
 

Motto: Span hérres de Wien 

Jaorverslaag 

"De Wien” kint met tevreejeheid truukzeen op ein geslaag 22e seizoen, det vuul hoegtepunte 
kinde. Zoeas gebroekelijk begint 't vastelaovendseizoen van "De Wien" met de leedjesaovend, 
welke dit jaor woort gehalde op 7 oktober 1988. 
't Waas eine gezellige leedjesaovend met as winnaars Leedje nr. 1 "Zo'n wienermaedje", gezonge 
door Helma Hendriks en Leon Bastiaans. Teks waas van Toos Bos en de meziek van Frans Wassen. 
Leedje nr. 2. woort "Maak de straote vreej” met teks, meziek en zang van Henk van Hoften. Leedje 
nr. 3.woordt "Wao Venlo gruets op is", auk: met teks, meziek en zang van Henk van Hoften  As nr. 
4. eindigde 't leedje ‘t Zonnestraolke" teks en zang door Maria Moskes met meziek: van Frans 
Wassen. Alles onder begeleiding van Emil Geuke op orgel en Wim Daemen op drum. 

Zoeas de Ietste jaore gebroekelijk is wuert van deez leedjes eine meziekband opgenaome in ein 
van de studio's die Venlo riek is. Dit gebeurde dit jaor op10-11-1988 en weej as bestuur konstatere 
det 't meziekbendje door de Wienminse good gekoch is. De muzikale verzorging , helaas neet mier 
belangeloos, waas veur de viefde kier in hand van de Hermeniekepel. De verkaup van bendjes haet 
dit jaor weer ens hoes aan hoes in De Wien plaatsgevonde. Helaas ware d 'r neet genog bendjes 
um de hiele Wienbuurt aaf te gaon, maar ‘t volgend jaor zulle weej raekening halde met de 
bestelling van bendjes. De verkaup haet plaatsgevonde door ' t bestuur en de meziekkemissie. 

Op 11-11-1988 haet de Wien zien beejdrage geleverd aan ‘t gezamelijke inschete van de 
vastelaovend, de Ietste jaore met stijgend sukses door Jocus opgezatte. ‘t Is ein gooije tradisie die 
zeker mot blieve bestaon en de Wien zal auk in de toekoms eur meiwerking blieve gaeve. 

Op 19 november 1989 waas d 'n zwarte daag veur Prins Arno I en zien adjudante Ben en Pierre. 
Ware zeej in janewarie met met vuul tam-tam ingehaold, met net zoevuul tam-tam woorte zeej 
auk weer aafgeveurd. Zoe geit det in 't korte maar hevige laeve van ein prinsetrio. In ein 
aafwisselende zitting, wao-in weej mochte genete van diverse gooije artieste, hebbe weej 
aafscheid van 't 21e trio van de Wien genaome. 

De tapholp van Wien woort op 16-12-1989 ingerope door ozze plaatselijke brandwaer. Gevraog 
woort of weej veur eur de zaak naat woele halde met de aopening van de nieje brandwaerkezerne. 
Weej hebben det met ein aantal minse gaer gedaon en 't brach eine nette cent in de laai van de 
Wien. Nao 1 oor ‘s-nachs verschene inkele minse van de Technische Kemissie um de 
brandwaerminse nao hoes te bringe. Alle meiwerkers bedank veur ogge inzet. 

7-1-1989 Waas 't dan weer zoe wiet. Op eine drokke prinsebal woort de 22e trio van de Wien 
bekint gemak in de persoen van Lei van Went Prins Lei d 'n Ierste met zien twiej kwante 
adjudante, zoewie ozze vors Gerard Seelen det altied pleeg te zegge, in de persoene van Leon 
Bastiaans en Bernard Seggelinck. Ein good stel det ’t jubilejumseizoen glans haet gegaeve, zoedet 
weej det neet mier hove op te poetse veur de kommende jubilejumfestiviteite in september a.s. 
Zoeas de letste jaore gebroekelikware d’r opnie prieze te winne veur de schoens verkleide.  Eine 
gezellige en good verzorgde prinsebal in ein schoen dekor gestaoke door de technische kemmissie. 

8-1-1989 woort door Prins Lei d’n Ierste de Wienvlag in top gehese veur Grand Kefee 
Maagdenberg. Ein gebroek, det auk al veur d’n 22e kier plaatsvond. De dao-op volgende prive-
resepsie van ‘t prinselijke trio waas ein grandioze heppening en hoof vaerder gen toelichting. 



Op deez prive-resepsie krege alle bestuurs- en kemissieleeje de prinselijke onderscheiding van zien 
hoegheid umgehange as waardering veur ’t belangeloze werk det zeej doon veur os 
vastelaovesvereiniging. Auk de femielie van prins en adjudante woort van dit klatergold veurzeen. 
De muzikale verzorging van deez evenmente waas in hand van de zwervers en Joekskepel Schots 
en Scheif, welke leste Prins Lei , zelf lid van deez kepel, vaerder de hiele vastelaovend, wao 
meugelik, haet vergezeld op zien bezeuke. 

Tiedes de twiej veurgaonde evenemente woort auk gestart met de verkaup van de jubilejum-
medalje. Ein unieke medalje, a) umdet die maar eine kier wuurt oetgegaeve, maar b) umdet op 
deez medalje ein knots van ein taalfout steit die auk maar eine kier veurkump. 

Alle raeje dus um deez medalje veur fl. 5,- te kaupe beej ein van de minse van de 
jubilejumkemissie. In de pauze en nao deez vergadering, krieg geej dao ongetwiefeld de kans 
veur. Doon…want ’t geld is nuedig en as lid van de Wien is dit bijna ein morele verplichting aan de 
hardwerkende kemissie veur ‘t 22- jaorig jubilejum. 

De jeugmiddaag, welke vanwaege tiedgebrek in ’t zier korte seizoenop zaoterdaagmiddaag 14-1-
1989 is gehalde, waas weer good bezoch. ’t Aaftraeje van prinses Karin (Kerkhof) en zien 
adjudante Shirley (v.Mosseveld) en Jenny (derks) woort drok door de jeug gevolgd, maar auk de 
bekindmaking van de jeugprins 1989, prins Max (v.d.Randen) en zien adjudante Chris (Munten) en 
Ruud (Seggelinck), zoon van de “groete” adjudant. De kinder vonde ’t  eine fijne middaag en dao 
geit ’t toch um. De jeugraod en ’t jeugtrio zien weej tiedes de daag veur de vastelaovend 
verschillende kiere taege gekomme en geluif mich, die kinder genete d’r van. Geej merk waal, det 
de vreejwillige opcent van de konterbusie good terech kump. Halde zoe. 

Met schoen waer trokke weej op 15-1-1989 in optoch nao de Maaspaort. Veurop gegaon door de 
Hermenie van Venlo, die zich in de laup van de jaore in de Wien haet genesteld as 
meziekverzorgers, trok Prins Lei d’n Ierste met zien adjudante Leon en Bernard vergezeld van de 
jeugprins en jeugraod, de Wienbolgroep en de groete Raod van Elf, Joekskepel Schots en Scheif, 
St. Clara mit Ihre muzisierende freunde von uber die grenze, scouting Fransesco en nog diverse 
spontane optochgengers, door de Wien, wao weer drok versierd waas. Daonao ging ut euver dae 
lange stille Kaldenkerkerwaeg haer en dwars euver de Parade, wao me nog steeds mot winne aan 
de twiede optoch van de stad, nao de Maaspaort. In die Maaspaort heel ziene Hoegheid Prins Lei d 
’n Ierste resepsie. Wachtieje van 3 wies 3,5 oor ware normaal , maar det is beej de Wien al jaore. 
Raeje det weej toch al eine hiele tied bezig zien heej waat op te vinde, maar ’t is gen mekkelikke 
opgave te zorge det  idderein vlot an de beurt kin zien. 

Ein manjefieke resepsie wie weej die van de Wien gewind zien, maar dit jaor ging veur ’t iers ein 
bar op de ierste verdeping aope, umdet de ruumpte onder te klein waas. Weej van ’ t 
bestuur  zeen det gaer want ’t gezegde, WAE NEET OP DE WIENRESEPSIE IS GEWAES IS DE 
VASTELAOVEND NEET GOOD BEGOS… begint steeds mier waorheid kriege… of lever gezag, me kint 
neet mier um de Wien haer in de stad en det is ein good teiken. 

‘t Nieje motto veur kommend seizoen det geej straks krieg veur geschotteld luet os aevel auk weite 
det weej os zelf motte blieve en det is iets wao weej, as bestuur, al jaore strak op lette. 

1-2-1989 waas de 22e bejaordezitting in ’t jeughoes, welke elk jaor opnie door ozze raad wuurt 
geprissenteerd. ‘t Regerende trio met eur vruikes waere dan as gaste oetgenuedig . ’t is ein 
dankbaar publiek die bejaarde en kranke. 

Op 27-1-1989 kwaam os tapgezelschap weer in de waer, maar now neet veur ’t hofbal, maar ’t 
VHC-bal. Ein noedzakelijke aktiviteit die os elk jaor toch weer de ontbraekende finansieje verschaf. 
Van heej oet doon ik dan auk eine dringende oproop aan os nieje Ieeje um auk mei te gaon doon 
aan deez aktiviteit, waoveur geej ech gen volIierde tappers en tapsters hoof te zien. D’r zien vuel 
mier dinge te doon as allein maar tappe en det kint geej allemaol waal. Volgende kier opgaeve 
dus… 



Op 28-1-1989 koste de leeje van de Wien en nog eine hiele haop andere minsegenete van ein 
prachtige en aafwisselende pronkzitting, die door de Wien ziene Hoegheid Lei d’n ierste en zien 
adjudante woort aangebaoje.  Ein skala van zier gooije artieste trooj op in groete Maaspaort en de 
zaal zoot, net wie andere jaore, aafgelaaje vol met entoesjaste minse. Ein zitting um met plezeer 
aan truuk te dinke.  Lof aan alle kemissies die dao zoe hard aan hebbe gewerk. 

Op 31-1-1989 is mooder Wassen os ontvalle. Korte tied van teveure had zeej zich as lid van de 
Wien bedank vanwaege eur slechtere gezondheid. De Wien haet heejmei eine kleurrieke Wienbol 
verlaore. 

Dan de vastelaovesdaag 5, 6 en 7 fibberwarie. Beej Grand Keffee Maagdenberg haet me indelijk in 
de gate det d’r iets met laevende meziek gedaon mot waere um ein kefee as dit vol te kriege. 
Waas d’r jaore geleeje al weer ein begin mei gemak, veurig jaar is det inens weer  gestop.. en det 
hebbe zeej geweite. Dit jaor leep de vastelaovend in os residensie vreej aardig en is door d’n 
oetbater beslaote ‘t volgend jaor weer opnie dreej daag Iank laevende meziek te bringe in de vorm 
van os eige residensie-orkes de Zwerver. Weej van de Wien zulle d’r alles aan doon um 
de  alderwetse sfeer met de vastelaovend weer truuk te bringe of baeter gezag.. vas te halde en 
oet te breije. Good veur ’t trio en good veur de Wien. Allein  verrasde os kasteleinse vrind en 
vijand door op dinsdaagaovend um 1 oor de tap te sloete, zoedet eine houp minse, die van de stad 
ware komme aafzakke um beej de Wien ’t vlag-strieke mei te make en daonao nog efkes onder ’t 
genot van ein klepke nao te praote, d'r bekaait vanaaf kwame. Volgend jaor haopelik baeter. 

Maondaag is intosse al tradisie in de Wien, ozze Wienbolkesdaag.  Sinds inkele jaore besteit deze 
groep en haet al ein groete bekindheid in d’n optoch van Jocus opgebouwd. D’r zien zien nog inkele 
plaatse vreej, dus as geej mei wilt doon, dan kint geej och nao de vergadering beej Ans Seelen 
opgave. Nao ein gruets ontbijt met Wienleeje onderein trekke os minse Iankzaam, ein veur ein nao 
baove um te waere geschmick en aangetrokke. Lankzaam maar zeker volt de kefee zich dan met 
die kIeurrieke Wienbol die meideine op de vastelaovesmeziek, vergezeld van ’t gerinkel van belle, 
die  euveral aan de pakke zien vasgezatte. Ein schitterend gezich en rekIame veur de Wien. Det 
ganse gezelschap trok dit jaor op eine wage nao de stad um mei te doon in de Jocusoptoch. 
Ondersteund door ritmische Zuid-Amerikaanse en Venlose vastelaovesmeziek hebbe zeej ein 
prachtige show weggegaeve in de straole van ein vastelaoveszunke. De Wien kan heej prat, op 
gaon. 

En zoe ging ‘t vastelaovesfees weer veurbeej en woorte weej auk in de Wien met twiej bein op  de 
grond gezatte. Nao ‘t strieke van de vlag op vastelaovesdinsdaag zien de auge in de Wien gerich op 
september as weej as aafsloeting van ’t jubilejumjaor ein groet fees gaon bouwe. Heejeuver huurt 
geej straks mier. Prins Lei steit  weer in de blomekraom, Leon zuk ‘t gold weer ongevier eine 
halve  maeter onder de grond en Bernard perbeert de jeug van de stad weer waat te liere as 
schoelmeister. Eine drokke tied hadde zeej met alle bezeuke aan vereiniginge,  bejaarde en kranke 
minse. Drok hadde ’t auk de minse die veur inkele waeke truuk de tente van de aspergerie hebbe 
opgebouwd en aafgebraoke. De opbrings daovan verdwient in de Wienkas. Harde werkers bedank. 
Danke veur alles zeg ik taege alle leeje van de Wien en veural taege de werkende leeje. Danke zeg 
ik taege de meiwerkers aan ’t VHC-bal en auk taege de sponsors, zonder wae weej gen alde feep 
kinne oetbringe. Danke aan Teddo Janssen dae dit jaor de meziekinstallatie haet bedeent en dit 
jaore wilt gaon doon. Danke aan alle meziekmeiwerkers in welke vorm dan auk, aan 
leedjesschrievers, zengers en alles wat daomei te make haet. Dank vanoet ein jaorige Wien. Dank 
aan de femielie Crommentuyn veur ’t rondbringe van os sirkulaires. Ik sloet dan auk dit verslaag 
met ein aangepaste versie van ziene Hoegheid Lei d’n ierste ziene liefspreuk; 

"Span Herres… de Wien is indertied oet spontaniteit gebaore en is now 22 jaor gewaore, 
laote weej same dae wienwage blieve trekke, met alle wienbol as vastelaovesgekke.” 

Frans Peeters, sikkertaris 

 


