
 

Jaorvergadering 

 
In de laatste weken voor 5 september 1967 heerste er een opvallende bedrijvigheid aan het buffet 
van Hotel Maagdenberg. Er gingen geruchten dat een carnavalsvereniging in oprichting was en 
daar moest iedereen het zijne van weten. De initiatiefnemers, Jeu Titulaer, Lei Seelen waren bereid 
aan ieder die dat wenste tekst en uitleg te geven. Het kwam zover, dat een inschrijvingslijst werd 
gemaakt en de eerste leden werden ingeschreven onder voorwaarde dat er genoeg deelnemers 
zouden zijn. Hierover was in elk geval niet te klagen, want enkele dagen later werd de inschrijving 
gestopt omdat er teveel belangstelling was. 

Op 5 september was de eerste algemene oprichtingsvergadering. Het zou ook de laatste zijn, want 
met algemene stemmen werd besloten er maar aan te beginnen. Het ledenaantal was toen 32, 
maar dit zou worden uitgebreid tot een nader door het bestuur vast te stellen aantal. Het 
inschrijvingsgeld werd vastgesteld op FL. 2,50. Contributie zou dan door het bestuur worden 
bepaald en ter goedkeuring aan de algemene vergadering worden voorgelegd. Dit laatste is nooit 
gebeurd omdat later op de avond de contributie werd vastgesteld op FL. 1,25 per maand/per lid. 

Op deze vergadering werd ook een voorlopig bestuur gekozen, namelijk: 

Voorzitter: Jac Houben, Waterleidingsingel 30; 

Secretaris: Frans Peters, Jodenstraat 23; 

Penningmeester: Lei Seelen, Waldeck Pyrmontstraat 2; 

als leden van het bestuur werden Dhr. Louis Borremans, Waterleidingsingel 22, Hay Stikkelbroeck, 
Kaldenkerkerweg 139 en Dhr. Anton Schreurs (beter bekend als de Doe het zelver) Leutherweg 51 
gekozen. Besloten werd de eerste vergadering van het voorlopige bestuur te houden op 1 oktober 
1967. Na nog allerlei luchtkastelen te hebben gebouwd werd deze oprichtingsvergadering gesloten. 

Op 1 oktober 1967 in de eerste bestuursvergadering werd besloten om zoveel mogelijk ideeën te 
verzamelen voor de opzet van de carnavalsvereniging.Hieruit zouden dan de beste worden 
gebundeld en uitgevoerd. Iemand kwam op het idee om van het bestuur een soort stamtafel te 
maken. Tijdens het gezellig samenzijn zouden dan vanzelf ideeën naar voren komen. Dit is gedaan 
en we mogen het bijzonder geslaagd noemen. Iedere zondagmorgen kwam het voorlopige bestuur 
in onze residentie Hotel Maagdenberg bij elkaar om gedurende anderhalf uur de carnavalszaken te 
bespreken. Er werden in de loop van de eerste weken enkele richtlijnen opgesteld waaraan leden 
van onze vereniging moesten voldoen, n.l. 

1.Een lid moet geboren Venlonaar zijn of reeds geruime tijd in Venlo woonachtig zijn. Dit laatste 
wordt van tevoren door het bestuur besproken voordat tot inschrijving wordt overgegaan.  

2.Hij moet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. 

Ook werd door het voorlopige bestuursleden een Raad van Elf samengesteld. Deze zou evenals het 
bestuur voorlopig zijn. Bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering zal iedereen moeten 
aftreden en zijn plaats beschikbaar stellen aan eventuele andere gegadigden. Deze Raad van Elf 



zou dan tevens de organisatie van alle avonden op zich moeten nemen. Enkele richtlijnen voor de 
Raad van Elf werden vastgesteld; 

1. De kostuums van de Raad van Elf blijven ten alle tijden het eigendom van de vereniging. 

2.Alle consumpties die tijdens het in functie zijn van de Raad worden geconsumeerd worden door 
de raadsleden zelf betaald. Het geven van rondjes, tijdens het in functie zijn van de Raad van Elf is 
op straffe van FL. 10,-. boete, te storten in de kas van de vereniging, verboden. Hieraan zal streng 
de hand worden gehouden. 

3. Op iedere te organiseren officiële avond van de vereniging is men verplicht aanwezig te zijn. 

De Raad van Elf werd samengesteld uit de heren, 

Jac Houben, Waterleidingsingel 30         Vors 

Frans Peters, Jodenstraat 23                     Penningmeester 

Lei Seelen, Waldeck Pyrmonstraat 2      Penningmeester 

Louis Borremans, Waterleidingsingel 22 

Hay Stikelbroeck, Kaldenkerkerweg 139 

Ton Schreurs, Leutherweg 51 

Jan Christis Sloterbeekstraat 96 

Piet Wetjens, Papegaaistraat 45 

Chris van der Mey, Leutherweg 63 

Gijs van den Broek, Albatrosstraat 36 

Gerard Seelen, Keramiekstraat 13 Tegelen 

Lerang Donders, Waterleidingsingel 28, Seremoniemeester 

Als adviseur van onze carnavalsvereniging werd Dhr. Wiel Seelen, beter bekend als Wiel van de 
Prins, aangetrokken.Hij was bereid ons met zijn jarenlange ervariung bij Jocus ter zijde te staan. 
Wij hebben reeds enige goede tips ontvangen, waarvoor hartelijk dank. 

Vanwege ziekte(hernia) was Dhr. Donders niet in staat ooit zijn functie als seremoniemeesteruit te 
oefenen. Omdat het hier een rugkwestie betreft zal hij dit voor ons ook niet meer kunnen 
doen.Hiervoor werd met algemene stemmen voorlopig aangewezenDhr. Gerard Seelen, welke zijn 
debuut reeds met succes gemaakt heeft. 

Zo waren na enkele weken alle mensen op de bestemde plaatsen aanwezig en kon het feesten 
beginnen. 

Op 18 november 1967 hielden wij onze eerste en ik mag zeggen zeer geslaagde zitting. Ik zal 
Proberen U in het kort een overzicht te geven van deze eerste zitting. Nadat de Raad van Elf, voor 
het eerst in het openbaar, officieel door de muziek was ingehaald hield onze Vors een korte 
openingstoespraak. Daarna stelde de raadsleden zich een voor een met een zelfgemaakte 
voordracht voor. Er waren originele woordspelingen bij waarvan ik mij o.a. nog herinner:”Ik doon 



alles zelf” en “Ik, Jan Christus”met de operasieplek van mien vrouw die kan veule wanniér ’t geit 
raegene” En dan waas d’r ouk nog eine Venlonaer dae taegeswaordig in Tegele oét de klei getrokke 
wuurt” enz.enz. Nog te vermelde is ôzze Gijs van den Broek, dae later d’n Hofneijer is gewaere. 
Hae waas det al lang ouk beej Jocus. 

Hierna werd onder veel kabaal het echtpaar met de nieuwe, “pasgebaore Wienbol” binnengebracht. 
De doop van onze verenigingsnaam “De Wien” vond plaats en daarna werden enkele liedjes door 
onze hofzanger Frans Peters, gezongen. Daarna kwamen Jeu, Baer en Joep ons een gezongen 
oubade brengen, waaronder o.m. de pil, Die Zwei Brüder en Ludwig alsmede ook de provo’s, Adam 
en Eva, de Gerdeneers, de lien van Marie en de Limburgse jagers een veeg uit de pan kregen. 
Daarna kwam Piet Wetjens in de buut ‘met zien vogel’ welke laatste voor de nodige hilariteit 
zorgde door uitgerekend bij iedere mooi gekapte dame in de haren te vliegen. Na de pauze, welke 
muzikaal werd opgeluisterd door “De Zwervers”kwamen Jeu, Baer en Joep nog eens terug om de 
oorlog in Vietnam, de minimode, onze schouwburg, de beatles, het akkermansgilde en nogmaal 
onze tuinders onder de loep te nemen.Na de carnaval, zoals die volgens Lei Seelen in Afrika wordt 
gevierd, te hebben nagebootst, werd deze korte zitting gesloten en de avond verder volgemaakt 
met een gezellig samenzijn met muzikale verzorging van de reeds eerder vermelde Zwervers. 

Op 16 december 1967 hielden wij onze kienavond welke een batig saldo opleverde van FL. 473,-. 

Op 12 januari 1968 hielden wij onze eerste prinsenbal.Als eerste Wienprins werd bekend gemaakt 
Prins Jan d’n Iérste, in het normale leven bekend als Jan Christis. Hij werd gesteund in zijn 
regeringsperiode door zijn adjudanten Piet Wetjens en Louis Borremans. 

De  “Alde Feep” werd voor het eerst uitgegeven. 

Op 21 januari 1968 werd door onze Prins Jan d’n Iérste en adjudante Piet en Louis een geslaagde 
receptie gehouden. Iedereen, ook niet leden, waren welkom. Op deze receptie mochten wij o.a. 
begroeten Carnavalsvereniging “De Schink”, Carnavalsvereniging “De Razelaers”, De Berg en Bos 
Boys (voetbalvereniging) Het bestuur van Loreal handbal, Bestuiur buurtverenigng Maagdenberg -
Waterleidingzingel,De Pastoor als afgevaardigde van de paters Franciscanen, het bestuur van “Gaef 
um Gaas’Bestuur van het Franciscuskoor en vele andere, waaronder ons kersvers koor De 
Hofzangers van De Wien. 

Op 3 februari 1968 hielden wij onze tweede pronkzitting, welke de eerste zitting op vele gebieden 
heeft overtroffen. 

Na de opening door Vors Wienius kwamen de Hofzangers de avond openen. Daarna werd door 
Frans Peters in de buut, als werknemer van Organon, afdeling ochtendwater, zijn belevenissen 
verteld. Vervolgens begroetten we weer Jeu, Baer en Joep welke ons op de zitting van 18 
november jl. ook al hadden vermaakt, met liedjes over de laatste gebeurtenissen. Daarna mochten 
wij een nieuwe buuttereedner in ons midden verwelkomen nl. Graadje van Hokie Pokie, in het 
burger leven beter bekend als Sjaak Sieben. Hij vertelde ons over hemzelf en zijn familie, waarbij 
hij nog vele dingen uit de oude doos opdiste. 

Na deze levensbeschrijving kwam de hippe modeshow. Met nieuwe en zelfs zeer gewaagde creaties 
kwam modeontwerper Jeu Titulaer onze avond opluisteren. Zijn mannequins Hay Stikkelbroeck, 
Baer van der Mey, Louis Borremans en Leo Bogie hebben met hun geraffineerde manieren de 
creaties op z’n best naar voren gebracht en vele mannen in de zaal zullen de perfecte lijn van de 
‘dames’ hebben bewonderd. 

Na de pauze kwan het ‘schoéljungske‘ in de buut.(Jeu Titulaer). Hij kwam ons ondermeer even 
vertellen  dat de bovenmeester “met ziene piel van de juffrouw aaf meus bliéve” 

Nadat de sacramentonduikers’ hun gekregen brieven hadden voorgelezen, kwamen Sandy Show 
(Jeu Titulaer) en zijn zusje (Baer v.d.Mey) voor de microfoon. 



“Ein gewieks jungske oét De Wien” kwam daarna in de buut. In het normale leven beter bekend als 
Frans Wassen. Hij kwam ons zijn belevenissen vertellen, welke hij tijdens zijn volwassen worden 
had opgedaan. 

Na een optreden van opnieuw Jeu, Baer en Joep, kwamen de Hofzangers hun afscheidslied zingen 
en werd de rest van de avond gevuld met dansen en springen. 

Op 27 februari 1968, carnavalsdinsdag, werd na de boerenbruiloft van onze grote broer Jocus 
“Krintemik met sjokomel”weggegeven aan de jeugd van onze leden. 

Met de Algemene Jaarvergadering op 23 maart 1968 wordt dit seizoen afgesloten, hetgeen niet wil 
zeggen dat wij niets meer zullen organiseren in de resterende maanden dat het carnaval geen 
hoogtij viert. Dit is echter een zaak van onze opvolgers die vanavond zullen worden gekozen. 

Buiten de activiteiten in onze eigen vereniging luisterden de Raad van Elf en onze artiesten, nog 
diverse andere avonden van andere verenigingen op. 

Zo brachten De Prins en zijn adjudanten op 17 januari 1968 een bezoek aan het ziekenhuis waarbij 
zij werden begeleid door onze vors. 

Op 27 januari 1968 brachten onze Raad van Elf , Ceremoniemeester en Prins met adjudante een 
kort bezoek aan het prinsenbal van “De Razelaers” Zij waren hiertoe schriftelijk uitgenodigd. 

Op 4 februari 1968 brachten zij een bezoek aan het bal van Gaef um Gaas. Hieraan was vooraf een 
autorally gehouden welke in samenwerking met onze vereniging was georganiseerd. Prins Jan d’n 
Iérste met adjudanten reikte hier de prijzen uit. 

Op 10 februari 1968 brachten Prins en Adjudanten alsmede de Raad van Elf een bezoek aan het 
prinsenbal van carnavalsvereniging “De Schink” 

Op 14 februari 1968 brachten dezelfde afgevaardigden een bezoek aan Dhr. Janssen, eigenaar van 
onze residentie . Hij werd op deze dag weer een jaartje ouder. Voor zijn bijzondere verdienste voor 
onze vereniging werd hij benoemd tot blijvend ere-raadslid van onze Raad van Elf. Hij zal 
misschien de enige zijn die de functie als raadslid in de komende tijd blijft uitoefenen. 

Op 18 februari 1968 brachten wij een bezoek aan onze mede-residentie-bezitter Loreal. Zij hielden 
op deze avond hun jaarlijkse carnavalsbal. 

Op 19 februari 1968 hebben wij, met onze artiesten de complete tweede zitting ten beste gegeven 
bij de bejaarden van onze parochie. Wij hadden hun daarvoor in eigen auto’s naar onze residentie 
gebracht en na de zitting weer naar huis terug. Het is een zeer geslaagde avond geweest waarbij 
de hoogtepunten beslist zijn geweest het bezoek van de Prins van de Jocus en het optreden van de 
allereerste Prins van de Jocus als vliegende non, FUNS VAN GRINSVEN. 

Op de 22 februari 1968 was de complete Raad van Elf aanwezig bij de ter aarde bestelling van 
Mevr. Christis, moeder van onze Prins Jan d’n Iérste. Zij heeft voor ons alle insignes geborduurd en 
wij blijven haar daarvoor ten zeerste dankbaar. Zij ruste in vrede. 

Op 24 februari 1968 bezochten wij het prinsenbal van de Berg en Bos Boys. 

Op 25 februari 1968 zijn wij op receeptie geweest bij de Prins van Jocus, Prins Toën d’n derde. 

Op deze dag is ook ons raadslid Gijs van den Broek een jaartje ouder geworden en dit heeft er toe 
geleid dat velen onder ons ‘ônder d’n trein zien gekômme”. 



Als laatste hebben wij een bezoek gebracht aan de receptie van Venlona, die dit jaar de 
boerebroélof van Jocus verzorgen. 

Venlo, 23-5-1968 

Secretaris Frans Peter 


