
 

Motto: Dao geit-e weer 

Jaorverslaag 

25 mei 1988. Gehiél ônverwach begôs ‘t Wienseizoen 20-8-87 met ein extra tapaktiviteit op de 
Schinkemert. Volkome ônverwach woort de Wien gevraog umdet ein andere vereiniging op ‘t 
allerletste moment verstek had laote gaon. Nao ein vlotte belkampanje ware, ôndanks de 
vekansies, 18 minse bereid um in dit “gaat” te springe en veur de Wien te gaon werke. Eine 
meivalIer, dae achteraáf bezeen, hard nuëdig waas, maar det huërt geej waál van Jan, straks. 

Op 20 september ‘87 is ôzze leedjesaovend gehalde ônder muzikale begeleiding van Emil Geuke en 
Wim Daemen. De sjurie, bestaonde oët Hay Cromvoets , Sjaak Sieben, Baer v.d. Mey Jocusprins 
Jan Klein en Wiel Hermans, had  ‘t bepaold neet mekkelijk. Maar leefs 10 leedjes van ziér gooije 
kwaliteit woorte de zaal en sjurie veurgeschôtteld. Leon Bastiaans had zelfs ein leedje, zoë 
Iank…,..um te “schete”en zoë hoot ‘t auk. ‘t waas leuk, maar vuuls te Iank. Maar met ‘t leedje 
“ZOMERSPRUUTJE” goeijde hae hoëge auge. Met 1700 punte haolde hae de iërste plaats. ‘t Leedje 
waas geschreve door Toos Bos en op meziék gezatte door Frans Wassen. Twiéde woord Henk van 
Hoften met ‘t leedje“VLINDERS IN D’N BOÉK” . Auk de derde plaats waás veur Henk met 't leedje 
“VERVLAOGE DAAG” De teks en meziék van allebei ware van um zelf. As veerde eindigde ‘t leedje 
“’T SCHOENE LAEVE”gezônge door Kitty Siebert en Frans Peters. Teks en meziek ware allebei van 
de Iets geneumde, toen nog regerend prins van de Wien. 

Maar neet lang miér, op 14 november 1987, waas de veur iddere prins fatale zitting. Naodet Prins 
Frans d'n Twiéde en adjudante Bas en Kep ein gezellige zitting hadde meuge aanschouwe, woorte 
zeej door de wederzijdse femiele van de prins op ein ludieke menier aáfgeveurd en in eine Globe-
smeltaove umgesmolte wiés gewoéne Wienleeje. Ein good verzörg aáftraeje waobeej minnig 
wienlid zich de raukmaker nog waal kan herinnere. Op deze zittingsaovend waas auk ôs 
meziékbendje weer te kriége. De veer winnende leedjes van 1988, aangevöld met bestaonde 
Wienleedjes. 
De opname daovan haet op 6 november 1987 plaatsgevonde met meiwerking van alle optraejende 
zangers en zangeresse van de leedjesaovend en neet te vergaete de Hermeniekepel. 

Op eine ziér good bezochte prinsebal op 9 jannewarie woort ôzze 21e prins van de Wien bekind 
gemak in de persoën van ARNO BOS as Prins ARNO d’n Iërste. De sfeervolle aovend, opgeluusterd 
door de joekskepel Schots en Schelf en ôs hoësorkes "de Zwervers" brachte auk twied nieje 
adjudante te weite Ben Hendriks en Pierre Custers. Bijna waas det neet doorgegaon, umdet emus 
in de organisasie, de bôks van ein van de adjudante waas vergaete mei te neme beej de 
kleijermaker v.d. Broek en dus eigelijk in zien ônderbôks meus opkômme. Ein flotte aktie van 
inkele bestuursleeje leverde ald-adjudant Kep v. Mosseveld zien, toevallig, zwarte bôks op en zoë 
kôs dae erme Pierre dae intösse al storf van de zenuwe, toch op ein fatsoenlijke menier 
teveurschien kômme. 

Op 10 Janewarie woort door ‘t nieje trio de vlag gehese persiés um 11 euver twelf en daonao ein 
good bezochte privé-resepsie gehalde. Al deez evenemente ônder muzikale begeleiding van 
joekskepel Schots en Scheif en De Zwervers. Met de prinsebal en de andere evenemente waas de 
vastelaovesmaraton gestart. Weej meuste ôs haöste um op tiéd vastelaovend te kinne viere. Zoë 
vruúg veel vastelaovend. Dit daor is ‘t nog ein graötje erger. Vastelaovend op 5, 6 en 7 
fibberwariee. As door de Wien de normale tiéje zoele waere gehanteerd, raekenende vanaaf de 



vastelaovend, dan zoél ut prinsebal op Twiéde Kersdaag zién. Maar auk dao breije weej waal eine 
mouw aan. ‘t Zoel de Wien neet zien as weej dao neet oétkwame. 

Zôndaag 17 janewarie 1988 waas de jeugvastelaovesmiddaag. Prins Bart d’n Twiéde en zien 
adjudante Sascha en Stefan woorte bedank veur eur inspanning en aáfgeveurd as kiepe. Eine good 
bezôchte middaág wao vuël kinder zich köstelijk ammuzeerde in de zaal, maar net zoëvuël elders 
in de kefee. Tiédes deze middaag woort ‘t nieje jeugtrio bekind gemak. Dit jaor ein damestrio te 
weite, Prinses Karin, dochter van Joop en Sjuul Kerkhof, Adjudante Jenny, dochter van Gerard en 
Romy Derks en Adjudante Shirly, dochter van Kep en Diny v. Mosseveld. Dankzij de inspanning 
van de jeugkemissie is deze middaag ziér good geslaag en zoog zelf ein niej vastelaoveskrentje 't 
leech, nl. 't Feepke, ein verkleinde oétgave van de bekinde Alde Peep. Ein good initiatief det 
meugelijk waas door inkele sponsors oët de umgaeving. 

Zôndaag 24 janewarie 1988 woort Prins Arno d'n Iërste en zien adjudante Ben en Pierre in optoch 
door ‘t Wienerriék geveurd, op waeg nao de vaere Maaspaort. Eine schoéne optoch, dae eigelijk 
intoch hit, maar intösse, door de neet naolaotende inzet van ôzze vice-veurzitter, Karel van de 
Randen, is oétgegreujd wiés eine optoch. In de Maaspaort aangekômme hele Prins Arno d’n Iërste 
en de adjudante Ben en Pierre ein grandioze resepsie, ein resepsie, welke intösse groéte 
bekindheid haet gekrege in de Venlose vastelaoveswaereld. Want in de wandelgange wuërt al 
gefluusterd, det, wae neet op de Wienresepsie is gewaes, genne gooije vastelaovend haet gehad. 
Det sprik toch veur zichzelf en as de gemeinte det van teveure had geweite, dan hadde zeej die 
Maaspaort neet in de stad, maar in ‘t greuneveld gebouwd. 

Zôndaag 31 maart 1988 heel De Wien eure twiéde vastelaovesmert. Ziér vuël minse van en boete 
de Wien bezochte deze gezellige middaag, waobeej minnig vastelaovestenue van eigenaer 
verwisselde. ‘t Noëdzakelijke initiatief van de Werkgroep Wienbol is good aangeslage ‘t veurig  jaor 
en haet vaste grônd ônder de veut. Waas de opbrings veurig jaor gehiél veur de Werkgroep 
Wienbol, dit jaor waas de organisasie, maar auk de opbrings netjes gedeild met de raod van elf die 
dao noëdzakelijke dinger van geit aanschaffe. 

Zaoterdaag 6 fibberwarie 1988 hadde weej ôs Groëte Prônkzitting in de Maaspaort met ein 
grandioos programma. Veur ‘t iërs trooje de Wienböl op in eur prachtige tenue en ware vaerder d’n 
aovend aanwezig op de buhne as flônkerende dekorstökke. Naeve ‘t zinge van ôs eige Wienleedjes 
en ‘t danse van dansgarde de Kwas en ôs eige tansmeriekes zônge nog de Beerbrouwers en 
Maaszengers eur hoëgste leed. Hötje Lauk, De Postbode en d'n broédegom struijde daotösse de 
nuëdige kwazel in ‘t rond. Nôw huur ik ôch al zegge, ik mis eine buut, maar.. nae, dae vergaet ik 
neet. Det Erna van Gerwen, mooder van viéf groëte blage, huppelde rônd euver de buhne as ‘t 
Moordjônk van ein jaor of vieftién. Ein good stök vastelaovend en ein gooije zitting en lof aan de 
joekskemissie die ze had samegesteld. 
Lof auk aan alle andere kemissies en de stille werkers dao um haer want zônder ôch geit ‘t neet. 
Minnigein wet neet, waat achter de scherme môt waere verzatte door zichbare en ônzichbare 
kemissieminse um alles zoë vlekkeloos meugelijk te laote verlaupe. Vanachter deez taofel oët 
bedanke weej ôch dan auk veur ôgge fabelachtige inzet, zônder det, kan de Wien neet dreije. 

Naeve al deez geneumde aktiviteite vergaet ik neet te neume de 21e bejaardezitting die opnie door 
de Wien woort gepresenteerd en door de technische kemissie woort verzörg. Ik vergaet auk neet te 
neume 't optraeje van de Wienbolgroep in de Jocusoptoch. Ein oëtmuntende Wienpromosie in 't 
Venlose, det ziér gewaardeerd is gewaore door de Venlose Iuû en wao vuul euver is gespraoke en 
as ‘t aan de Wienbolgroep leet, nog vuul zal waere gespraoke. 
Auk vergaet ik neet te melde de ziér intensieve beslômmeringe van 't trio 1988, det zich, zoë as 
det huürt, euveral haet laote zeen en de Wien op ein veurtreffelijke menier haet vertaegewaordig. 
Vereiniginge, bejaarde en kranke, jeug en gehandicapte jeug, woorte bezoch en haet vuu geverg 
van deez dreej minse, die deez las, as ze ‘t zoë maags neume, op eine waerdige menier hebbe 
gedrage. Det geldt auk veur de jeugraod en ‘t jeugtrio. Auk zeej ware op diverse plaatse aanwezig 
wao zeej as jeug, dus toekôms van de Wien, aan Wienpromosie hebbe gedaon. 
Aan deez Iiés deent te waere toegevoeg ein kemissie, waovan geej nog neet vuul huërt of zeet, 
maar waal degelijk aanwezig is en erg hard aan ‘t werk is um ôs 22-jaörig bestaon op ein waerdige 



menier te viere. 't Komitée 22-jaörig bestaon liërt geej in ‘t kômmend jaor beslis nog kinne en ik 
doôn nôw al vanaaf deez plaats eine oproop aan idderein in de Wien, um meiwerking te verliéne 
aan dit festijn, as zeej daoveur waere gevraog door dit komitée. 
Aan de veuraovend van ôs jubiljumjaor spraek ik, names ‘t bestuur de wins oët, det 't ein good 
jaor zal waere, waovan me naoderhand kint zegge, det waas ein ech Wienfees, de Maagdenberg 
waerdig. 
Vaerder vraoge weej aan idderein begrip, as bepaolde zake, welke investeringe verge, neet direk 
van de grônd kômme. Weej as bestuur meine, det weej ein veurtvarend beleid veure, det helaas 
continue geremp wuert door ôs beperkte financiële meugelijkhede. Toch zien de letste jaore vuul 
zake van de grônd gekômme door enorme persoënlijke inzette van ôs leeje, dink maar ens aan ’t 
jeug-gebeure, de Werkgroep Wienbol en veural neet te vergaete de inzet van ôs minse in de 
Maaspaort met tappe. Zônder dae persuënlijke inzet is ‘t ônmeugelijk alles aan ‘t dreije te halde en 
daoveur danke weej idderein van herte veur al die minse eur beejdrage. 

Truukkiêkend op de "VERVLAOGE DAAG"  van “ 't SCHOËNE VASTELAOVESLAEVE” van ‘t 
aáfgeloupe seizoen, meuge weej haope det de “ZOMERSPRUUTJES” 't good doen dit jaor, zoëdet 
weej met “VLINDERS IN D’N BOEK" meuge beginne aan ein stormachtig jubileumjaor. 

Frans Peeters, sikkertaris 

 


