
 

Motto: Kièk ós ens aan 

Jaorverslaag 

Mei 1995    Jaorvergadering 20 mei 

Nao 12 jaor diverse functies te hebbe bekleid in 't bestuur van de Wien, neemp Karel van de Rande 
aafscheid van 't bestuur. Arno Bos kump 't bestuur versterke. 
Taeves zien op dees vergadering de nieje statute en hoèshaldelik reglement ter goodkeuring 
euverlag en veur akkoord aangenaome. 

Juni 1995 

Zomerevenement 
Nao ein leuke wandeling richting Tegele, in de heite zomerzon, waorte weej weer verwelkômd door 
de evenementekemissie, in de blokhut. Veur de kinder waas d'r ein spesjale opvang geregeld, 
waodoor de elders enne rôstige middaag hadde met meziek, aete en goodgekeulde drank. 

Bestuursvergadering 
Tiedes de iërste bestuursvergadering, wuèrt Arno Bos gekaoze en ge-installeerd tot vice-veurzitter 
van ôs vereiniging. Alle andere functies waare al ingevôld. 

Leedjesaovend 
Op deeze aovend woorte weer 11 leedjes ten gehuere gebrach aan enne volle zaal wienminse. Auk 
dit jaor weer, behaolde 2 debutante enne priës. 

>Leedje 4 gezônge door Helma Hendrickx en Henk v Hoften. 

>Leedje 3 gezônge door Mary van Leersum. 

>Leedje 2 gezônge door Erick Erprath en Peter Wilders. 

>Leedje 1 gezônge door Jos Vullings, John Baur en Wilko van Spankeren. 

November 1996 

Leedjesprissentatie/Wienmerret 

Veur 't iërs woorte dees 2 evenemente tesame gehalde. Jaomer genôch woort deeze middaag neet 
drôk bezôch. Dit waarschiënlik vanwaege 't slechte weer en andere diverse evenmente in de 
binnestad. Maar achteraaf bleek det 't al met al, nao aller tevredeheid is aafgerônd. 

Kleine zitting. 
De joekskemissie had waer ein good dreijbook gemak en veur gooj artieste gezôrreg waordoor alle 
bezeukers enne prachtige aovend belaefde. 
Auk woort d'r op ein waerdige menier aafscheid genaome van hoëgheid Jos 2e met zien adjudante 
Ge en Huub. Ein en ander woort door de Ald Prinse van de Wien verzorreg, welke Tanzmarietje 
Josje vergezeld door de Rote Funke, Gies en Hoepie, van de buhne aaf leete danse. 



Jannewarie 1996 
 
Op 13 jannewarie woort, ônder 't motto "kièk ôs ens aan" enne gezellige prinsenbal gehalde. 
Naodet de geluudsmanne van de Technische Kemmissie, Rien en Richard, weggehaold woorte, um 
adjudant van de Wien te zien, dach de zaal metein det John Baur prins van de Wien zoèl waere. 
Maar tot eeders verbazing, melde Mart Crommentuyn zich beej de vors, met de meidedeiling det 
hae prins woel zien. De vors klikte instummend, en kondigde in de zaal aan det prins Mart de nieje 
hoegheid waas. Onder groet applaus woort hae nao baove gehaold. 
Eine daag later woort 't Wiener vastelaovesseizoen offisjeel ingeluud met 't heise van de vlag onder 
ein straolende zon. Vuul minse waare heejvan getuuge, wao-onder de wienerjeug, de Ald Prinse, 
diverse kemissies en Joekskepel Schots en Scheif. 
Heejnao volgde ein drôk bezochde privé-resepsie veur Prins Mart 1e met zien adjudante Rien en 
Richard. 

21 Jannewariewaare weej as vereiniging weer ingedeild in 't horeca schema van de Maaspoort, 
welk veur ôs vereiniging ein schoèn inkômste brôn is. Heej waare vuèl nieje gezichte aanwezig en 
netuurlik de getrouwe. Beej deeze wille weej dees minse, maar auk de ald papeerophaolers 
nogmaols bedanke veur eure inbring. Meide door eure inzet, kin ôs vereiniging ein gezônde 
toekôms taegemoot zeen. 

Auk de jeugmiddaag woort in ein niej jeske gestaoke. De zaal en wintertuin waas kômpleet allein 
veur de kinder. De elders vertoefde in de groete keffee. Op deeze drôkke kindermiddaag woort 
Prins Luk met zien adjudante Nicole en Elle oètgeroope. 

Daonao volgde eine zier kalde intoch. De ventiele van Schots en Scheif vroore vas, waodaor 
meziek make veur eur ônmeugelik waas. Des ôndanks hadde de deilnemers van deze intocht vuèl 
plezeer. En det is toch wao 't um dreid. 

De Pronkzitting 
Nao d'n intoch volgde toch weer 't huegtepunt van iddere prins, n.l. de groète recepsie in de 
Maaspoort. Heejveur waas ein niej systeem bedach, um de wachtieje, veur de felicitante te 
verkorte. En met sukses. Ut twie sloèze• systeem werkte prima, waoveur weej van de felicitante 
komplimente IQge. Dees resepsie waas vaerder weer ein gezellig stadsevenement, welk drôk 
bezôch woort, echter vruèg aafgelaupe. 

De groète Prônkzitting waas weer, zoe-as 't de Joekskemissie toevertrouwd is, good verzôrrig. Auk 
goof Jocus prins Pierre met zien adjudante Sèr en Mat acte de presence. Nao aaflaup kôs eederein 
noch gezellig naopraote in de foyer wao Sjiengle Boem veur de mezièk zôrgde. 

Auk de vastelaovend in de Maagdenberg woort weer door vuèl leej van ôs vereiniging bezôch. 
Dreej daag van joeks, jen en plezeer, ônder regering van Prins Mart met zien adjudante Rien en 
Richard. Maar auk veur eur kwaam d'r ein ind aan dees daag. De vlag woort ônder vuèl 
belangstelling gestreke op vastelaovesdinsdaag um 24.00 oor, waonao d'r minnig traonke woort 
gelaote. 

April 1996 

Nao 29 jaor hofkepèl te zien gewaes van ôs Wien, hebbe de Zwervers beslaote te stoppe met 
mezièk make. ‘t Bestuur waas van meining, op ein waerdige menier aafscheid van eur te môtte 
neme. Veur dees gelaegenheid, woort d'r enne gezellige aovend gehalde, wao kemissieleeje, ald 
prinse en ald adjudante welkôm waare. Zwervers bedank. 

Samegevat 

Zoè zeet geej maar beste leeje, det d'r toch weer vuèl veranderinge hebbe plaats gevônde 
aafgelaupe jaor. Sôms met succes, soms veel 't taege. Echter kinne weej allein maar concludere, 



det de Wien gezônd is en det weej dit wille continuere, door regelmaotig aan de waeg te tummere. 
Dit geit echter allein met good gemotiveerde leeje, en nieje ideeje. Weej staon aope veur alles en 
idderein, det is waat ôs hilt op de bein. 

Bedank en wiès volgend jaor. 

 


