden:
honderden doden en gewonden en
duizenden daklozen. Bijna vijfentwintig
procent van bebouwing in de binnenstad
was onherstelbaar beschadigd. Venlo
veranderde in een klein Guernica aan de
Maas. Na het puinruimen volgde de
wederopbouw, een fascinerende periode
in de stadsontwikkeling. De Tweede Wereldoorlog is een waterkering in de tijd geweest. Op
de door de bombardementen getroffen terreinen verrezen na het grote puinruimen nieuwe
wijken, die deels modern en deels historiserend zijn gebouwd. De geschiedenis is overal in
de compacte binnenstad van Venlo zichtbaar: van middeleeuwse gotiek en laat 19deeeuwse villa’s tot cradle2cradle uit 2016. In de lezing wordt gepleit voor een rehabilitatie van
de stedenbouwkundige ratjetoe.

Venlo is een voormalige vestingstad. Ruim
vijf eeuwen woonde men binnen een
steeds strakker voelend keurslijf van
muren en poorten. Toen de stad ervan
werd bevrijd, braken wonderjaren aan.
Een landelijk onderzoek wees enkele jaren
geleden uit dat Venlo de meest Duitse
stad van Nederland is. Niet zo
verwonderlijk, want de banden met het
Rijnland en met name Keulen zijn al eeuwenoud. De rijksgrens, getrokken in 1815, werd
generaties lang niet gevoeld. Na 1945 stonden de grensbewoners begrijpelijkerwijze met de
ruggen naar elkaar. Maar een wond geneest het eerst aan de rand. Zo ook in de grensstad
Venlo.
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Venlo is een stad van feesten, die gedragen worden door vrijwilligers. Velen van buiten de
regio verbazen zich over dit gegeven. Tijd is geld, dus waarom zou je je als vrijwilliger
inspannen, is hun redenering. Is er in het DNA van Venlo een aanwijzing te vinden voor de

feesten en voor het enthousiasme om er als vrijwilliger
bij betrokken te zijn?

Venlonaren zijn grueëts, trots dus, op hun zachte
G. Dialect is een mooi voorbeeld van wat stijgend
cultuurgoed wordt genoemd. Geneerde men zich
er vroeger in sommige gevallen voor, nu wordt de
zachte G gekoesterd. In de verschillende
stadsdelen wordt het dialect in verschillende
tongvallen gesproken. Venlo kreeg eerder het
predicaat groenste stad van Europa, het werd
gekozen tot meest aantrekkelijke winkelstad en tot
logistieke hotspot, maar voor veel Venlonaren zelf
blijft het: ’t Stedje van lol en plezeer.
Ook in de stadswandeling komen deze en andere
aspecten van het Venlose DNA aan bod. Op het
programma kunnen bezoeken staan aan:
- de automatiek Piccadilly, bakermat van het fameuze frietei,
- de Floddergats, waar Napoleon van het paard stapte en de Venlose jeugd in de
jaren zestig zich vermaakte,
- de City Bioscoop, alwaar het vrijen met de knieën werd geleerd,
- de Puddingfabriek, waar het mooiste meisje van de stad woonde,
- de Sint-Jacobskapel, in de negentiende eeuw kliniek voor militairen met venerische
aandoeningen,
- Poppodium Grenswerk.

Harmonie in Wijn, 21 oktober
Dit jaar op een nieuwe loca e, namelijk Domani.
De harmonie speelde ook wat nummers tussen de
wijnen door.
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Het was een gezellige dag! (met een goede omzet ☺ )

Concert met Meulezengers, 27 oktober
Van de commissie HSP (Hermenie Special Projects)
De agenda van de Hermenie staat vol van de ac viteiten in 2018 en doet er tussendoor ook
nog even een project bij.
Nadat 5 mei het bevrijdingsconcert was gegeven en er voor het eind van het jaar weer het
Top 2000 concert gepland staat hebben we tussen jds een spe erend optreden verzorgd
met de Meulezengers ter gelegenheid van hun 25 jarig bestaan.
De eerste vermelding van dit optreden staat in het
ac viteitenschema van 11 november 2017.
Op 21 augustus 2018 werd het programma bekend met daarin 16
nummers die gezamenlijk door de Hermenie en de Meulezengers
uitgevoerd gaan worden. Dat is dus meteen aanpoten op de
repe es na de zomervakan e.
Op 9 oktober worden we jdens de repe e verrast door de
Meulezengers die aanwezig zijn samen met het combo. Vervolgens
wordt er op 18 oktober nog een keer gezamenlijk gerepeteerd en
natuurlijk op 27 oktober ’s middags de generale. Wat is de
Hermenie toch goed bezig, of ozze John op de bok staat of een
vrouwelijke dirigente met een koorachtergrond, we draaien er onze
hand niet voor om.
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We kunnen gerust zeggen dat het een daverend succes is geweest,
zeker gezien de reac es achteraf vanuit het publiek. Voor een publiek van zo’n 700 mensen is
er in de Maaspoort een schi erend optreden verzorgd, samen met de Meulezengers, combo
zanger en zangeressen.

Inhalen Sinterklaas, 18 november
Het was een spannende dag!
Zou de Sint dit jaar weer op jd in Venlo zijn?
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Gelukkig is het ook dit jaar weer helemaal goed gegaan. De Sint is met onze
muzikale begeleiding verwelkomd en vervolgens in optocht door de binnenstad
naar het stadhuis begeleid. Daar werd door een groot aantal kinderen onder de
vrolijke klanken van de Harmonie nog een aantal liedjes gezongen.

Cecilia, 24 en 25 november
Op zaterdag 24 november was er weer de tradi onele Cecilia zaterdagavond ac viteit.
Nou tradi oneel, ook dit jaar was weer een avond vol verrassingen georganiseerd door Lena
en Elsa Opheij samen met Riet Schreurs.
Het was al spannend in de voorbereiding waarbij aan iedere deelnemer een babyfoto en een
zogenaamde ‘guilty pleasure ‘ werd gevraagd. Een guilty pleasure is een liedje wat je s ekem
heel erg leuk vindt, maar wat je liever niet aan een ander vertelt.
Of het hierdoor kwam of door de berichten vooraf dat het een spectaculaire avond zou
worden is niet bekend maar er hadden zich wel meer dan 50 leden met aanhang opgegeven
voor die avond.
Iedereen was vanaf ’s avonds 19.00 uur welkom bij café de Blauwe Trap en om 19:30 uur
begon het programma.

ti

ti

ti

ti

ti

Er werden teams gemaakt van 4-5 personen die ieder een aantal programma onderdelen
moesten doorlopen en mede gezien het wedstrijd element werden er al meteen kreten
geslaakt zoals ‘de Olympische gedachte: meedoen om te winnen’, ‘we gaan meteen
psychologische methodes gebruiken om de tegenstander te in mideren’, ‘(mis)gebruik
vrouwelijke charmes om de mannen van hun wijs te brengen’ enzovoort, de toon was gezet.

Het waren leuke ac viteiten die er door alle

teams gedaan moesten worden, twee keer
diverse vragen beantwoorden over Venlose
vasteloavesleedjes inclusief zingen, mysterieuze
‘koekblikken’ met hangsloten waarvoor diverse
opdrachten moesten worden uitgevoerd
(woorden samenstellen, sudoku puzzels
oplossen enzovoorts).
En als kers op de slagroom moesten we met zijn
allen op het slot van de avond alle babyfotos op
de videopresenta e inclusief bijbehorend
liedjes bekijken en onder de nodige hilariteit de
namen van de bijbehorende mensen op een lijst
invullen.
En natuurlijk waren er ook winnaars te weten
alle deelnemers ondanks dat het echte
winnende team dit de rest van het weekend iedereen nog een aantal keren hee laten
weten.
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Al met al inderdaad een spectaculaire avond, Lena, Elsa en Riet bedankt!

Ceciliafeest zondag 25 november
Zondagmorgen verzorgde de harmonie een mis in de Mar nuskerk ter ere van
St Cecilia.
Hierna gingen we met z'n allen naar de Wi e op de Parade alwaar we een
heerlijk lunchbu et hebben gekregen.
John Lucassen was onze enige jubilaris. Hij werd i.v.m. de afwezigheid van Jos
Knapen in het zonnetje gezet door John Canjels.
Natuurlijk ontbrak de jeugdharmonie niet op deze dag en werd er o.l.v. Harry
een 3-tal nummers ten gehore gebracht.
Een serenade voor onze jubilaris was de inleiding voor de tradi onele
rondgang door ons mooie centrum. Hierbij bezochten we achtereenvolgens de
Blauwe Trap, de Keulse Kar en de Gaaspiép.
Voor het avondeten gingen we terug naar de Wi e alwaar een heerlijke
maal jd werd geserveerd.
Hierna werd er nog tot later op de avond nagetafeld.
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Al met al weer een geslaagd feest.

Uerdingen, 2 december
Zondag 2 december vond het jaarlijks uitstapje naar Uerdingen plaats.
We vertrokken om 13:00 uur vanaf de Familiekerk aangezien we niet zeker wisten of de bus wel bij
ons repe elokaal in de smalle straat terecht kon.
Zoals ieder jaar werden we ook deze keer weer begeleid door de tamboers van het Akkermansgilde
en was er dit jaar ook een vaandeldrager bij.
In een record jd van 45 minuten waren we
op de plaats van bestemming: ‘Haus
Bonnen’ waardoor meteen weer de sterke
verhalen verteld werden van de
voorgaande keren waarbij de buschau eur
zich verreden had.
En n, bij aankomst moest er natuurlijk
eerst even iets gedronken worden en de
nieuwe ‘Wirt’ had duidelijk nog
opstartproblemen met het op korte
termijn leveren van drank aan zoveel
dors ge kelen.
Na een klein half uurtje gingen we naar de Rheinkade om dat te doen wat de Hermenie al decennia
lang doet: Sinterklaas inhalen. Dit jaar kwam de goedheiligman echter niet met de boot omdat de
Rijn nog steeds erg laag stond vanwege de lange droge zomer maar kwam hij in paard met koets over
de kade.
Onder de vrolijke klanken van os Hermenie en de pietenkapel schreed Sinterklaas met zijn zwarte
pieten langs de lange rij met wachtende kinderen. Dankzij Harry Boom’s vooraf uitgedeelde ‘Lasst uns
froh und munter sein’ met zowaar 2 arrangementen voor blaasbas konden we ook een Duits
sinterklaaslied laten horen. Ondanks de regen die bij jd en wijle met bakken uit de hemel viel was er
toch grote belangstelling.
In optocht ging het vervolgens via de Innenstadt van Uerdingen door een uitbundige menigte van
mensen naar het eindpunt voor Sinterklaas waarna de Hermenie meteen doorging naar hun
Stamplatz. De nieuwe kastelein kreeg als snel hulp van de vrouw van de vorige eigenaar en zo
verscheen er al spoedig een glimlach op zijn gezicht die in de loop van de middag alleen maar groter
werd. Waarschijnlijk kwam dat door de tradi onele ‘Bombens mmung’ die de Hermenie meebracht,
de gebruikelijke muziek en zang, de vrolijke Deutsche Kunden en misschien ook wel door het (groot)
aantal drankjes dat werd genu gd.
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We kunnen weer terugkijken op een geslaagde middag en rond 19.00 uur bracht de bus ons weer
terug naar Venlo.

Top 2000 concert, 16 December
Na een intensieve voorbereiding en ook vele repe es op zaterdag, was het op zondag 16
december eindelijk zover; ons 2de Top 2000 concert!
Het was lekker druk in Grenswerk en ik mag wel zeggen dat het dak eraf ging.
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Met de bijdrage van 4 zangers, Jacques-Paul Joosten, Baer Traa, Lo e Boermans en Cheryl
Zwiggelaar hebben we samen iets heel moois neergezet.

