
 

Jaorverslaag 

Nao de jaorvergadering op 21-3-1970 hebbe weej os ierste bestuursvergadering gehalde op 14-4-
1970 en woorte de volgende bestuursfuncties verdeild, 2e veurzitter Pieter Ebus; 1e sikkertaris 
Toën Smits; 2e sikkertaris Gerard Seelen; 1e penningmeister Lei Seelen en 2e penningmeister Jan 
Peters. Deze kreeg auk ’t behiér euver ’t mutsefonds. We woele veur ’t nieje seizoen ouk nieje 
mutse hebbe en d’r woort beslaote um die zelluf te betale en doordet det nogaldeure mutse ware 
koste weej gaon spare. Deez mutse hebbe weej och laote zeen op de Iërste Pronkzitting. ’t Nieje 
seizoen begôs al good met inkele resepsies, veural zilvere broelofte. 

Op 10 mei woort in samewerking met de buurtvereiniging Maagdenberg/Waterleidingsingel eine 
kienaovend georganiseerd. De opbrings waas bestump veur pater Herman Peters, dae weer nao 
Nieuw Guinea vertrok. 

Op 13 juni woordt weer de tradisionele voetbalwedstrijd Berg en Bos Boys- “De Wien” gespeuld op 
’t Venlose Boysterrein met as scheidsrechter in ’t betaalde voetbal de alom bekinde Piet Janssen. 
De indstand waas 1-1, maar in de verlenging verlore weej met 3-1 ondanks de intensieve training 
van ôs speulers. D’n Hotel Maagdenberg-wisselbaeker ging veur d’n twiéde kiér nao de B.B.Boys. 

Op 22 augustus heel Hermenie Fortissimo eure jaorlijkse vastelaovesaovend en weej zien dao 
gewaes met de Raod van Elf, Prins en Adjudante. Ouk miedere leeje hebbe zich dao laote zeen. 

Op 26-8 de leedjesaovend, dae ein groet sukses is gewaore. D’r ware 8 inzendinge, as nr. 1 kwaam 
oét de bus "ik wil gaer enne man” van Jeu Titulaer, gezonge door Marita Borremans. Nr. 2 
“Carnaval in de Wien” van Hans Goertz, dae det in Geleen toch waal dökker zal hebbe gezônge. Nr. 
3 “Hald um effe vas” van ôs trio “De Maagdenbergers. Nr.4: “De Plekker” meziek van Egon Peters, 
waort van Baer v.d.Meij, dae veur dees wäört waal inspirasie haet opgedaon achter d’n teek van 
Hotel Maagdenberg. 

Op 24-10 woort eine kienaovend gehalde dae toch waal miér belangstelling had dan ’t veurig jaor. 

Op 7-11 ôs 1e Pronkzitting. As nieje sterren aan ’t firmament kwame de zeve smake ôs vermake. 
Zeej hebbe daen aovend waal sukse gebook. Wie ik later hoort hebbe ze daonao verschillende 
kontrakte geslaote. Auk de Miss Verkeezing waas good. De Ridders deeje weer eur bes um 't 
aktuele nao veure te brenge. Ôzze Prins Pieter d’n Iérste woort op ’t ind van d’n aovend as dank 
veur wat hae in ’t seizoen gedaon haet, in ein spaarverke gedauwd en nao de Boereleenbank 
gebrach.                                                                2 

Op 5-12 zien we met eine gas wages naor Budel getaoge um ein plaat te gaon make van de 
winnende vastelaovesschlagers. Veer zaoterdage woort d’r hard gerepeteerd door de Hofkepel met 
versterking van Blierick en de zengers. Weej meuge toch waal zegge det de plaat good is gewaore, 
want we hebbe d’r ein kleine 600 van verkoch. 

Op 16-1 is ’t hiéle vastelaovesgezelschap nao de kezerne gegaon um dao de Militaire 
oorlogsslachoffers eine gezellige aovend te bringe waobeej oét d’n Bond eine Prins met adjudante 
bekind gemak woort. 



Op 23-1 hadde weej ôzze Prinsebal. De spanning bleef d’r in tot good 22.00 oor wie Prins Gerard 
(van Hoek) met adjudante Wim en Jos bekind gemak woorte. 

Op 30-1 woort ôzze Prins Gerard van hoes aafgehaold, hoëg troënend op eine aolifant, dae weej 
dank zij Ernst Rutten hebbe kinne bemachtige, um te resipiere in Hotel Maagdenberg. De boét 
waas weer te klein. D’n damp sloog van alle kante door rame en deure nao béte. 

Op 6-2 hadde weej ôs 2e Pronkzitting wao=op ôs vaste meiwerkers eur bes deeje um de leeje weer 
eine gezellige aovend te gaeve. 

Op 14-2 waas ôzze oétgaonsdaag. Weej begôste met ein resepsie van ’t Schinckemenke. Weej 
hadde toen nog waat tiéd euver en in d’n hofauto van Gijs van den Broek ginge weej op resepsie 
beej Prins Karel s’n Iérste van de Wortelepin. Um dreej oor zoote weej te wachte in de Kraal op de 
nieje prins van de Razelaers. Tenslotte hebbe weej nog ein bezeuk gevrach aan handbalvereiniging 
Loreal 

Op 17-2 woort weer de bejaardenaovend verzörg in ‘t jeughoés. Die minse hebbe genaote van al 
dae kwats. Ein dankbaarder publiek göf ’t neet. 

Op 18-2 woort ein prinsesje gebaore. Prinses Winia, dochter van Prins Gerard d’n Iérste en 
Marianne van Hoek. Die prinses hebbe weej op vastelaovesdinsdaag wie geej ouk in de krant heb 
kinne laeze, op ein feestelijke meniér beej d’n börgelijke stand aangegaeve.’t Veel neet mei um al 
um half tién present te zien nao dreej van die zwaore daag.De portier stond ôs al in vol ornaat op 
te wachte. Weej ware toch ônderwaeg en we zien dan auk maar nao ’t ziekehoés gegaon wao 
Mevrouw van den Broek eine twiéling ter waereld had gevrach. Ôzze hofcineas haet daen daag 
weer zien bes gedaon um alles op’t celluloid vas te legge. Van dao-oét hadde weej dors det ’t 
verging en zien weej via de  Venlonazaal en Albert Heijn nao de resepsie van de Boerebroelof 
gegaon. ’t Sloétstök waas ’t bezeuk aan Mevr. van Hoek thoës, wao we nog ein kedootjeveur 
Prinses Winia hebbe gebrach. 

Zoëas geej oét dit verslaag gehuurd heb, hebbe weej neet stil gezaete. D’r zien nog inkele leeje 
van ôs getrouwd in daen tiéd, wao weej acte de presence hebbe gegaeve. 

Auk minder prettige dinger zien d’r in daen tiéd gebeurd. We hebbe inkele leeje en ouk inkele 
femiélieleeje van ôs leeje nao eur letste rösplaats gebrach. Tenslotte wil ik och allemaol, nemand 
oétgezônderd, danke veur de meiwerking in ’t aafgeloupe jaor det ôs vereiniging haet meuge 
veurtbestaon en vraog och meiwerking veur de kômmende jaore. 

De veurzitter meug ik waal effe neume, hae haet vuul veur ôs vereiniging gedaon en hae haet 
intósse waal de meiste persoënlijk bedank. Vors vanaaf dees plaats hertelijk dank veur ôgge inzet. 

Sikkertaris Toën Smits, 3 april 1971 

 


