
 

Jaorverslaag 

 
Venlo, 17 mei 1984. 

Weej meuge truúk zeen op ein geslaag vastelaovesjaor veur de Wien. Opnie haet ôs vereiniging 
zién bestaonrech beweze. Alles is good verlaupe en dao zién gèn neumeswaerdige missers gewaes. 
Dit alles is tot stand gekômme door de inzet van al ôs aktieve minse en det die aktief zien heb ik 
dit kiér ôntdek, toen ik ens de vergaderinge van diverse kemissies en bestuur naoleep, alveurens in 
mién typemesjién klôm um mién jaorlijks verhaolke te schriéve. Neet minder as rônd de viéf en 
zeventig aovendvöllende vergaderinge zien d’r gewaes van alle kemissies en bestuur beej ein. 
Daobeej zien auk de vuúle werkvergaderinge geteld van Tc en P&P. As weej dan weite det de 
vergaderaovende beej sômmige ônderdeile van ôs vereiniging nog waal ens lang deure dan kômme 
weej aan zo 'n slordige 375 oor euverleg pèr jaor veur ôs Wien. Heej tel ik neet de nachtelijke oore 
van de Joekskemissie beej, want ik dink det zeej dao waal ein bietje zelf de oorzaak van zién.  

‘t Seizoen begôs met ein zomerevenement det door inkele leeje waas opgezatte. Nao eine gezellige 
fietstoch kwaam alles weer beejein beej Hotel Maagdenberg wao 't nog bes gezellig woort. 
Opvallend waas det aan dit evenement vuul nieje leeje mei hebbe gedaon. Haopelijk is de 
belangstelling dit jaor waat groëter. Det is auk leuker veur de organisatore. 27 augustus waas de 
zaoterdaag wao-op dit evenement haet plaats plaatsgevônde.  

1 oktober 1983 heel de Wien ziéne leedjesaovend. Miene oproop veurig, jaor haet resultaat gehad, 
want d’r ware 10 inzendinge en neetminder dan 4 debutante t.w. Henk van Hoften, Romy Derks, 
Kitty Siebert en Dorien Seelen. Twiej van deez debutante eindigde beej de Ietste  veer leedjes. ‘t 
Waas spannend en gezellig. As iërste eindigde Henk van Hoften met “Wien ik hald van dich” met 
teks, meziëk en zang van umzelf. Twiëde woont de “Vastelaovesgeis” met teks, meziëk en zang 
van Frans Peters. Derde eindigde “ôs eige Wien" gezonge door Dorien Seelen en Frans Peters met 
teks en meziëk van Frans Peters. Veerde eindigde ’t leedje “Ik bin” waovan de teks van Gerard 
Seelen en de meziëk en zang van Frans Wassen waas. 

Veur d’n iërste kiër is ‘t iërste leedje op de L.P. van Jocus gezatte en det is in euverleg met alle 
componiste en teksdichters gebeurd. Weej as bestuur zulle perbere dit auk dit jaor veur mekaar te 
kriége wae wet, Iök ‘t waal veur twiej nummers. De leedjesaovend woont begeleid door Emil Geuke 
op ‘t orgel en d’n aovend woort beslaote meziëk van de ald zwervers. De leedjes van de Wien 
woorte in ein beperkte oplage op ein cassette opgenaome door John Wiermans met meiwerking 
van de ald-zwervers. In oktober woort door ‘t bestuur, in euverleg met de finansjele kemissie, ein 
leejewerf-aktie gehalde d.m.v. publikasies in de blaedjes van de diverse perochies en de brug. 
Zegge en schriëve ein aanmelding is dao oët veurtgekômme en nog waâl oët de Wien zelf. 
Neettemin haet deez publikasie de Wien weer ens in de belangstelling gebrach. Gerard Seelen 
waas verantwaordelijk veur de gooije teks. 

19 november 1983, Iërste zitting in Hotel Maagdenberg. Ein klinkend programma in eine ziër good 
gevölde zaal Ein eldorado veur ennen arties. De minse dich op mekaar eine redelijk hoëge 
temperatuur en ein keigooje stumming. ‘t zweit veur de kop en ‘t pilske alweer op. Zoë huurt det. 
Onder meziëk van de Zwervers woort Prins Frits d 'n Iërste en zien adjudante Wiel en Gerard d'n 
tempel binne gehaold. Veur de Ietste kiër en dan neet miër. Iërs hadde we ein speulketeerke met 
d’n brandwaerman alias Paul Thissen en Frenske, oftewaal Frank Wassen. De jônge garde haet ’t 



d’r good vanaáf gebrach. Nao de Goochelaer, Roel Versleyen oët Bliërick, en de leedjes 4 en 3 
waas 't dan zoëvaer, Frits d 'n Iërste en Wiel en Gerard meuste ‘t veld ruúme. Daoveur ware 
verantwaordelijk de leeje van Frits zién badminton-club. Zeej hebbe det hiél good gedaon. 't Trio 
woort, naodet zeej auk in versvorm door de vruiwkes ware bedank en bedach met ein origineel 
kedoo in de vorm van ein schilderie van eurzelf, veranderd in eine shuttle, compleet met roej 
tuupke. Dao-in hebbe weej eur ‘t Iets gezeen. Erg origineel en good verpak. De zitting ging vaerder 
met Wim Peters as Windsurfer, de leedjes nr. 2 en 1 woorte gezônge en ’t gehiél woort aáfgeslaote 
met ein optraeje van Huupke en Juupke, die aan deze aovend ein waerdig slot gove. Op meziék 
van de zwervers is d'n aovend toen vaerder gezellig doorgebrach. 

15-1-1984, Boeremoosbal. Auk dit Jaor waas door ‘t bestuur d’n tap in de wach gesleip. Viëftig van 
ôs leeje hebbe zich dao oët de naod gewerk um de Wien van ein broëdnuëdig, extra, inkômme te 
veurzeen. Gezellig werk en ein gooje opbrings van fl. 3900,-. En Jan wreef zich in de hand en 
lachde. Inkele leeje van ôs, hebbe nog ens extra de hand oët de mouwe gestaoke op nog waat 
andere evenemente in de Prins van Oranje en dit haet nog ens fl. 750,- extra opgebrach. En Jantje 
wreef en lachde nog harder. 

28-1-1984, Prinsebal.  Onder de toëne van joekskepel Hôtje Lauk en de Ald Zwervers woorte de 
dreej "nieje” ingehaold. Verkleid as de kiepe en geleid door ein bevallige vrouw Fiepe, woort de 
Raod en Trio eine ziër kleurrieke zaal binnegeleid door middel van ‘t struije van kiepevoor van de 
Witte Meule. Zoëas gezag waas ‘t eine kleurrieke zaal. Ein fraai decor, waomei de TC ‘t door allerlei 
umstandighede sumiére decor van de Iërste Zitting royaal goodmakde, had ein dreijende witte 
meule met ein waterpertie compleet met fontein, dit alles verpak in zaach ruusende paIme. In det 
decor kwame ze teveurschien,Prins Piet (Beckers) d’n Iërste en zien adjudante Huub (Beeren) en 
Wilfried (Siebert). ‘t Waas eine gezellige en good bezôchte Prinsebal. 

29-1-1984. Vlagheise. Tradisioneel trok Piet d’n Iërste op zôndaagmorge 12.00 oor de Wienvlag 
veur de vastelaovend 1984 umhoëg en beklônk det met ein stevig glaas champagne. Det alles 
ônder de toëne van joekskepel Hötje Lauk. Aansloëtend op dit vlâgheise heel ‘t nieje trio zien 
privé-resepsie veur femiele, kemissies en bestuur, Auk ein ziér gezellig gebeure elk jaor. 

5-2-1984 Jeugbal. Met bekindmaking van ‘t nieje jeugtrio van de Wien. In ein geslaag bal woorte 
Prinses Wilma (HolIa) met zien adjudante Lenny (Derks) en Franca (Boitelle) bekind gemak. Zeej, 
en auk de nieje jeugraod, cômpleet met nieje mutse, hebbe zich erg good geammuseerd dae 
middaag, as auk inkele andere gróete minse, wao-ônder ôzze hoffotograaf, dae ‘t later neet zoë 
scherp mier zoog zitte, maar dao ware d’r mier van. 

12-2-1984 Wien-intoch en Groéte resepsie in de Prins van Oranje. Waat môt ik dao nog van 
schriéve. Elk jaor opnié is dit ein gruëts evenement wao de Wien trots op meug zién. Doezende 
minse vinde eIk jaor opnie de waeg nao dae, eigelijke Jocus-tempel, wao de Wienbol tiédelijk de 
Jocushaan haet verdreve um ziéne eige Prins te iëre. Met eine good verzôrgde eige optoch wuurt ‘t 
trio ingehaold, staonde in aope wages.Zelfs ôzzen alleriërste prins maag nog meitrekke, maar dan 
waal as sjefeur. Smiétend met snoep en appelesiene trok dit trio door de Wien. De raod woél auk 
smiéte, maar waas dao gauw mei klaor umdet de confetti op waas. Volgend jaor baeter zegge we 
maar. ‘t Deej in elk geval neet vuúl aáf aan de grandioze intoch van Prins Piet d’n Iërste en zien 
adjudante. Auk de resepsie daonao in de Prins waas grandioos en veur eur ech iets um met plezeer 
aan truúk te dinke. 

Op 19-2-1984 had ‘t jeugtrio zien evenement in de Maagdenberg. Eine good geslaagde middaag in 
ein discovorm gegaote door John Wiermans waas 'tgeen wao de jeug op woort getrakteerd, maar 
auk op ein sneej mik met waat d’r op ter beschikking gesteld door bekkerie Jansse. Met 't optraeje 
van inkele artieste woort auk dit ein moeij festijn. 

25-2-1984 Groéte Prônkzitting in de Prins van Oranje. Veur de letste kiér. Gerard kös ‘t neet genög 
zegge. Hae bökde ’t d’r op 't lets oét in elke zin dae hae gebroekde. As emus in de zaal det dae 
aovend neet good in zién herses is geprint, dan kan dae baeter nao ‘t bejaardehoés gaon of ein 
huur-apparaat aanschaffe. in ein werkelijk straolend decor, haet zich deez zitting aafgespeuld. 



Kleurriék, dreijende meules, bloome, palme,  alles waas dao, gedrapeerd rond de zitplaatse van 
Raod en Trio. Ein lus um te zeen, net zoëas de zitting trouwens. Onder de toëne van de Wien-
medly "As ik dich zeen” woorte Raod en Trio door de Hermeniekepel nao binne gespeuld en 
gezônge. Daonao verzörgde Hötje Lauk ein klinkend optraeje, gevolg door Wielke Zeelen, dae de 
rie van buutnereedners meus öpene. Dansgarde de Blue Girls hebbe ôs de bein en nog vuûl miér 
good laote zeen. Wervelend doolde zeej euver de buhne. Dit jaor gén vlegende dansschoon of 
aafgevalle hutjes. Alles verleep prima. Auk de regie waas perfek, die zörgde d’rveur det nao de 

Blue girls de Wienleedjes nr. 4 en 3 woorte gezônge en det Gé van Beek kwaam opdrave met zién 
grandioze parodie euver t t sloëte van de Prins. Zelfs de Prins van de Jocus waas dit jaor op tiéd en 
zoë kós auk Baer v.d. Mey zien optraeje, volges planning, volbringe met eine ziér gooije buut, 
waomei de zaal plat ging. Nao de pauze kwame Jan Pollux en Wiel Vestjens nog eure geistige 
kwazel verkaupe en zônge de beerbrouwer en de maaszengers nog oét volle bors euver 
gebeurtenisse in Venlo, waobeej de “oere van Jan Schoere” neet woorte vergaete. De leedjes 2 en 
1 van de Wien woorte nog gezônge en de Blue Girls goeijde d’r nog waat bloëte bein en waat "dies 
meer, zij” taege aan, Ein gooije letste zitting in ôzze Prins neet dae van de Wien maar werkelijk de 
allerletste van alle vereiniginge. Ein PRONKZITTING. 

Euver de vastelaovend in de Wien met de vastelaovesdaag zulle we ‘t maar neet hebbe. Door ‘t 
ôntbraeke van laevende meziek in de aafgeloupe jaore is de zaak laeggeloupe. Weej as Wien, laote 
we det ens good benaodrökke, hebbe det neet in de hand, maar hebbe d’r waát aan perbere te 
doon. ‘t Is neet gelök dit jaor, maar weej bliéve perbere heej weer bewaeging in de tent te kriége. 
Weej zulle alles in ‘t werk stelle, volgend jaor auk met de dreej daag, daag met meziék te kriége. 
Of ‘t lök?? det huért geej nog waal taege daen tiéd. In elk geval haet ‘t regerende trio beslis neet 
stil gezaete in eur regeringsperiode. ‘t Gebroekelijke programma veur ein trio is neet mis, Bezeuk 
aan zustervereiniginge en bejaarde in allebei de bejaardecentra, maar auk thoës veur eur die neet 
miër zoë good ter bein zien. Auk kranke minse waere in ‘t ziekehoës en thoës opgezôch. Neet allein 
carnavalistisch, maar auk sociaal, haet ôs trio elk jaor ein belangriéke funksie. De schoël wuërt auk 
neet vergaete. Daobeej komme nog eur eige verplichtinge beej vereiniginge enz. Beejein ein hiele 
kluif die aevel met vuul plezeer wuurt aafgewerk. Ein trio det 't hiël good haet gedaon, zeej hebbe 
paol gehalde tot aan vastelaoves-dinsdaag toe, wie in ein volle kefee, teminste vanaaf half elf, ein 
ind kwaam aan eur  regerings-periode, veur zoëvaer det vastelaovend betröf. De vlag meus nao 
onder en beej det zeej ‘t neet woele, kwaame de waterlanders, maar minse, det is ein teiken det 
zeej fijn hebbe gevônde. De minse die ens in eur schoon hebbe gestaon, die weite waat daen 
dinsdaag beteikend. Alles is nog ens doorgepraot beej ‘t hiéringschelle op aswoensdaag. 

Ik bin bijna aan ‘t ind van mien verhaol. Res nog te vermelde det Jan Seelen en Jan Crommentuyn 
dit jaor veur ‘t iërs hebbe geassisteerd names de Wien beej ‘t begeleide van de optoch in de stad 
en det weej, los van de Iedewerfaktie, door toedoon van diverse leeje, vuul nieje, jonge, leeje in ôs 
geledere hebbe meuge kriége en daomei kinne weej blié zién. Minse kiék ens um ôch haer of geej 
nog minse veur de Wien kint winne. Weej kinne ze bes gebroeke. 

As ik dan; de TC heb bedank veur eur, werkelijk, gooije decors en met name, John Wiermans 
vanwaege ‘t belangeloos ter beschikking stelle van zién apparatuur veur geluúd en opname, de 
Pers- en Propaganda kemissie heb gepreze um eur erg gooije werk en presentasie v.w.b. 
oëtnuëdiginge en veural de alde feep; want kôs me de vrouwehand neet preuve aan alles waat oét 
kwaam?? Zeej hebbe ‘t hiélemaoI zelf gedaon, ôs vruiwkes van de P&P. 

As ik dan vaerder;  De joekskemissie heb bedank veur eur klinkende zittinge en andere 
programma’s zoëas weej det altiëd van eur gewind zien. Maar vergaet neet, det dit erg vuul werk 
is. De AZ bewônder veur eur “altijddurende” werk tiëdens de evenemente as, weej ôs ammusere. 
De Raod van Elf (of dertién) aanhaol, dae steeds maar weer met 't Trio op stap geit, as 
achtergrônd fungeert beej zitting en andere festiviteite en daonao nog vuul werk verzet. De 
reserve-chef de protokol, Joop Kerkhof, dae ‘t net wie Piet det altied kôs,  t auk netjes veur elkaar 
had.D’n hoffotograaf, dae keurig binne zien budget bleef en toch alles op de geveulige plaat 
vasloog. De finansjele kemissie en auk de kaskemissie, die same zörgde det alles auk finansjeel in 



gooije bane bleef.  En neet te vergaete ’t textiel-verwerkend-krenske det tiédelijk is geformeerd 
um vlagge te producere. 

Ik bedank idderein heb die dit Jaor eur steinke hebbe beejgedrage en die ik misschien bin 
vergaete,’ ‘t Bestuur aan deez taofel veur de vuule oore die nuëdig zien um dit vastelaovesscheep 
te laote vare, en “last but not least” geej allemaol as lid van ôs vereiniging want zônder ôch kan dit 
sirkus neet bestaon, as ik det allemaol heb gedaon, dan kan ik mien betoog aafsloëte met ’t bekind 
make van ‘t motto 1985 veur de Wien: 

“LEK ENS AAN DAE WIENBOL” 

As ze det duis, dan kins ze zegge WIEN IK HALD VAN DICH  in “Ôs EIGE WIEN" dao heers 
d’n  gooije VASTELAOVESGEIS en “ IK BIN" blie det weej ein trio hebbe die zegge; 

JONK EN ALD, BLIEF NEET KALD, 
ZING OCH WERM, ERM IN ERM, 
‘t GEIT UM DE JEN , NEET UM ‚T PROTOKOL, 
‘t IS EIN VASTELAOVESVEREINIGING, VEUR IDDERE WIENBOL. 

Waas geteikend: Frans Peeters 

 

 


