
 

Motto: Dans en zing met ós mei 

Jaorverslaag 

 
 

Dees vergadering woort redelijk good bezôch door 58 leje van de Wien. Opmerkelijk is det de 
vereiniging ein positief finansjeel saldo haet, waat te wiëte is aan 't ophaole van 't ald papeer. 
Veurzitter Lei van Went verlengd zien lidmaatschap binne 't bestuur veur ein periode van 4 jaor. 
Martin Holla neemp nao 19 jaor aafscheid van de Raod van Ellef. 

Juni 1996 

Zomerevenement 

47 Volwassene en 15 kinder hadde zich dit jaor aangemeld. Um 12.30 oor woorte de deilnemers 
per bus vanaaf de Maagdenberg nao de Blokhut in Baolder gebrach. Heej waas en dropping 
oetgezatte en de kinder woorte opgevange en auk bestônd de meuglikheid um enne gok te waoge 
met d'n tombola. Nao aaflaup kôs eeder noch lekker ziene hônger stille met werme ham en met 
andere lekkernije van 't kald buffet. 

September 1996 

Leedjesaovend 
Op deeze aovend woorte weer 13 ingezônde leedjes ten gehuere gebrach aan enne volle zaal 
wienminse. D'n oetslaag waas as volleg; 

Leedje 4: Kôm mei. Geschreve en gekompeneerd door Henk v Hoften. Gezônge door Henk v 
Hoften, Henk Buskes, Ben Hendrickx en Ed Sonnemans. 

Leedje 3: Verleef! Geschreve, gekompeneerd en gezônge door Henk v Hoften. 

Leedje 2; Joetse met d'n Zaoletrein. Gezônge , geschreve en gekômepeneerd door Els Bakker en 
Joke Pas. 

Leedje 1; Mien leefde veur??? Waord van Henk Buskes, Meziëk van Theo Heynen en gezônge door 
Mary van Leersum. 
Veurts woorte dees winnende leedjes neet allein op meziëkcassete gezatte maar auk op ein iërste 
Wien CD. Ein speciale kemissie had ein en ander oetgewerk en waas van meining det ein Cd baeter 
verkoch zoel waere en auk financjeel haolbaar. Later bleek inderdaad det d'r miër dan 300 Cd's 
verkoch zien gewaore en 3 meziekcassetes. 
As bliëk van gooie samewerking met de Hermeniekapèl haet de Wien dit jaor auk de Hermenie ein 
nummer op dees Cd laote inspeule. De Hermenie vierde dit jaor n.l. eur 175 jaorig bestaon en 
organiseerde de venlosche boerebroelof. 

November 1996 



Wienmerret 
Ondanks de vruège datum in 't seizoen kinne weej toch trûûkblikke op ein geslaagd evenement. De 
evenementekemissie probeert steeds iets niejs te bringe op dit evenement waodaor dit evenement 
noch altied kin bestaon en ein positieve beejdraage brink aan de vereinigingskas. 

Kleine zitting. 
De joekskemissie had waer ein good dreijbook gemak en veur gooj artieste gezôrreg waordoor alle 
bezeukers enne prachtige aovend belaefde. 
De Hermenie kapel debuteerde in de Wien waat betref de opvolging van de kleinere evenemente 
van de Wien. 
Auk woort d'r op ein waerdige menier aafscheid genaome van hoëgheid Mart 1e met zien 
adjudante Rien en Richard. Umdet Mart altiëd te laat stop met ziën werk, kump hae meistal te laat 
op de evenemente-kemmissievergaderingen. Hae verteld dan dan hae zich nog meus wasse nao 't 
werk. Heeveur had de evenemente kemissie Mart zien Prinse zweit aafgewasse in ein waskuub en 
um truuk in ein stucadoorspak gestaokke. Rien en Richard woorte truuk nao de technische 
kemissie gesteurd. 

Jannewarie 1997 
Op 13 jannewarie woort, ônder 't motto "Dans en zing met ôs mei" enne gezellige prinsenbal 
gehalde in enne zaal dae in Braziliaanse sfeere aangekleid waas door de technische kemissie. 
Onder tropische temperature woort later de nieje Prins Jan Vosbeek d'n derde oetgeroope same 
met zien adjudante Marc van Tankeren en Ed Sonnemans. 
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 Jan 1e met zien adjudante Ed en Marc. 

12 Jannewarie waare 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. 
Op deeze drôkke kindermiddaag woort Prinses Michèlle Geurts met zien adjudante Ingrid Kollman 
en Koen van Kessel oètgeroope. 

Op 19 jannewarie 1997 woort ozze groete recepsiedaag veuraafgegaon door ein vastelaovesmis. 
Dit waas enne jaorelange wins van Ridder Adje, dao jaomerlik um gezôndheidsredene neet 
aanwezig kos zien. Diverse gedichte woorte veurgelaeze en leedjes ten gehuère gebrach verzeen 
van live meziek verzorreg door de Hermenie kapel. As klapper zonge Wiel Vestjens en Rietje 
Schreurs 't Limburg leed, Wie schoën is 't land ôs gegaeve. Ein en ander woort gehiël op ziën 
venloosch opgedrage door Pater Gussen. 

Heej nao volgde de traditionele intoch. Schots en Scheif waas weer present. De hermenie ontbrook 
vanwaege de organisatie van de boerebroelof en de Venlsoche Fanfare verving eur veurtreffelijk. 

Nao d'n intoch volgde toch weer 't huegtepunt van iddere prins, ml. de groète recepsie in de 
Maaspoort. Dit jaor hebben weej op verzeuk van de Maaspoort enne aafsloeter gekontrakteerd in 
de naam van Minse Kinder. Dees hebbe op ein prachtige meneer de receptie geslaote. ‘t Leep zelfs 
oet vanwaege de zier drok bezochte receptie veuraafgaond aan dit optraeje. 

Februarie 1997 

De groète Prônkzitting waas weer, zoe-as 't de Joekskemissie toevertrouwd is, good verzôrrig. Auk 
goof Jocus prins Renier met zien adjudante Henk en Jos acte de presence. Nao aaflaup kôs 



eederein noch gezellig naopraote in de foyer wao Kapelke Half-um veur de mezièk zôrgde. 
Veur 't iërs dit jaor woort in samewerking met Grand Kaffee de Maagdenberg enne Wienbal ge-
organiseerd. Deeze bal begôs met 't inluuje van de Vastelaovend. Elf prominente minse oet 't 
Venlosche slooge de specjaal opgegrave Bellarminusklok. Heejnao woort d'n bal ge-aopend. D'r 
waas enne vastelaovesdisco en Joekskepèl Sjiengel Boem. Degene die deze aoven aanwezig waare, 
waare verzekerd van enne schoene vastelaovend. 

Auk de vastelaovend in de Maagdenberg woort weer door vuèl leeje van ôs vereiniging bezôch. 
Dreej daag van joeks, jen en plezeer, ônder regering van Prins Jan met zien adjudante Ed en Mark. 

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, in de streumende raege, ônderwiel d'r minnig 
traonke woort gelaote. 

Resume 

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 turnmere. 
Dit geit echter allein met good gemotiveerde leeje, en nieje ideeje. Weej staon aope veur idderein 
en alles, det hilt ôs op de bein. 

Bedank en wiès volgend jaor. 


