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t Is noow september 2022 en 55 jaor geleje, in 1967, is dees 
schoeën vastelaovesvereiniging De Wien ópgerich. Ik waas toen 
5 jaor en ik vónd de vastelaovend geweldig. Vanaaf det moment 
heb ik De Wien as kind mei meuge make. Alle activiteiten die 
woorte ontwikkeld um die vereiniging op de kaart te zette. 
Holtsniejwerke veur ‘t logo, tempex woort beschilderd en gangk 
zoeë maar door. De Wien greujde en toen waas ‘t ouk nog ech 
vastelaovend in de wiek. Ik herinner mich nog de prinserecep-
ties van De Wien in ein bómvolle Maaspoort. 

D’n tied dae vluug en alles verandert. Waat toen modern waas, is noow 
nostalgie en mós se smeis um lache wie ’t toen ging. Maar ‘t ganse 
laeve waas anders. Truuk kieke is leuk en mós se blieve doon. Koester 
waat is gewaes, maar dao haol se de toekóms neet mei. Idder jaor weer 
ein niej trio, met in eur midde eine gruuetse hoeëgheid, die baove op 
de taofels stónde beej De Maagdenberg. Noow 55 jaor later is d’r waal 
vuuel veranderd. De vastelaovend in de wiek is veranderd, maar dae 
zit nog steeds beej de minse in ‘t blood en kump dao, nao ik haop, ouk 
noeëts oet. Veur ós vereiniging is d’r neteurlik vuuel veranderd en det 
is nao 55 jaor ouk neet ech ein verrassing. En meschiens det die veran-
deringe in de toekóms sneller gaon, dan in het verleje. 

Ik schreef ierder in dit stökske det weej idder jaor eine nieje prins 
hadde, maar met de ervaring van de letste 2 jaor mótte weej zegge: 
“dass war einmal.” Maar weej kieke veuroet en haope det ós trio en 
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Leef Wienbol, Wienbolkes en 

vastelaovesvierders

ózze hoeëgheid, die staon te trappele um oet te kómme, det noow ouk 
ech in jannewari 2023 kinne doon. 

Maar iers viere weej ós jubileumweekend van 23 wies 25 september; 
ós 5 x 11-jäörig bestaon. Gelökkig kinne weej zegge det al ózze traditio- 
nele evenemente, wao ónder ózze eige unieke leedjesmatinee, nog 
bestaon en sterker nog, weej perbere det oet te breide met tal van 
actieve leje en nieje leje. Actieve kemissies die van idder evenement 
weer ‘t beste perbere te make. 
Ik haop van herte det weej det met ós allemaol vas kinne halde, 
óndanks alle veranderinge. 
Met de bakermat van De Wien, ós residentie De Maagdenberg, hebbe 
weej in de persoeën van Conny ein ónderneemster die veuroet kiek, 
ónderneemp en verandert van feeszaal nao ‘t culinaire. Ouk noow bliek 
det weej as vastelaovesvereiniging neet stil kinne zitte, zoeë waal veur 
de jeugd as veur de volwassene. Veuroet kieke en veranderinge beje 
meugelikhede. In de 6 jaor det ik noow veurzitter bin, kin ik waal zegge 
det weej bliej zien en kinne zien det weej veranderinge met ós alle- 
maol umermp en doorgeveurd hebbe. Weej hebbe ein prachtige gezón-
de vereiniging met goje evenemente. Det de keus ein paar jaor geleje 
waas um nao Domani oet te wieke, waas ein meujlikke keus, maar truuk 
kiekend ein goje keus. Weej kinne gruuets zien op ein fantastische 
samenwerking met Jules Christis. Domani beejt ós meugelikhede en 
oetdaginge. En De Maagdenberg blieve weej neteurlik umerme, maar 
in samespraok met Conny op ein waat andere wies. 

En wao weej euver 11 jaor staon? Det zeen weej dan waal. Laote weej 
haope det de waereld ós good gezind is en det weej dae boetege- 
woeëne schoeëne vastelaovend nog lang same kinne viere in goje her- 
monie. 

Ógge veurzitter, Ed Faessen
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Leef Wienbolkes en Wienbol.. ..

Met alweer 5 x 11 jaor vastelaovesvereiniging De Wien besef ik 
mich maar weer ens wat d’n tied toch vluug. Zeker nao 2 jaor 
waorin weej door corona noeëdgedwónge toch de pauzeknoep 
meuste indouwe. 

As de Venlonaere ‘t leedje “as ik 
dich zeen” hure, dan weite zeej 
det De Wien in aantóch is. Al 55 
jaor trekke weej vanoet Venlo-
Oeës en de Maagdenberg door 
gans Venlo wao beej weej jaor-
liks ós regerend trio mei neme 
nao de diverse bezeuke en 
recepties aan de vuuele schoeë- 
ne vastelaovesvereiniginge en 
gezelschappe die Venlo riek is. 
Ouk bin ik nog altied gruuets op 
ózze jaorlikse leedjesmatinee. 
Ein evenement wao mei weej ós 
binne de Venlose vastelaovend 
nog altied ónderscheide. 
Maar neet alles is ‘t zelfde geble-
ve; ouk De Wien is in bewaeging. 
Det bliek weer oet ‘t feit det 
weej ós groeëte evenemente taegeswaordig allemaol ónder ein daak 
laote plaatsvinde. Wao weej ós receptie en gala jaore truuk nog beej 
ós residentie De Maagdenberg organiseerde, hebbe weej al ein aantal 
jaore ein werm thoes gevónde beej ós nieje stadsresidentie Domani. 

Beteikent det dan det weej aaf-
schied neme van ós residentie 
dao in De Maagdenberg? Nae, 
maar zeker noow De Maagdenberg 
taegeswaordig door ‘t leave geit 
as restaurant, verandert de rol 
waal van evenementelocatie nao 
vergaderlocatie en thoesbasis en 
zulle de beejeinkómste dao waat 
kleiner van aard zien. 

Truuk nao Domani. Al jaore is dude-
lik det de minse steeds mier van-
oet de wieke nao de stad trekke. 
Al vind ik dees óntwikkeling smeis 
jaomer, toch hebbe weej beslaote 
um neet stil te blieve staon en met ós evenemente ouk richting de 
stad, richting Domani te trekke. Ein bezóndere locatie die al kier op 
kier beweze haet zier geschik te zien um same met alle Wienböl en 
Wienbölkes ein waanzinnig evenement te belaeve. 

Nao jaore aafwezigheid hebbe weej aafgeloupe jaore ouk de Hierezitting 
waer niej laeve ingeblaoze; ein evenement det garant steit veur joeks 
en jen. 
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Neteurlik wil ik efkes stil staon beej de leje en vreejwilligers van De 
Wien die ós de letste 11 jaor óntvalle zien. Stök veur stök Wienböl en 
Wienbölkes die vastelaovesvereiniging De Wien gemak hebbe wies de 
vereiniging die weej noow zien. En ouk det is veur ós vereiniging ein 
oetdaging. Wie halde weej De Wien ‘t werme thoes veur de leje die ós 
al jaore ein werm hert toedrage en gaon weej genóg mei mit de tied 
um jóngere generaties beej ós vereiniging te betrekke? Ikzelf ervaar  
‘t altied as ein oetdaging um de goje balans heej in te zeuke, maar bin 
dao van euvertuueg det ós det geit lökke. En det is noow juus wao ‘t waord 
vereiniging veur steit; ‘t vereinige van jónk en ald, riek en erm en alle 
diverse karakters um same dae Wiener-vastelaovend te belaeve.
En dae Wiener-vastelaovend viere weej neteurlik neet allein. Det doon 

weej haos idder jaor met ein regerend trio die De Wien vertaegewaor-
dige binne de Venlose vastelaovend. Stök veur stök verschillende hoeëg- 
hede en adjudante die op gehiel eige wies mit ós dae vastelaovend 
belaef hebbe. Zoeë herinner ik mich nog prins Frans III dae mit zien 
adjudante in ein golfker De Maagdenberg in kwaam rieje. Prins Ed II dae 
zoeë hard stónd te springe, det zien gekscherende beejnaam ouk waal 
prins Skippy woort en ‘t jaor 2017 waorin ik same met prins Chris I en 
adjudant Jos as adjudant móch ervare wie ‘t is um De Wien as trio veur 
te meuge gaon. Herinneringe en moeëje truukblikke die ik gaer nog ens 
ónder ‘t genot van ein glaeske gerstenaat met óg zoel wille deile. 

Ógge vors Wienius, Eric Martens

1968

1984
2020



De ierste 11 "Ald Prinse"!
Trio 1968

Trio 1969

Trio 1970

Trio 1971
Trio 1972

Trio 1973
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Prins Jan I Christis †
Adjudant Piet Wetjens 
Adjudant Lou Borremans †

Prins Gerard I van den Hoek
Adjudant Wim van Heeswijk † 
Adjudant Jos Janssen

Prins Frans I Wassen †
Adjudant Wim Daemen 
Adjudant Sjraar van den Broek

Prins Baer I van der Meij †
Adjudant Jan Peters † 

Adjudant Michel Faessen †

Prins Gijs I van den Broek † 
Adjudant Toeën Smits † 
Adjudant Frans Peeters

Prins Pieter I Ebus
Adjudant Gerard Frank † 
Adjudant Ernst Rutten



Trio 1978
Prins: 

Hay I Maas †
Adjudante:

Jac Seelen en 
Jan Haenen †

1x
11

Trio 1974

Trio 1975

Trio 1976

Trio 1977
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Prins Gijs I van den Broek † 
Adjudant Toeën Smits † 
Adjudant Frans Peeters

Prins Sjeng I Vullings†
Adjudant Thei Peeters † 
Adjudant Herm van Wylick

Prins Wil I Seelen
Adjudant Piet Beckers 
Adjudant Hay Maas †

Prins 
Sjeng II Peters †

Adjudant 
Hay Vullings † 

Adjudant 
Toeën Haenen †

Prins 
Jan II Peters †
Adjudant 
Leo Möskes † 
Adjudant 
Frans Geurts

Prins Pieter I Ebus
Adjudant Gerard Frank † 
Adjudant Ernst Rutten
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Allereerst van harte gefeliciteerd met jullie 
jubileum van 5x11 jaar! 

In het oprichtingsverslag van 1967 lees ik dat er op 5 september met 
algemene stemmen werd besloten ‘er maar aan te beginnen’. En maar 
goed ook, want inmiddels is De Wien niet alleen een van de grootste vas-
telaovesvereinigingen bij de Bond voor Carnavalsverenigingen Limburg. 
Volgens mij is De Wien ook een van de vastelaovesvereinigingen die de 
meeste eigen evenementen organiseren. 

www.cafedeklep.nl

Lunchen bij De Klep? 
Jazeker, 

dat is heel bourgondisch!

DK19027 advertenties A5-staand.indd   1DK19027 advertenties A5-staand.indd   1 04-08-2022   13:2404-08-2022   13:24

Leef Wienböl en Wienbölkes

Al 5x11 jaar staat de Maagdenberg op z’n kop tijdens het vastelaoves-
seizoen. Een eigen Leedjesmatinee, Aaftraeje met Joeks, Prinsegala, 
Hierezitting, Joeksaovend, Jeugdmiddaag, Receptie, Prónkzitting en 
niet te vergeten de eigen optocht. Al die evenementen en eigen liedjes 
maakt de vastelaovend rond de Maagdenberg bijzonder. Een vastelao-
vend die verbindt en verbroedert en dat al 5x11 jaar.

Nog een opmerkelijk feit uit die notulen van 1967: ‘Het geven van 
rondjes, tijdens het in functie zijn van de Raad van Elf is op straffe van 
fl.10,-. boete, te storten in de kas van de vereniging, verboden. Hieraan 
zal streng de hand worden gehouden.’ 
Kortom, beste Wienböl en Wienbölkes, ‘As ik dich zeen’ moet het uit 
eigen zak. Maar jullie kennende zal het feest er niet minder om zijn. 

Heel veel vastelaovesgelök komend seizoen!

Antoin Scholten, Burgemeester van Venlo
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Vijfmaal 11 jarig jubileum! Van ganser harte proficiat.  
Dat is absoluut een grote felicitatie waard.

Als opvolger van pastoor Adje (van Opstal) in 1997 heb ik De Wien leren 
kennen als de vastelaovesvereiniging van de Maagdenberg. Als een 
vereniging waar naast de joeks en humor, óók vriendschap en verbon-
denheid hoog in het vaandel staan. Altijd een speciale zitting voor de 
senioren en veel aandacht voor de zieken. Natuurlijk staat de vastelao- 
vesmis mij voor ogen, helemaal in het Venloos, keurig door jullie zelf 
voorbereid, de prinsenreceptie, de herenzittingen, allemaal perfect 
geregeld. Dat vind ik echt genieten!
De Wien, geboren uit kerkkoor het Franciscuskoor, heeft zich een ste-
vige plaats veroverd in de Venlose vastelaovend. Een vereniging die er 
mag zijn, een vereniging om heel erg trots op te zijn. En dat ben ik heel 
zeker. 
Het is voor niemand een geheim dat er in de kerkelijke wereld krimp is. 
En net zoals het verlies van leden voor de vereniging pijnlijk is, was ook 
de noodzakelijke sluiting van, zoals de Ald Prinse altijd zingen op het 
einde van de vastelaovesmis: “aan de Maagdenberg steit ein kirkske”, 

de St. Jozefkerk heel erg 
pijnlijk. Maar ook dat ver-
driet zijn we te boven geko-
men; teken van de echte 
goede geest. 

Inmiddels werken alle acht 
Venlose parochies samen 
en ben ik pastoor van alle 
stadsparochies. Daar zijn 
ook allemaal vastelaovesvereinigingen en die doen het ook heel 
prima. Die krijgen ook mijn aandacht en die van de diaken. Maar zoals 
u allemaal weet: de eerste liefde blijft altijd heel speciaal!

Nogmaals proficiat met zo’n geweldig jubileum. Ik hoop dat De Wien 
ons nog vele jaren dat mooie en bevrijdende vastelaovesgevoel zal 
geven en natuurlijk de beste wensen voor een geweldig feest!

Pastoor-deken Mgr. Jos Spee

Van harte proficiat!
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Vastelaovesvereiniging De Wien is op 5 september 1967 ópgerich in 
‘t buurtschap Maagdenberg te Venlo. Wie ós vereiniging tot stand is 
gekómme en zich haet óntwikkeld, kint geej oetgebreid laeze in ’t 
bukske ‘t 33-jäörig jubileumbook van De Wien. Inmiddels is dit bukske 
ouk truuk te vinde op ózze website (www.dewien.nl).

Zoeë zien d’r in de loup van de jaore al behuurlik  
waat hoeëgtepunte gewaes:

1968 Op 13 jannewari vónd de ierste Prinsegala plaats.

1975  De Wien leep mei as Wienbölkes in de groeëte Venlose optóch. 
’t Pekske goof aanleiding um dao ein beeldje van te make en 
det steit nog altied symbool veur De Wien.

1982  De Wien kreeg de ierste jeugprinses; Yvonne van der Hoek 
(prinses Wienia).

1996 ’ t Ind van ós hoesorkes De Zwervers, wao nao de Venlose 
Hermeniekepel is begós um De Wien te veurzeen van meziek 
tiedes ózze vastelaovesmis en groeëte receptie. En det doon 
zeej nog altied.

2006  ’t Wienbeeld wuurt ónthöld beej De Maagdenberg.

2018  Veur ’t iers vónd de Prinsegala plaats in hertje Venlo beej 
Domani.

Umdet De Wien bleef greuje, hebbe zeej eur aktiviteite ónder mier 
georganiseerd in De Prins van Oranje, ‘t Jeughoes, de Maaspoort en 
Domani. Thoesbasis is en bleef Grand Kefee De Maagdenberg.

Ein dink is zeker… De Wien is noeëts stil blieve staon en is zich blieve 
óntwikkele as ein vereiniging die d’r is veur jónk en ald en stelt zich 
as doel um veur eur leje de Venlose Vastelaovend te bevordere en in 
stand te halde.

De Wien door de jaore haer 
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077-354 73 97
www.dehaen.nl
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‘t Telt ‘t jaor 1986, det weej Rietje de Regt (Schreurs) en Suzanne 
Sijbers (Hinssen), nao ein optraeje van dansgroep de Scarlets, 
wao weej ein deil van ware, aan de praot kwame mit d’n hier 
Gerard Seelen en d’n hier Sjeng Vullings. Weej vónde toch waal 
det “De Wien” ouk dansmeriekes meus hebbe. Want op det 
moment ware zeej de innigste vereiniging die det nog neet hadde.

Zoeë, dao meus toch waal effe ein ei euver gelag waere; dansmeriekes 
en det beej De Wien? Um ouk euvertuuegend euver te kómme, ginge 
weej ós good veurbereide. Weej laete ós pekskes make, kochte pruue-
ke en heud en studeerde ein gardedenske in. Op ein van de raodsver-
gaderinge melde weej ós as agendapunt en stelde ós dao in vol ornaat 
veur aan de zittende Raod van Elf. Tja, toen kóste zeej dao neet mier 
ónderoet, en zoeë had De Wien vanaaf det moment dansmeriekes. 

‘t Waas ein geweldig ierste jaor in 1987 mit Hoeëgheid Frans Peters en 
zien adjudante Kep en Bas. Aevel ‘t jaor dao nao ware weej, Wim en ik, 

in blieje verwachting van ózze zoon Tom. Det waas veur mich ‘t ind van 
ein korte periode “dansmerieke” zien. Maar Suzanne en Astrid zien 
toen nog ein paar jaor door gegaon en gelökkig zien d’r beej De Wien 
nog altied dansmeriekes. 

En haopelik blief det ouk wies in lingte van jaore!

D’n titel zaet ‘t al “achter 
de Hoeëgheid“ en det 
is ouk zoeë. Hae wuurt 
gevraog en zaet dan taege 
de veurzitter, “dao mót 
ik ‘t effe mit mien vruike 
euver hebbe”. Minse niks 
is minder waor, want  “ik 
wil dit hiel gaer” straolt 
aaf van zien ganse gezich; 
dus waat kin ‘t vruike dan 
nog zegge!

’t Vruike is ’t steuntje in ziene rök, drökke waeke kómme op eur aaf. Hae 
is ech de Hoeëgheid, haet effe minder tied veur vrouw en kinder, hae 
wuurt gelaef en det is neteurlik geweldig maar ’t hoeshalde geit waal 
gewoeën door, zeker as d'r waat kleinere kinder zien. Dus mót mam 
ouk d’n oppas regele, want pap as Hoeëgheid is netuurlik waal leuk 
maar zeej kinne neet euveral mit nao toe en ’t vruike wilt ouk waal ens 
mei. Mit d’n alkehol is ’t veur eur ouk waat minder want de vólgende 
daag mót toch det euverhaemp weer gestreke klaor hange.

Maar leef minse, ouk al staon weej dees waeke op de twieëde plaats, 
ouk veur ós prinsevruikes is ’t eine schoeënen tied wao weej mit hiel 
vuuel plezeer op truuk kieke en wao oet ouk zeker hiele fijne vrind-
schappe zien óntstaon.

Wiengroetjes van ein Ald Prinse vruike

’t Vruike achter de Hoeëgheid

Dans Merieke, Dans, Dans, Dans…



De twieede 11 "Ald Prinse"!..

Trio 1979
Trio 1980

Trio 1981

Trio 1982

Trio 1983

Trio 1984

Prins Martin I Holla
Adjudant Jan Timmermans † 
Adjudant Frans Peters

Prins Jos I Janssen
Adjudant Joop Kerkhof † 
Adjudant Alex Peeters †

Prins 
Henk I van Hoften
Adjudant 
Geert van Dijk 
Adjudant 
Theo Houwen

Prins Gerard II Seelen †
Adjudant Jan Vosbeek 
Adjudant Jos Vullings

Prins Frits I Peters †
Adjudant Wiel Derkx † 
Adjudant Gerard Derkx

Prins Piet I Beckers
Adjudant Wilfried Siebert 
Adjudant Huub Beeren
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Trio 1989
Prins: Lei I van Went
Adjudante: 
 Leon Bastiaans en  
Bernard Seggelinck

De twieede 11 "Ald Prinse"! Trio 1985 Trio 1986

Trio 1987

Trio 1988

Prins 
John I Janssen
Adjudant
Jan Crommentuyn 
Adjudant 
Han Koelen

Prins Karel I van der Randen
Adjudant Henk Buskes 
Adjudant Guus Theewen †

Prins
Frans II Peters

Adjudant 
Cep van Mosseveld 

Adjudant 
Bas Bossink

Prins Arno I Bos†
Adjudant Ben Hendrickx
Adjudant Pierre Kusters
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Ós jubileum Ós jubileum wwuurt mei meugelik geuurt mei meugelik gemmak ak 
door óndersdoor óndersttaaonde sonde spponsóre:onsóre:

INTENSE
WO N E N  & S L A P E N

Y O U R  B E S T  L I F E

Coppens Autowasstraat 
Jacobs Planten
Lenco
Gallerie De Hoeve
De Graanbeurs
Carriera Damesmode
Succes Haard 

Remy Schoenen
Kwartelenmarkt 11 op 3
Tanichi Computers
Huizenaar Kappers
Geurts De Slotenmaker Venlo
Mac’s Parketvloeren
Rijs Groen



In 2022 is ‘t al weer 55 jaor geleje det ós schoeën vereiniging is 
opgerich. Maar weinige ónder ós, zulle det hebbe meigemak! 

Wie veurig jaor al in de Alde Feep is geschreve, is 5 september 2022 de 
datum det ‘t 55 jaor geleje is det De Wien woort opgerich, maar in ’t 
weekend van 23, 24 en 25 september gaon weej det met z’n alle viere. 
De kemissieleje die de ker trekke zien: Caroleyn Storm, Corina Zanders, 
Rob van Tankeren, Nik Geurts, Jac Tunnesen en Boy Kolman.

n   De vriedaagaovend organisere weej in Domani ein jubileumdiner 
met vief gange, wao veur all inclusive kaarte gekoch kinne waere. 
Dezen aovend wuurt muzikaal opgeluusterd door ónder andere 
Mad Piano’s, Milko en John Marijnissen.

n   Zaoterdaagaovend halde weej ózze groeëte jubileumfeesaovend 
in Domani, met optraejes van de waalbekinde PPM band, zangeres 
Julia Beurskens, Coen Janssen en ein mystery guest.

Leef wienböl en wienbölkes
n   Op zóndaagmiddaag halde weej ein receptie in Domani,  

wao geej ós bestuur kint kómme fillisitere en wao geej dan kint 
genete van eine gezellige zóndaagmiddaag ónder de toeëne van 
de band Knallerman en nog ens diverse gasoptraejes van bekinde 
en ónbekinde artieste.

Neteurlik hebbe weej ouk aan ózze jeug gedach, want tiejes de recep-
tie en de rest van de middaag kin de jeug op ’t plein veur Domani aan 
diverse spellen mei doon ónder ’t motto:
“Ald-Hollandse speule 55 jaor truuk in de tied”.

In Domani halde weej tiejes dit weekend ós “Wien-expositie 5x11 jaor” 
wao ónder andere foto’s en films van de aafgeloupe 55 jaor te zeen 
zien en neteurlik Wien-gerelateerde attribute.

Dit weekend kos natuurlijk hiel vuuel pieke en um ‘t kostedekkend te 
make, halde weej eine groeëte jubileumloeëterie met schitterende 
prieze. Ein lot kos € 5 en kin besteld waere via ózze website .

Gaer zeen weej ós truuk beej ós jubileumweekend!

De jubileumkemissie
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Weej as Joekskemissie wille ós effe veurstelle en oet de deuk 
doon wat weej zoeë al doon.
Ós Joekskemissie besteit oet de volgende persoeëne :  
Sandra Faessen, John Storm, Ralph Roodbeen, Leo Hauser,  
Huub Beeren en Chris Munten.

Weej zien de spil binne de vereiniging as ‘t um de evenemente geit 
en organisere de ónderstaonde evenemente in samewerking met de 
andere kemissies.
Weej beginne idder jaor weer met ós leedjesmatinee, wao idderein aan 
meug deilneme. Weej begeleide de leedjes en zengers, zörge veur de 
oefenaovende en perbere idder jaor weer te zörge veur ein deskundige 
vakzjurie. De 3 winnende leedjes waere opgenaome in eine studio en 
taeves wuurt gezörg veur de nuuedige optraejes.

‘t Ganse jaor door zien weej ouk bezig met ’t groeëtste en belangriekste 
evenement van ós vereiniging: ‘t Prinsegala. Op dezen aovend wuurt ‘t 
nieje trio van det jaor oetgerope. Al jaore is Aparty ózze galaband en 
weej make d’r idder jaor ein waanzinnig fees van. Wilt geej dit ens live 
meimake, mót geej d’r snel beej zien, want idder jaor is dit gala snel 
oetverkoch.

Joekskemissie
Daags nao ‘t gala meuge de hiere genete van ein geweldige hierezit-
ting. Heej kómme altied tal van artieste, die speciaal op de hiere 
aafgestump waere neteurlik. Altied weer ein oetdaging. Hiere kinne 
noeëts nao hoes gaon; dus vindt d’r ein afterparty plaats in de foyer 
van Domani met ózze eige DJ Beregood.
Ein ander hoeëgtepunt is de Prónkzitting. Heej zien weej 1 à 2 jaor 
mei bezig um goje artieste te vinde, waat neet altied mekkelik is. De 
wils immers neet 2 jaor op riej dezelfde artieste en vuuel vereiniginge 
hebbe rónd dezen tied eur zitting. Maar ‘t lök ós altied weer um ein 
good programma in mekaar te zette.

In dit jubileumjaor óndersteune weej ouk de jubileumkemissie mit de 
organisatie van ‘t feesweekend in september (23, 24 en 25 september).
Boete ‘t regele van de artieste, begeleide weej de artieste beej evene-
mente, regele weej de kóntrakte, make ’t programma en de dreijbeuk.
 
Door ‘t jaor haer zeuke weej altied nao nieje artieste en verniejing in 
de evenemente. Door det de evenemente neet allein in ‘t sezoen valle, 
vergadere weej haos ‘t ganse jaor door eine kier per maond en hebbe 
weej eine kier per jaor ein oetstepke; waat altied erg gezellig is.

Weej zien eine gezellige groep, maar zien altied op zeuk nao nieje aan-
was; ouk um verniejend te blieve.

Liek ‘t óg waat um deil oet te make van deze enthousiaste groep vreej- 
willigers of wilt geej ens ein vergadering beej woeëne um te kieke of  
‘t waat veur óg is, meld dich dan beej ein van baovegeneumde per- 
soeëne of steur eine mail nao joeks@dewien.nl. 

Veur ‘t bestelle van kaarte, kint geej nao www.dewien.nl gaon.



De Technische Kemissie van De Wien, de naam zaet ’t al, helt zich veu-
ral bezig mit de technische zake binne de vereiniging. Te dinke velt aan 
de aankleijing van de zaal beej de diverse evenemente, leech, geluud, 
opbouwe van de buun, routing en uting van de spónsore. D’r wuurt 
gewerk vanoet ós eige hónk, ’t Hok wie weej ’t neume. Heej hebbe weej 
ózzen opslaag van geluud, leech, de buun en waat andere attribute. 
Taegeswaordig wuurt d’r ouk vuuel ingeheurd. 

Weej zien ein club van twelf leje die geregeld beejein kómme um de 
zake binne de vereiniging te bespraeke en nieje ideeje op te doon veur 
de evenemente. Beejeinkómme doon weej altied in ós Hok wao ein 
taofel en wat steul staon en neet in de letste plaats einen ieskas. De 
TC is ein hechte club gezeen ’t groeët aantal jaore det de diverse leje 
al deil van de TC oetmake. De kleur van de haor van de meiste van ós is 
gries of d’r steit weinig of niks mier. Verjónging is dus ouk beej ós aan 
de orde de kómmende jaore. 

Wilt geej ens kómme kieke of de TC waat veur óg is,  
neem dan gerös kóntak op met ózze veurzitter en Wae Wet…
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De Technische Kemissie (TC)

De P&P kemissie

Sinds ‘t 4 x 11-jäörig jubileum is d’r vuuel gewiezig beej de 
AZ-kemissie. In de aafgeloupe 11 jaor is de AZ-kemissie namelik 
samegevoog met de Evenementekemissie, wao beej met name 
dees leje ónder de vlag van de AZ-kemissie zien vaerder gegaon.

Ós kemissie rich zich veurnamelik op ’t organisere van essentiële zake 
veur ós evenemente in o.a. Domani. Dink aan de kaartverkoup, kaart-
kóntrole, organisere van de bónneverkoup en garderobe. Dao naeve 
organisere weej ouk 2 kier per jaor eine gezellige kienaovend veur jónk 
en ald. Weej zeen dan ouk steeds mier truukkierende gaste.
Toekómstig gezeen, wille weej ós takepakket gaer oetbreije door de 
samewerking met andere kemissies te verbaetere en eur te ónder-
steune in de organisatie van bestaonde en nieje evenemente. Sprik det 
dich aan, dan staon weej altied aope veur oetbreiding van ós kemissie.

De AZ-kemissie besteit momenteel oet: 
Ron Janssen (interim-veurzitter), Debby Holthuisen, Janine Peters, 
Laura Sanders, Riejan Oskam, Marja Wubbels, Loek Tubing en 
Jacqueline de Ruijgt.

AZ-kemissie

De taak van de Pers- en propagandakemissie (P&P) is um  
de vereiniging te prissentere en te promote. Det beteikent det  
de P&P zoeë waal de communicatie binne de vereiniging,  
as boete de vereiniging verzörg.

Weej zörge veur affiches, entreekaarte, oetnuuediginge en program-
mabukskes en weej halde de hoesstiel in de gate. Eigelik dus alles 
waat met letter en pepeer te make haet. Ouk halde weej de website 
van De Wien beej en zörge veur de (pers)berichte in de media en op 
social media. De Wien guf eine kier per jaor zien eige vereinigingsblaad 
“De Alde Feep” oet. Dit blaad besteit ónder mier oet informatie euver 
de nieje Prins en zien Adjudante, foto’s van alle Wien-evenemente, de 
nieje leedjes, tekse en foto’s oet de alde doeës en advertenties. De 
Alde Feep wuurt gans door ós kemissie inein gezatte. De verspreiding 
van hebbe weej ouk zelf in de hand.
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De derde 11 "Ald Prinse"!
Trio 1990

Trio 1991

Trio 1992

Trio 1993

Trio 1994
Trio 1995

Prins Henk II Buskes
Adjudant Peter Bakker 

Adjudant John van Leersum †

Prins Wiel I Boitelle
Adjudant Piet van de Kamp † 
Adjudant Peter Konings

Prins Han I Koelen
Adjudant 
Wilko van Spankeren 
Adjudant 
John Baur

Prins Bas I Bossink
Adjudant Chris Visscher 

Adjudant Marc Beerkens

Prins Guus I Theewen †
Adjudant Rob Bellen Adjudant 
Martin van der Vlies

Prins Jos II Vullings
Adjudant Gé Gijsen 

Adjudant Huub Mevissen
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Trio 2000
Prins: Lei II Knoops

Adjudante: 
Jos Alberts en  
Leon Helgers

3x
11

Trio 1996

Trio 1997

Trio 1998

Trio 1999

Prins Mart I 
Crommentuyn
Adjudant 
Rien van Heukelom 
Adjudant 
Richard Meurs

Prins Jan III Vosbeek
Adjudant Ed Sonnemans 
Adjudant Marc van Tankeren

Prins Jac I Tunnesen
Adjudant 

Peter Bogdanski 
Adjudant 

Frans Vostermans †

Prins Wilfried I Siebert
Adjudant Boy Kolman 
Adjudant Ger Bakker †
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Ik zal mich efkes veurstelle. Ik bin Nicol Lammen; ‘t maedje  
van raodslid Renee. Kómmend jaor geit hae beginne aan zien 
22e seizoen as lid van de hoeëge wieze Raod van Elf van ós Wien. 

’‘t Ierste jaor hebbe weej same deil oetgemak van dit gezelschap; 
Renee as raodslid en ik as Wienmerieke. Naodet ik gestop bin as merie-
ke, bin ik beej ‘t gezelschap ‘dames van de raod’ gekómme. Deze groep 
vrouwluuj zien eigelik de stille krachte achter ós menkes. 

Zoeë dök as weej kinne (d’r mót neteurlik ouk veur de koedeljach gezörg 
waere) vergezelle weej ós jónges as die op paad gaon nao recepties of 
andere festiviteite. Meistal doon weej dit op d’n achtergrónd (op inkele 
oetspattinge nao dan). Weej staon gezellig te klasjenere in de zaal of 
kefee terwiel de jónge staon te prónke op de buun. Dök waere weej as 
steunkes in de rök bedank veur ‘t wasse en strieke van eur haemde, 
maar dae van mich heb ik det jaore truuk al zelf gelierd. Vaerder neme 
weej de vruikes van ’t dan regerende Wien-trio ónder d’n erm, zoeëdet 
zeej zich met ós oetstepkes nörges drök euver hove te make en volop 
kinne genete van dae prachtige tied. Weej haope dan ouk det weej 
kómmend sezoen weer ein geweldig niej Wien-trio kriege met gezellige 
maedjes, die weej as raodsdames dan weer mei loodse door ’t theater 
van de vastelaovend. 

Jaorliks hebbe weej met de raodsdames ouk ós eige oetstepke. Deze 
kwante daag steit vol met gezelligheid, ein activiteit en ein hepke en 

drenkske. Eine daag wao weej as raodsdames allein maar joeks kinne! 
Dus laot de moeëjste tied van ‘t jaor maar gauw beginne! 

Leefs van Nicol

Maondeliks vergadere weej as kemissie ziende um te bespraeke 
waat de actiepunte zien veur ózze kemissie. Ós houfdoel is um 
zoeë vuuel meugelik sponsore binne te haole, umdet door die 
inkómste o.a. ós evenemente door ’t jaor haer bekostig waere. 

Boete ’t binne haole van nieje sponsore, doon weej ouk ós uterste bes 
um ózze bestaonde sponsore tevreje te halde. Det doon weej ónder 
mier door jaorliks mit ein presentje beej alle bestaonde sponsore 
langs te gaon. Dök gaon weej in december beej alle sponsore langs 
mit ein heerlik vers stökske kerboet. Dit jaor hebbe weej veur ózze 
sponsore ouk sjoklade mutse laote make beej eine sjoklatier. Ouk 
organisere weej eine kier per jaor eine feesaovend veur alle sponsore. 
Traditiegetrouw is dit eine waanzinnig gezellige aovend.
Ós doel is altied um op de 11e van de 11e dudelik te hebbe welke 

Ein maedje van ein Wien-raodslid 

sponsore weej veur det sezoen hebbe. Dan zit veur ózze kemissie ’t 
groeëtste deil van ós taak d’r al op. Dao door hebbe weej as kemissie 
tiedes de Wien-evenemente alle tied um zelf te genete van de leuke en 
gezellige aovende.

Ózze kemissie besteit op dit moment oet 8 leje. Gaer wille weej dao 
nog ein paar extra minse aan toevoge um ós netwerk nog vaerder te 
vergruuete.

Dit jubileumjaor hebbe weej ’t neteurlik waat drökker, maar dat geldt 
veur iddere kemissie. ’t Is ein behuurlikke oetdaging gewaes um veur 
dit jubileumjaor extra sponsore binne te haole. 
Langs deze waeg wille weej ózze bestaonde en nieje sponsore 
dan ouk gaer nogmaols bedanke veur eur beejdrage!

De Sponsorkemissie
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Klaasstraat 30 I 5911 JP Venlo I Telefoon: 077 351 1386



Ein van de leukste en gezelligste kemissies binne De Wien  
is de Jeugkemissie (vinde weej zelf).

Dees kemissie verzörg ‘t programma van de jeug in ‘t vastelaovesse-
zoen van A tot Z.
Örges in september beginne weej mit de veurbereidinge um ‘t jeugge-
zelschap beej mekaar te kriege door ‘t benadere van schoeële, social 
media en andere sociale kóntakte.
In principe duit de jeug ‘t zelfde as ‘t groeëte gezelschap. Ouk zeej 
hebbe eine Prins(ess)ebal, ein receptie en bezeuke recepties van 
zustervereiniginge en eventueel sponsore. Dit alles wuurt door de 
Jeugkemissie (mit behölp van andere kemissies binne De Wien) geor-
ganiseerd en aangestuurd.
Ós beejeinkómste bestaon oet brainstorme, vergadere en regele van 
de verschillende evenemente, wao beej weej neteurlik ‘t borrele en 
veural ‘t naoborrele neet vergaete.
As weej ‘t jeuggezelschap beejein hebbe, geit ‘t groeëte spel beginne 
en dao kómme dan ‘t jeugtrio, Raod van Elf en andere belangrieke 
functies oet. En ouk neet onbelangriek: desbetreffende elders waere 
geïnformeerd!
Idder jaor is ’t dan weer ein genot um de jeug zoeë te zeen genete en 
te zeen wie zeej de vastelaovend belaeve.

Groetjes, Fred

De Jeugkemissie
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De veerde 11 "Ald Prinse"!

Trio 2001
Trio 2002

Trio 2003

Trio 2004

Trio 2005

Trio 2006

Prins Ed I Sonnemans
Adjudant Marc Houwen 
Adjudant Hans Faessen

Prins John II Baur
Adjudant Anton Bernards 

Adjudant Hay Schreurs

Prins Martin II 
van der Vlies
Adjudant 
Arie Kruyning 
Adjudant 
Nick 
Denekamp

Prins Leon I Helgers
Adjudant Renee Lammen 
Adjudant Rene Theelen

Prins Leon II Bastiaans
Adjudant Ruud Engels 

Adjudant Frans Klein Prins Boy I Kolman
Adjudant Jos Zanders 
Adjudant Marcel Elbers
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Trio 2011
Prins: Jos III Zanders

Adjudante: 
Marcel Jeucken en  

Roland Valize

4x
11

Trio 2007 Trio 2008

Trio 2009

Trio 2010

Prins Rien I 
van Heukelom
Adjudant 
Menno Timmermans 
Adjudant 
Gerard Vonk

Prins John III van Leersum †
Adjudant Koos Josten 
Adjudant Wil Jacobs

Prins Marc I Houwen
Adjudant Nik Geurts 
Adjudant Chris Munten

Prins Maan I Verkoeyen
Adjudant Nick Gaspersz 
Adjudant Joep Sieben
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Kwartelenmarkt 11 op 3 staat voor een avond gastronomisch genieten 

van vooral lokale seizoensproducten in een warme sfeer en voor een 

eerlijke prijs. Wij gebruiken graag producten van telers, slagers en 

bakkers uit de buurt om zo de meest verse producten aan te kunnen 

bieden.

In de keuken worden van Limburgse bodem de lekkerste gerechten 

bereid. Met daarbij ook vleugjes van de Japanse en Indonesische 

keuken. De open keuken zorgt ervoor dat de lekkere geuren door het 

restaurant worden verspreid en dat u kunt zien hoe Patron Cuisinier 

Roel Welles met veel passie en liefde de gerechten voor u aan het 

bereiden is.

KWARTELENMARKT 11 OP 3
PATRON CUISINIER: ROEL WELLES

RESTAURANT 

KWARTELENMARKT 11 OP 3

KWARTELENMARKT 3

5911 HZ VENLO

077- 303 10 23

INFO@KWARTELENMARKT11OP3.NL

WWW.KWARTELENMARKT11OP3.NL

10

Hanikerweg 6H (Hal 6 + 7)
5943 NB Lomm (Venlo)

077-7720201
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As Wienmerieke loupe weej veurop same mit ózze sirremonie-
meister. Weej bringe de Raod van Elf en ’t trio op ein waerdige 
wies de buun op. Dit doon weej mit ein denske. 
As Wienmerieke wuurt d’r good op dich gelet door de Raod van Elf 
en de sirremoniemeister. 

Sinds kort is De Wien bezig um ein eige dansgarde op te richte en 
weej as Wienmeriekes zien dao drök mei bezig um alles te organi-
sere. Heb geej kinder in de laeftied van 7 wies 12 jaor en halde die 
van danse? 
Meld ze dan noow vreejblievend aan via 
dansgardedewien@gmail.com

Wienmeriekes



De viefde 11 "Ald Prinse"!

Trio 2012

Trio 2013

Trio 2014

Trio 2015

Trio 2016
Trio 2017

Prins Frans III Klein
Adjudant Herman Noppert 
Adjudant Paul Klein

Prins Nik I Geurts
Adjudant Sjors Massa 

Adjudant Michiel Massa

Prins Ruud I Engels
Adjudant Gerald Hielckert 

Adjudant Jack Samson

Prins Prins Tom I Schatorjé
Adjudant Joep van Remortel 

Adjudant Bram Maas

Prins Ed II Faessen
Adjudant Ralph Roodbeen 
Adjudant Maurice Peters

Prins Chris I Munten
Adjudant Jos Vastbinder

Adjudant Eric Martens
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Trio 2018
Trio 2019

Trio 2020

2022

2021
Door Covid-19 
is d’r gen trio 
oetgerope

Prins Ralph I Roodbeen
Adjudant Marcel Schelberg 
Adjudant Daniël van Cleef

Prins Rob I van Tankeren
Adjudant Rob van den Broek 
Adjudant John Storm

Prins Francois I 
Vervoort
Adjudant Marc 
Verheyden
Adjudant Ron 
Janssen

Door Covid-19 
is d’r gen trio 
oetgerope
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Leon Helgers, veurzitter
Monique Baur
Elise Gaspersz
Nancy Roodbeen
Joyce Vervoort
Helene van den Broek
Marc Geraeds
Ron Janssen (social media)
Eric Martens (social media)

De Jubileum Feep wuurt  
gratis hoes aan hoes  
verspreid door de leje
róndum de Maagdenberg  
en ‘t Greunveld. 

Website: www.dewien.nl

Foto’s:
Anja Hendrix, Joyce Vervoort
Archief De Wien

Venloos dialek:
Corina Zanders

Drök: 
Drökkerie Knoops 

Verzörging advertenties:
Alle leje van de P&P.

Posadres:
Robijn 23, 5912 TM Venlo

Colofon
De Jubileum Feep is ein oetgave van 

Vastelaovesvereiniging De Wien, ónder verantwoording 
van de P&P kemissie.

Klaasstraat 11, 5911 JM Venlo - Tel. +31 (0)77 351 13 55
www.boermans-juweliers.nl  
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Oet de Oet de alde doees!
alde doees!

....



De letste 11 "Jeugtrio's"!
Jeugtrio 2010

Adjudante Tammy  Prinses Myra I  Adjudante Michelle

Jeugtrio 2012

Prins Pim I Leijssen
Adjudant Lindy van Es 
Adjudant Silvy Glissenaar

Prins Joey I Beerkens
Adjudant Dimphy Leijssen 

Adjudant Laura Storm

Prinses Myra I Wekx
Adjudant Michelle Hekking 
Adjudant Tammy Peters

Prinses Lorena I Storm
Adjudant Loes Jeucken 
Adjudant Juul Haenen

Prins Luuk I Brouwer
Adjudant Bas van Deijck 

Adjudant Baer Janssen Prins Tim I van de Hombergh
Adjudant Rick de Bruijn 
Adjudant Senna Weber
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Jeugtrio 2011

Jeugtrio 2012

Jeugtrio 2013

Jeugtrio 2014

Jeugtrio 2015



Prins Martijn I 
Keller
Adjudant 
Mindte Peters 
Adjudant 
Nanna Bouten

Prins Sten I Massa
Adjudant Quinty Verstappen 
Adjudant Jacky ChristisPrinses Femke I Ramakers

Adjudant Leroy de Bijl
Adjudant Romijn Haenen

Prinses Sophie I van Beek
Adjudant Inessa Paar 
Adjudant Esmée Massa

Prinses Jans I Vaesen
Adjudant Kevin Kleven
Adjudant Wessel Houben
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Jeugtrio 2016 Jeugtrio 2017

Jeugtrio 2018

Jeugtrio 2019

Jeugtrio 2020
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Contactinformatie:
077 374 3149
info@intense-boxsprings.nlwww.intense-boxsprings.nl

Showroom:
Rudolf Dieselweg 2
5928 RA Venlo-Blerick



Ós Sponsore 2022
Platina Wienbölkes

Golde Wienbölkes

Zilvere Wienbölkes

Maagdenbergweg 17a, 5915 CN Venlo • Tel. 077 - 351 26 20

INTENSE
WO N E N  & S L A P E N

Y O U R  B E S T  L I F E

timmerwerken  -  hang & sluitwerk  -  glaswerk  -  slotenmaker venlowerk  - - slotenmakerer venlo



Meer weten over Gulpener en onze bieren? 

www.gulpener.nl


