
 

Motto: De gooije geis van de Wien 

Jaorverslaag 

Wie altiëd begôs 't nieje seizoen met 't zomerevenement op 27 juni 1993. 't Woort gehalde in de 
umgaeving van Klein Zwitserland. Good geslaag en voldoonde deilname. 

De leedjesaovend woort gehalde op zaoterdaag 25 sept. 1993: 

Nummer 1 dit jaor ware opnie 3 1/2 tônke "Stum aaf op de Wien Alaaf" geschreve en 
gecomponeerd door Rick Custers. 
As twiëde eindigde Joke Pas en Els Bakker met "Gen geklaag". geschreve en gecomponeerd door 
Joke zelf Derde leedje woort "Wie Schoën" gezônge door Henk van Hoften en Leon Bastiaans. Teks 
en meziëk van de hand van Henk van Hoften. 
Leedje nr. 4 woort "Ein vastelaovesleed" gezônge door de joekskemissie en van teks en meziëk 
veur zeen door Henk van Hoften. 

7-11-1993 waas de Presentasie van de meziekband 1994 met rneiwerking van de Hermeniekepel. 
't Iërste bendje woort offisjeel aangeboije aan den Hiër Sjaak Sieben, ein van de iërste leeje en 
arties van ôs vereiniging. Hae trooj veural op tiedes de jeugniddage. 

13-11-1993 waas minder interressant veur Prins Bas d' n Iërste en zien adjudante Chris en Marc. 
De koempels van Bas zien kaegelklup Kei-Um zôrgde veur ein denderend aaftraeje. 
Ben verdellen zôrgde same met eine groep oët Helde nog veur 't nuëdige vertiér. 

De vastelaovesmert op 2-1-1994 waas weer oetzonderlijk geslaag. 
De kemissie haet weer fantastisch werk verrich. FL.1000,-. van de opbrings is ziër spontaan ter 
beschikking gesteld van de watersnoëd in Venlo. 

8-1-1994 Prinsebal.  
Dao woort prins Guus d' n Iërste en zien adjudante Martin en Rob ônthôlt. Net zoë kalt as hae zien 
werk aafleverd had hae auk de Wienscepter in iés naogemak. Ein moei innitiatief maar van korte 
deur. Ein schoën stel in eine schoëne aangekleide spoëkentempel. De TC haet zich, wie gewuënlijk, 
weer ens good gegaeve. Maar ja, wie kin 't anders as ziene hoëgheid veurzitter van dees kemis- sie 
is. 

't Vlagheise op 9-1-1994 woort good bezôch. 
Raod van Elf , bestuur, alle ald prinse en vuël kemissieleeje ware getuge van 't heise van de 
Wienvlag die tradisiegetrouw 't hiële vastelaovesseizoen bliéf wappere. Dit waas veur Gerard 
Seelen ein appart gebeure, zoëas alles dit jaor veur um apart waas, n.l. veur de letste kiër. 
Aansloétend haet Prins Guus met zien adjudante ein denderende privéresepsie gehalde. Iets 
oetzônderlijks waas dit jaor de aparte glaze die hae oëtgoof en welke ziene hoegheid veurzeen had 
van zien prinselijk waopen. 

22-1-1994 woort veur de 27e kiër de jeugmiddaag gehalde.  
De samewerking met de Greunveldschoel verlôp erg good, gezeen 't enthousiasme waomei de 
middaag door 't jeugtrio en raod van elf is ingevôld. Op deze middaag woort auk aafscheid 
genaome van de jeugprins en zien adjudante van 't veurig jaor. 



Intoch en resepsie op 23-1-1994. 
Boëte de verkorte route van 't trio 1979 is dit de alleriërste kiër det de intocht vanwaege 't zier 
slechte waer neus waere aafgelas. Ein en ander is beslis in samespraak met alle pertieje die d'n 
intoch verzôrge. De resepsie waas d'r aevel neet minder um. Wies half zeve hebbe de jonges van 
de raod 't Trio beejgestaon op de buhne van de Maaspaort. Ein zier gezellige rnaar lange resepsie. 

De prônkzitting in de Maaspaort op 5-2-1994. 
Ein keur van artieste, die stôk veur stôk good euverkwame trooije op veur 't prinselijke trio en 
netuurlijk de euvervolle zaal met bezeukers. Auk op deze aovend verscheen ozze hoegheid met de 
smiltende scepter, dae toch waal as simbool haet gegolde veur 't vergankelijke det 't prinseschap 
is. Ens kump d' n tiéd det alles veurbeej is, welleswaar veur de scepter iërder as veur t t prinselijke 
trio van dit jaor. Ein drôk bezochte zitting met zier oétzônderlijk gooi je artieste. De minse hebbe 
zich genszins vervaeld, 'tgeen bleek oet 't feit det nemus de zaal verleet veurdet 't waas 
aafgeloupe . 

Vanzelfspraekend haet ouk dit trio 1994 zich van alle kante laote zeen beej collegavereiniginge , 
maar ouk de sociale bezeuke woorte neet vergaete. Eine drôkke tiëd, maar waal dankbaar. 

Daonao volgde de vastelaovesdaag, met helaas. .. ein karaoke show en eine disco. Wao is toch de 
laevende meziek gebleve ?? Dae kwaam gelôkkig later op d' n aovend zoë maar aanweije oët 
Helde, anders waas 't niks mier gewaore. Toch hebbe de trouwe bezeukers van de vastelaovend in 
de Wien zich same geammuseerd in de Wientempel wies in de late eurkes. 

Beej 't vlagstriéke meus ozze vors Gerard helaas, al waas 't auk zien letste kiër, aaf laote weite 
doordet ein vierus um te pakke had gekrege en um finaal horizontaal loog. Jaorner, umdet de raod 
iets moeis in 't gare had gehange, maar niks aan te doon. Wiel van Aarssen haet daen daag Gerard 
op ein waerdige menier vervange. 

Kortum, ein seizoen van De Wien, det d 'r maag zien. Haopelijk zal det ouk in lengte van jaore zoë 
bliéve. 

Dank brengend aan alle vreejwillige meiwerkers van kemissies en ouk van daoboëte sloét ik dit 
jaorverslaag aaf. 

Veur akkoord door de veurzitter. 

 


