
 

Motto: Doot ens mei 

Jaorverslaag 

8 mei 1994 

Tiëdes de jaorvergadering wuèrt afscheit genaome van twië bestuursleeje die de Wien hebbe groët 
gebrach, onder eur aanveuring. Te weite Gerard Selen as Vors Wienius en Sjeng Vullings as 
veurziter. Lei v Went wuèrt gekaoze as opvolger van Sjeng Vullings en Han Koelen wuèrt de nieje 
Vors Wienius. 

Vaerder wuèrt 't bestuur oëtgebreid met Martin v/d Vlies, Leon Sternheim en ondergeteikende Leon 
Bastiaans. 

Op dees vergadering stelt de nieje veurzitter, Lei v Went veur aan de vergadering, of 't akkoord is 
det Gerard Selen en Sjeng Vullings iëreleeje meuge waere van v.v. De Wien. Dit veurstel wuèrt 
terech met algemeine stumme aangenaome. 

29 mei 1995 

Door ein petit comité is in alle stilte ein prachtige recepsie ge-organiseerd veur de scheidende 
bestuursleeje Sjeng Vullings en Gerard Selen. Inkele serenades waorte gegaeve en d'r staonde 
rieje minse te wachte um dees fundamente van de vereiniging, en eur vruiwkes, ein hendje te 
komme drôkke. Veur Ald-veurzitter Sjeng waas 't nog ens ein extra fees, want veur zien 
verdeenste in 't Venloosche, woort hae officieel onderscheije met de golde speld van de stad Venlo. 

Zondaag 12 juni 1994 

Stônd gehiël in 't teiken van ôs jaorliks zomerevenement, waat idder jaor drokker wuèrt bezôch. 

3 Juni 1994 

v.v. De Wien krieg toestumming van de gemeinte Venlo, um ein opslaagrûûmte in te richte veur de 
technische kemissie, in de fietsestalling van de Oape Volksuniversiteit aan de Luitherwaeg. De T.C. 
bouwt dees rûûmte op, in ein mum van tied. Ein eige opslaagrûûmte is ein feit. 

15 juni 1994 

Op de ieërste bestuursvergadering nao de jaorvergadering waorte de take binne 't bestuur 
verdeild. Karel v/d Rande waort Vice-veurzitter, Leon Sternheim 2e penningmeister en Martin v/d 
Vlies en Leon Bastiaans respectievelik 2e en 1e sikkertaris. Auk waort de prinsekemissie 
samegesteld te weite Lei v Went, Han Koelen en as adviseur Sjeng Vullings.
                                                                         

Zaoterdaag 24 september 

Hadde weej waer ôzze eigen leedjesaovend geprissenteerd. 12 Leedjes waare ingedeend en ten 
gehuere gebrach, waoraonder inkele debuntante, die auk nog enne priës in de wach sleipte. No. 4 



John Wiermans en Romy Derx met in de Wôlkskes zien. No. 3 Erick Breure en Irene Nabben met 
Weej 2 en ik. No 2. Maria Moskes met wil danse en de terechte no 1 gezônge door, de good Old 
oldies, Henk van Hoften en Leon Bastiaans met Nae Merie. 

27 oktoëber 

'T bestuur deent ein aavraog in beej de gemeinte Venlo, veur 't ophaole van ald-pepeer. Dees 
wuèrt aan ôs verliënt euver 1995. ‘t Bestuur waas van meining det enne extra cent in de 
vereinigingskas gen kwaod kos. 

12 oktoëber 

Organiseerde v.v. de Wien enne kienaovend. D'n aovend waort good bezôch, maar 't beaugde 
resultaat waort neet behaold. Gezeen 't finansjeel risico waat d'r taegeneuver steit is beslaote heej 
gèn vervolg aan te gaeve. 

6 November 1994 

Waas d'n daag det de winnende 4 leedjes geprissenteerd waorte aan 't publiek. Helaas kos de 
Hermenie kepel vanwaege eure Cecilia neet al te lang bliëve, waodoor 't minder gezellig waas dan 
veurgaonde jaore. Dit zal in de toekôms dan auk baeter georganiseerd waere, zoëdet dit neet miër 
same kin valle. 

12 November 1994 

Veur 't iërs sinds 1991 hadde weej waer ein kleine zitting. Dit veel waer good beej de bezeukers. 
Helaas meuste weej aafscheid neme van 't trio van det jaor, Guus Theewen met zien adjudante 
Martin v/d Vlies en Rob Belle. Wilco van Spankeren en John Baur waere ge-instaleert tot raodslid. 
En de nieje Vors Wienius wuèrt netuurlik auk neet vergaete. Karel van de Rande krieg bezeuk van 
de B.C.L. um onderscheije te waere met ein bondsmedalje vanwaege zien 11 jaôrige 
bestuurfunktie beej de Wien. 

Zaoterdaag 7 jannewarie 1995 
Is d'n iërsten daag det 21 Wienleeje ald-pepeer ophaole. Resultaat 12.880 kg. Dit stimuleert um 
heej met door te gaon. 

8 Jannewarie 1995 Kôs eederein zich waer zalig niejaor winse tiëdes de traditionele Wienmèrt. 
Deze waort weer good bezôch. Auk euver de opbrings meuge weej neet klage. 

21 Jannewarie 
Is d'n daag det de niëje hoëgheid en adjudante oët meuge kômme nao enne tiëd van 
geheimhaldinge. Op ein ziër drôk bezôch prinsebal kwaam hoëgheid Jos Vullings d'n 2e oët met 
zien adjudante Ge Gijsen en Hub Mevissen. Dit alles ônder 't motto doot ens mei. En det idderein 
meidee waas waal te merke. 

22 Jannewarie 

Waort 't vastelaovessseizoen op de Maagdenberg officieel ge-aôpend door 't nieje trio, door middel 
van de vlag in d'n toep te hijse veur Grand Cafe de Maagdenberg. Heejnao volgde de privé-
resepsie van ôs nieje trio. 

Donderdaag 2 fibberwarie 



Meus ein spoedvergadering waere gehalde in de Maagdenberg. De groëte recepsie kôs gèn 
doorgang vinde vanwaege de niëje watersnoëd 1995. Beslaote waort, in euverleg met 't trio, det 
de groëte recepsie oëtgesteld waort. 

4 Fibberwarie 

Waas tiëdes 't hoëgwater, toch nog enne jeugmiddaag ge-organiseerd. Heejveur kôste veur 't iërs 
intree-kaarte gekoch waere. Maar dit waas mettein ein betaalmiddel veur snoep en drinke. Heejvan 
makde ongevier 225 kinder gebroëk. 'T is ongeluifelijk waat ein aantal kinder vastelaovend 
kwaame viere op de Maagdenberg. Jeugprins Chris Nelle en zien adjudante Meike van Dorland en 
Annemiek Hendrickx hadde de middaag van, eur nog prille, laeve. 

5 Fibberwaie 

Meus d'n daag waere, veur ôzze hoëgheid met ziën adjudante. Jaomer! Vanwege 't leid det vuèl 
minse in Venlo, en andere Maasgemeinte, meuste ôndervinde,( 't boete de oevers traej van Mooder 
Maas) kôs de groëte recepsie gènne doorgank vinde. Echter zoë-as ein good trio be-aamp, waort 
d'r toch einne alternatieve middaag gehalde in de Maagdenberg. 

9 Fibberwarie 

Waas ein niej vergadering gepland in de Maagdenberg vanwaege de Groëte recepsie. Beslaote 
waort, auk op advies van miërdere zustervereiniginge, um de recepsie te halde op zaoterdaag veur 
de vastelaovend. D'n hiër John Keulartz stelt de gehiële Maagdenberg ter beschikking aan de Wien 
en verliënd alle meidewerking. 

18 Fibberwarie 

Waort ôs groëte prônkzitting gehalde. Toch nog enne kiër in de Maaspoort, dit vastelaovesseizoen. 
Veur de pauze waas d'r ein programma van hoëg niveau. Helaas waas nao de pauze ein waat 
minder programma. Toch meuge weej de joekskemissie complimentere met de organisatie van 
deezen aovend. 

25 fibberwarie 

Waas d'n aovend van de alternatieve groëte recepsie in de Maagdenberg. Eederein waas beniëd, 
nao de gank van zaake. "t waort gezellig en drôk. Kortum ein prima alternatief. 

26-27 en 28 fibberwarie 1995 

Vastelaovund. Euver 't algemein waas 't in de Maagdenberg auk waer gezellig drôk. 
D'n Hoëgheid en zien adjudant leete zeen det ze d'r waare. Waat haet 't trio môtte werke met die 
daag, tot Ja aan alles kump ein inde 1 miërt um 00.00 oor meus de vlag gestreeke waere. Onder 
getuege van vuèl minse waort 't vastelaovesseizoen 1994/1995 officieel aafgeslaote. 
Al met al kin d'r nao ein bewaoge jaor, toch noch met vuèl plezeer nao truuk gekeeke waere. 

 


