
 

Motto: Lek ens aan dae Wienbol 

Jaorverslaag 

 
7 mei 1985.  Opnie meuge weej truukzeen op ein zier good geslaag seizoen van Ôs eige 
vastelaoves-vereinging “DE WIEN”. wie ôs ald-lid Evert Theunissen op zaoterdaag 20 fibbervarie 
1971 in ’t daágblaádveur Noord Limburg schreef “DE WIEN VORMT HET BEWIJS VAN EEN NIEUWE 
BEHOEFTE” kôs hae neet weite, det deez vereiniging, opgerich op 5 september 1967, in 1985 oët 
eur vooge zoël barste, um, 18 jaor nao eur oprichting, noëdgedwònge , de wiék te motte neme nao 
‘t hertje van Venlo, um dao, in de nieje Maaspaort, eur Prinseresepsie en Prônkzitting te motte 
halde. Auk kôs hae neet weite, det, wie in daezelfde krant de gebaorteadvertensie van ôs eige 
Prinses Yvonne, Theodora , Wienia woort aáfgedrök, detzelfde prinsesje in zién viértiénde 
laevesjaor same met bijna 600 andere Venlonaere de Prônkzitting van de Wien zoél aan-schouwe. 
Hae kôs neet weite, det oët ‘t brein van ein veertal minse, opgerich door ‘t “elftal” det op 5 
september 1967 't sein op greun zoot, zoë ein bleujende vereiniging zoël ôntstaon, welke in Venlo 
eine zoë gooje naam en faam zoël opbouwe. 
Det in zo’n vereiniging, welke bleujt auk vuûl geld umgeit, det is te zeen as ze ‘t  jaorverslaag van 
1968 d’r beej paks, wao wuërt gesteld det ’t gen goodkaup jaor is gewaes en det wuërt aáfgeslaote 
met ein batig saldo van fl. 18,60. De umzet van det jaor waas fl. 7393,-. Nôw  leet daen umzet op 
ôngeviër op fl. 25.000,- per jaor, zônder plaat. 
Det is allemaol lang geleje, en weej laeve nôw in 1985 en staon nog allemaol met twiej bein in de 
Wien. Dao is ‘t seizoen 1984/1985 begôs met ein zomerevenement det ziër good is verlaupe. In 
eine good oëtgezatte voottoch hebbe de organisatore de minse ein groët stök van de binnestad op 
ein spesiale menier laote zeen. Alweer miër minse van ôs vereiniging bezôchte dit evenement det 
beej Hotel Maagdenberg in ein gezellig beejeinzién eindigde. Dit gebeure vond plaats op 18 
augustus. 

Op 22 september stonde ôs zengers en zangeresse veer in de startblokke veur ‘t bringe van de 
nieje leedjes welke weer opnie door ôs eige minse ware gecomponeert en geschreve. Auk dit jaor 
hadde weej debutante en waät veur, José van Hoften en Han koelen, ôzze latere adjudant veur dit 
jaor, maar det wis hae toen nog neet, ware de minse die veur dn iërste kiër op de plenk staonde in 
de Wien. En hiélemaoI neet gek. Han lökde ‘t zelfs um de twiéde plaats te haole, terwiél Henk van 
Hoften ‘t presteerde um veur ’t twiéde jaor in suksessie te winne, naodet hae veur daen tiéd noeijts 
had meigedaon. Veur de Jury, bestaonde oët Tom v.d. Loo, Baer v.d. Mey, Hay v.d. Ham, Piet 
Beckers en Sjaak Geraats, kwame de volgende leedjes as iërste veer oët de bus: 

1. Hoempapa; teks, meziëk en zang van Henk van Hoften. 

2. De Wientempel; Teks en meziëk van Han Koelen, meziëk Frans Wassen. 

3. Meug ik efkes; Teks Gerard Seelen, meziëk en zang Frans Wassen, 

4. Lek ens mei; Teks, meziëk en zang van Frans Peters. 

‘t Iërste leedje woort net wie veurig jaor op de plaat van Jocus opgenaome. De begeleiding van de 
leedjesaovend, maar auk ‘t begeleide tiédens de repetisies waas weer in hand van Emiel Geuke. 



Ôs iërste zitting op 17 november waas ein ziér geslaagde. Zowaál waat betröf ‘t programma, maar 
auk ‘t bezeuk van ôs leeje. Staond taege de moor hebbe diverse minse van dit schouwspel 
genaote. Wie Prins Piet d’n iërste en zien adjudante Huub en Wilfried zich op de bûhne hadde 
genesteld voltrok zich ein schoëne zitting veur eur auge wao-in vuul is gelache… 

Nao de schaele wazel van Wiel Hermans en de ziér gooje act van ‘t duo Paeper en Zalt hebbe  weej 
genaote van ein niej duo Kruuts en Mol, ge weit waal det maedje waat zoë machtig kôs lispelen. 
Albert Peulen waás in topvorm deze aovend en tösse al dae wazel woorte door ôs minse de veer 
nieje leedjes gezônge. ‘t aáftraeje, verzörg door de joekskemissie sloog alle geluûds-rekôrs De 
hiéle Venlose Koel hadde zeej mei gebrach met publiek en al. Inens zote zo’n 8000 man in de zaal 
en de luidspraeker kônd van ‘t aáftraeje van ôzze Piet d’n Iërste en adjudante Huub en Wilfried, 
Piet woort umgeturnd tot voetballer en zoë auk zien adjudante. Waát daonao met daen ”erme” Piet 
gebeurde haet d’r vuûl  de derm binnesboëte laote dreije. In eine groëte bal gestop woort hae met 
eine rotgank nao boëte gerold dwars door de gaol haer. Idderein dach det Piet zoë misselijk wie ein 
loés zoël waere, maar ‘t waas eine ziér doordachte bal. Gezaete op en plenkske met de hand aan 
ein stang en de veut op ein steuntje zoot Piet deftig taege d’n binnekant aan te kiéke. ’t Dreije deej 
um niks. Hae had zelfs verleechting aan baord en haet d niks van geleeje. Met ein meziekske van 
ein gehandikepte ald zwerverskepel woort deze schoëne aovend beslaote. 

Op 12-1-1985  waás ‘t dan zoëwiét, Prins John d Iërste kôs aan ’t Wienvolkje bekind waere gemak. 
Vuûl aovende hadde zeej al in stilte en alle geheimhalding getummerd aan eure nog aáf te legge 
Vastelaoves-Wien-waeg. Maar weinig minse zién op de huûgte wievuûl werk d’r in die geheime 
waeke wuërt verzatte door inkele minse en die meuge bes waál ens waere geneump. Piet Beckers 
en Gerard Seelen. Dök noëdtgedwônge pas Iaat in d’n aovend startend en vruúg in de morge 
eindigend waere minige aovende volgepraot en volgewerk same met ‘t nieje trio en neet te 
vergaete eur vruiwkes. Det ‘t daobeej soms waál ens vochtig wuërt, hoof gén betoog. 
Onder de toëne van op “Snip en örtje” woont de Prinsebal geaopend.  De bekindmaking waas dit 
jaor zônder fopfigure en is de Wien bes good bevalle. Jaore hebbe weej helaas nao dit fenomeen 
môtte griépe maar dit jaor hadde we ein gooije kans um dit ens anders te doon. Ôzze adjudant Jan 
zoot in de raod en det waas dus al opgelos. John stand al jaore op de diverse verlangliëskes en kôs 
dus neet oët de zaal wegbliéve. Han Koelen woort al zoë verguis as ein van de dreej door zién eige 
technische kernissie det aak hae neet de zaal oët kôs. Dus meus Gerard de zaak maar oët d’n aek 
praote en det haet hae good gedaon. De nieje dreej, John Janssen, Jan Crommentuyn en Han 
Koelen, woorte bekind gemak en eine ziér gezellige bal is daonao losgebarste in de Wien. Op deze 
bal woorte priéze oëtgereik door de Wien veur de meist origineel en moeijs verkleide. Ein idee det 
weer waat miér Iaeve in de Kleijerbrouwerie haet gebrach. 
Met eine kalde, gore wind voort ‘s-morges daonao um twelf oor de Wienvlag gehese beej Hotel 
Maagdenberg as beginteiken van  ’t Wien-vastelaoves-seizoen. As de sjampanje neet zoëvuúl 
alcohol in zich had waar hae in de glaze bevraore. Tjuu, waat waas det kaId. Binne waás ‘t baeter. 
Had joekskepel op snip en aörtje boëte meujte 't iës oët de traöte te haIde, binne zote de Ald 
Zwervers en werme, gezellige privé-resepsie van Prins John d’n Iërste op te Iuústere wao vuúl 
genuëdigde van ôzze Prins en adjudante Jan en Han de iërste versiersele van ummochte ontvange. 
Op 27 janewarie 1985 waás d’n daag aangebraoke det ‘t bestuur, stiékum ‘t um toch waál waát 
kniépende, zien iërste Prinsetrio in optoch nao die vaere Maaspaort brach. Gedwônge door ‘t 
ôntbraeke van andere ônderkômmes wao alle bezeükers van de Wienresepsie in zoële kinne, hebbe 
weej met enig Ioëd in de schoôn dae stap gezatte. En de minse hebbe ôs neet in de steek gelaote. 
‘t Waas zoë drök, det emus van de Jocus taege ôs zei, “As geej met ôch resepsie nao Kaevelaer 
got, dan kômme de minse ôch nog nao”. Dit gezegde is nao ôs meining ein ietsepietske 
euverdreve, maar weej zien blié det alles zoë good is verlaupe. In eine optoch, veurop gegaon door 
de Venlose Hermenie met eur majorettes en vaerdere meziëk van de ScoutingFrancesco woort 
Prins John d’n Iërste met adjudante Jan en Han nao de Maaspaort verveurt same met de jeugraod 
dae d’r netuurlijk auk beej waas. De resepsie die daonao volgde waás in ein waord fantasties. Wao 
kômme al die minse vandaan zoél me zegge. Gezellig en sfeervol, ôndanks de nieje umgaeving. 
Bijna waás d’r eine dômper op de feesvreugde gekômme 



wie Jan Vosbeek toch nog efkes meus perbere hoe hard ‘t veel as ze twiej en eine halve maeter 
Iiéger op ein betonne vloer vels. Gelökkig is dit allemaol good aáfgeloupe en kan Jan ‘t gezônd en 
waál naovertelle. 

Daonao ôs Prônkzitting op 9 fibberwarie in de Maaspaort. 
Taege ein schitterend decor speulde deez show zich aáf met eine zaal dae werkelijk aáfgelaaje vol 
waás. Nog noeijts haet de Wien zoévuúl minse op ein zitting gehad. En die zitting waas kwalitatief 
van ein hoég peil. De gansen aovend, tot ein oor ‘s-nachts ware de minse geinteresseerd in waát 
d’r op de buhne gebeurde en waát vuúl belangrieker waás, d’r zoot  stumming in de zaal. 
Ofschoén de lange zit achteraáf bes de meuijte waerd waás haet de joekskemissie de kommende 
zitting toch maar waat korter gemak n.l. tot elf minute euver twelf. ‘t Programma zuút d’r good 
oët, dus zörg det geej gauw kaarte kriég t.z.t. Naodet joekskepel Op Snip en örtje d'n aovend 
muzikaal had geöpend leet Frank Wassen ziene wazel euver ‘t Wienpubliek rolle en met succes, 
Naeve deze buutnereedner lete auk nog Baer vAan de Mey, Wiel Vestjens en Jan Pollux eur visie 
euver de gank van zake in Venlo en ‘t dagelijkse Iaeve hure. Petra Houben, Mary Janssen, Smeis 
werm, smeis kalt, De Beer-brouwers en de Maaszengers deeje dit zingende terwiél tössedoor de 
beinkes van de vIoer ginge van de dansgarde van Stella Duce. Ingelas waas ein optraeje van de 
majorettes van de Hermenie. Die zien pas aan de gank en kôste beej ôs eur iërste kunsjes laote 
zeen. Netuurlijk woorte door ôs eige zengers de veer vastelaovesleedjes van de Wien gebrach 
ôndersteund door de excelent speulende Hermeniekepel. Ziér good gevônde van ôzze vors waás ‘t 
laote aantraeje van de van de twiej Boerebroelof bruudjes van de twiej Prinse, t.w. dae van ôs en 
dae van Jocus. Allebei ware zeej Broedegom gewaes in de boerebroelof en waát ware ze blié eur 
bruúdjes van waaliér weer in 't broelofskleid te zeen. Ein ziér good geslaagde heppening welke 
waál noeijts mier veur zaI kômme. Maar zo’n dinger valle ôzze vors op. Ein gezellig eurke daonao 
besloot deze good geslaagde aovend in de Maaspaort. 

Vanzelfspraekend haet auk dit jaor ôs Prinse trio weer de nuëdige bezeuke aáfgelag beej minse 
die door alderdom en ziekte neet of moeilijk de deur oët kinne. ‘t Ziekehoës, Auxiliatrix en 
verpleegtehoës Martinus woorte auk neet vergaete. Vaerder woorte diverse andere resepties 
bezôch vanoët de Wien, maar netuurIijk auk vanoët de privé-sfeer van ‘t trio, John d’n Iërste haet 
zich good gegaeve, det hebbe auk zien adjudante geweite en zoë huûrt det auk. De nuëdige witte 
haemde zien doorspek met zweitdröppels van ziéne hoégheid in de was verdwene. Nog te 
vermelde velt det auk dit jaor de zitting veur de bejaarde in de Wien opnie, veur d’n achttiénde 
kiér door de Wien-raod van elf woort gepresenteerd. ’t Is ein tradisie gewaore wao de bejaarde 
eIk jaor op raekene en welke door de raod gaer wuért volgehalde. En dink nôw neet det ik de 
zweitdröppeIs van viéftig van ôs leeje vergaet die op eur gezich hebbe staon te parele tiédens eur 
harde werke met ‘t Hofbal van Jocus wao door ôs minse de diverse werkplekke woorte verzörg. 
Van d’n tap tot aan de WC’s toe. En ‘t haet geld opgebrach veur de vereiniging det huûrt geej 
dalijk waáI in ‘t verslaág van Jan. De fooije van dezeaovend zién door deez minse ter beschikking 
gesteld van de kas van de jeugaktiviteite van de Wien. Det waás stiekum toch nog ein bedraág 
van fl. 470,- ôngeviér. De minse die daoveur hebbe gewerk wil ik daoveur, namus ôs jeug en de 
organisatore van de jeugaktiviteite, van herte veur bedanke. Auk dank veur de opbrings van deze 
aovend, want de Wien haet ‘t geld daovan hard nuëdig. 

As letste, maar neet de ônbeIangriékste, kôm ik aan de jeugaktiviteit welke dit jaor op zôndaág 3 
fibberwarie woort gehalde. Naodet Prinses Wilma Holla met eur adjudantes Lenny Derkx en Franca 
Boitelle door inkele in Venlo verdwaalde Chineze van de bühne ware gehaold woorte de nieje dreej 
bekind gemak: Prins Bart Derkx, eine jông dae is veurgegaon door zién vader dae al ens adjudant 
van de Wien waas; Adjudant Jan Willem Stroeken en opnie eine adjudant met eine vader as 
veurbeeld t.w. Ilja Siebert. Seremoniemeister Peter Boitelle haet zien beste beinke veurgezatte 
evenas de Vors van deze middaág 
Teddo Janssen, zoon van ôzzen huldige hoëgheid Prins John I. 

‘t Waas eine gezellige, good bezôchte middaåg en weej haope daomei de jeug aIvas ein biétje 
werm te make veur de groëte Wien straks. De organiserende minse, die werke as ein sub-kemissie 
van de joekskemissie, van herte bedank veur ‘t werk, en begeleiding van dit jeugdige stel tiédens ’t 
vastelaovesseizoen. 



2 april 1985 waas eine dônkere daag in de Wiengeschiedenis. Op daen dinsdaagmorge ôntveel de 
Wien zién iërste iëreIid ôzze vrind, aId vors en aId veurzitter Jac Houben. Groëte hoeveelhede 
werk haet hae verzatte in d 'n aanlouptiéd van de Wien en ôndanks ziéne minder stabiele 
lichamelijke toestand toch weer opnié in de crisistiéd van de Wien in 1977 wie hae weer de 
veurzittershamer in hand noôm um de Wien weer in ein röstiger vaarwater te brenge. Weej haope 
det Els en de kinder de krach vinde um dit, veur eur ôngetwiéfeld zwaore verlees, te verwerke. Hae 
zal beej ôs in gedachte bliéve as eine keiharde werker as ‘t ging um de Wien. 

As geej mien verslaag zoë gehuûrd heb dan môt geej kônstatere det ziér vuûl minse oët de Wien, 
maar auk hiél vuûl daoboëte, mei gelek hebbe aan ôzze Wienbol zoëas de spreuk van dit jaor ôs 
oëtnuëdigde. 
Laot ik dan eindige met idderein te bedanke veur d’n inzet dit seizoen en haope det geej det net 
zoë zult doôn in ’t kômmend seizoen. Dan kin ik same met miéne hoëgheid zegge met trots in mien 
hert:          
                            DIT IS MIEN LAND, HEEJ WIL IK ZIEN, 
                            VASTELAOVEND IN DE WIEN, 
                            MET VUUL PLEZÈER EN HIELVUUL LOL, 
                            KOM LEK MET OS ENS AAN DAE WIENBOL. 

As allerletste wil ik gaer Gerard felisitere met de verjaördaag van zien vruiwke, det straks efkes 
heej waas veur ‘t oëtzeuke van de foto’s, en de verjaördaag extra veur de Wienvergadering haet 
verzatte. AUK DET MOT KINNE“ 

                                         Frans Peters, sikkertaris   

 


