
 

Motto: Waat dach geej heej van 

Jaorverslaag 

 
Zomerevenement 
Jaorliks beginne weej met ein oètstèpke in de zomer veur alle leeje en femillie. Auk dit jaor waer 
had de evenementekemissie gezòrreg veur good waer en verveur richting Baolder nao de Blokhut. 
41 Volwassene en 16 kinder hadde de keus oèt diverse spelle Veur groët en klein en jônk en alt 
waas vanalles verzôrreg, zelfs enne tombola ôntbrook neet. Op 't lèts vônd d'r zelfs enne 
voetbalwedstrijd plaats zônder geblesseerde. Auk de drank en 't aete ôntbrook neet. 

Jaomer genôch goof Lei van Went te kinne te stoppe as veurzitter van v.v. de Wien vanwege privé 
umstandighede. Arno B s neemp de zake tiedelik waor. 

Leedjesaovend 

In de zomervakantie kôste de leedjesschriëvers aan 't werk um op 20 september, 7 leedjes ten 
gehuère te bringe op ôzze jaorlikse leedjesaovend. De Tc en Jc hadde 't motto "Waat dach geej 
heejvan " waal erg letterlijk genoame. Zeej verrasde 't publiek met ein kômpleet nieje zaalindeiling 
en bühne. Ôndanks 't liëge aantal inzendinge waas 't niveau bizônder hoëg. Dit waas auk de 
meining van de vakkundige vakjury onder bestaonde oet: Gertie Perée-Mulders, Marion Maas-
Scherjon, Joep Dückers, Frans Münich en de veurzitter Jan Schouren. 

1. Henk van Hofte waas de winner met zien leed "Waat dach geej heejvan. 

2. Dans d'n tango zang van Jac Tunnesen en Maria Moskes met waôrt en meziëk van Maria. 

3. Plezeer met Jaer, teks, meziek en zang door Peter Wilders. 

4. Zoelang 't zunke nog neet wakker is door Els Bakker en Peter Wilders: Waort van Els Bakker en 
meziek door Coen Ottenheym. 

Al dees leedjes woorte waer ver-iëwigd op de alwaer 2e Cd. 

Kleine zitting 

Nao waat wiëziginge te hebbe aangebrach aan de niëje bühne, kôs op 22 november de kleine 
zitting plaats vinde. 
De Raod van elf aôpende de aovend met eur act 'Klokkespel" Auk de winnende leedjes waorte ten 
gehuère gebrach. Allein kôs Henk v Hofte neet aanwezig zien waeges privé redene. Inkele 
hoëgtepunte betreffende de artieste van boete de Wien, waare; Tjeu Houben as "de Meuge" 't 
komisch zangtrio "Ongeplôk" oèt Born, welke alweer zien vasgelag veur de kômmende 
prônkzitting. De lètste buutereedner vond zien optraej zelf neet good, waoveur hae dan auk op 
eige verzeuk ein korting goof. Joep Meloen waas dan misschien enne kwakzalver, maar det kin 
men dan van mins, Joep Joeste neet zegge. 

Aeftraeje 



Zoë-as andere jaore steit nètuurlik 't aaftraeje van de Prins en zien adjudante centraal. Jan 
3e  Vosbeek, Marc van Tankeren en Ed Sonnemans, woorte terûûkverweze nao eur dagelijks laeve 
door de Technische kemissie. Zeej waare trio aaf en ôet. Jan woort opgenôme in 't college van de 
Ald Prinse. 

Wienmert 

Umdet de vastelaovend waat later waas dit jaor, kôs de Wienmert kort veur de vastelaovend 
plaatsvinde en waal op I I jannewarie. Vanwaege de reclame welke de jeugkemissie haet verspreid 
op de schôele en de bezôrging van enne hoès aan hoès folder, trok de mèrt vùel belangstellende. 3 
Rôndes van 5 piëk waas misschien iets te vùel van 't gooje, maar idder kôs teruukblikke op ein 
geslaagde Wienmèrt. 

Prinsebal 

De Prinsebal woort gehalde in 't thema van country en western. Enne schitterend aangekleide zaal 
deet dich vermoede des te in 't wilde weste waas. De bezeukers hadde zich heej op gekleid, 
waovan de moeijste dan auk met enne priës beloènd woorte, Onder de tôene van de Hermenie 
Kepèl kôs d'r gedans en gesprônge waere. Netuurlik waas idder benied wae in 't nieje trio zoel 
zitte. Idder waas bliej verrast toen dan Frans Vorstermans en Peter Bogdanski de adjudante waare 
van de nieje hoegheid Jac 1. Tunnessen. 

Ein stel minse die idderein in de Wien bekind zien. Met name Jac I geneet vuèl bekindheid 
vanwaege zien jaorelange lidmaatschap beej de Zwervers. 'T veurmalig hoès-orkes van de Wien. 

Vlagheise/Privé-receptie 

Zoë-as alle veurgaonde jaore woort auk dit jaor de vlag geheis aan de veurdeur van os resedentie. 
Allein dit jaor wuèrt de vlag, nao later bliek, geliënd. De zuster vastelaovesvereiniginge stooke heej 
dan auk regemaotig d'n draak mei. De alde Wienvlag meus op 10 fibberwarie nogmaols geheis 
waere. Na 't traditionele vlagheise volgde de privéreseptie wao femillie van 't trio kôs felicitere Auk 
de hard werkende kemissieleje waorte op deze middaag onderscheide met de hoèsorde van de 
prins. 

Jeugmiddaag 

Dit schitterende jeugdevenement trok auk dit jaor waer vuèl kinder. De jeugprinses van dit jaor 
waas de dochter van de bekinde Wienfemillie Baur. Bibian Baur woort jeugprinses en same met 
zien adjudante Kim vd Lockand en Rachelle Marks makde zeej d'r ein fees van wao idder met volle 
teuge van genoot. 

Heilige mis, Intoch en Groete receptie 

D'n iërste fibberwarie begôs met ein heilige mis. Deze kier kôs ridder Adje waal aanwezig zien. Ein 
Heilige mis ism de Wien waas per slot van raekening altied ziene wins. May Anröchte zông ein 
prachtig leed op de melodie van "Straks is 't weer Aswoensdaag" met ein tekst euver de 
Luitherwaeg. 

Nao de Heilige mis, waortè de meidewerkers beej de Maagdenberg getrakteerd op krokette, 
frikandelle, brûûdjes gezônd en ein teske kôffe, zoedet idder met ein gevôlde maag aan d'n intoch 
kôste beginne euver 't Landgood Maagdenberg richting Maaspoort Auk heej verzoog de kemissie 
Algemeine zake ôs van ein hèpke. De receptie waas verplaats nao ein vrûûger tiëdstip umdèt d'r 
vuèl gaste woorte verwach. ‘t Woort inderdaad ein drôk bezôchde receptie veur Prins Jack met zien 
adjudante Frans en Peter. En waat weej in ôs stoutste druime neet hadde meuge dinke, kwaam 
toch oèt. De gaste oèt Bad Honningen brachte ein schitterende act. Met name Marietje Tans, waas 
ein optraeje appart. De receptie woort aafgeslaote door Triangel oèt Kepèl, wao de gaste en eige 



minse nog op hebbe gedans, En dèt hadde weej auk verdeend, nao deze lange daag, toch nog ein 
eurke veur ôs zellef. 

Groëte zitting 

De joekskemissie had ein prachtig programma opgesteld, wao weej allein maar gruèts op kinne 
zien. Ein keur van artieste, zoë-as Berb en Gradus, Pinda Wullum en dansgroep Poertwa. En is 't 
waal èns iërder veurgekômme dèt de minse polonaise door de zaal ginge? El Capsones kreeg dit 
klaor. Maar netuurlik is dit enne kleine greep oèt 't programma, welk woort aangekôndigd door de 
Vice Vors Jos Vullings, umdèt Vors Wienius Han Koelen in de catacombe van de Maaspoort door de 
rok ging. Hae woort good vervange. ‘t Meist jaomere veur Han waas 't feit dèt hae neet van 
dichbeej kôs meimake wie Wiel van Aarssen ein Bôndsônderscheiding moch ôntvangen oèt hande 
van de BCL veurzitter Jo Hundscheidt en Vice Veurzitter Rene Heltzel. 

Wienbal 

Bijna traditioneel start beej ôs de vastelaovend met 't lûûje van de bel. 
Dit jaor deeje dèt prominente oèt ôs eige vereiniging nl. de kemissieveurzitters. D'n bal woort 
redelijk drôk bezôch D'r waas ein dansorkès waat zorgde veur zuid Amerikaanse toëne en natuurlik 
auk ein echte Venlosche Joekskepèl "De Mootwôrm" veur de astelaovesmeziëk. 

Weej hebbe normaal gespraoke gèn inkele evenemente c.q. verplichtinge dees daag. Toch is 
traditioneel 't trio in de Maagdenberg s'aoves en is de vastelaovesbrunch op vastelaovesdinsdaag 
auk ein vàs gegaeve aan 't waere. Met deeze brunch, zit de Maagdenberg tot aan de nok vol. Auk 't 
vlagheise bliek steeds miër minse nao de Maagdenberg te trekke. 'T moeiste leed op dèt moment 
en veur noow is: " 't is gedaon, 't is gedaon, de sikkretaris môt noow waat drinke gaon" 

Waas geteikend op 22 mei 1998, 

Leon Bastiaans, Sikretaris v.v. de Wien 


