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Baeste Pieëlhaze en
Pieëlhazinne van
òs schónne Rooj...

De vastelaovend van 2016 is alwér geschiedenis, 
alle mojje herinneringe van dit fi eést der fi eëste 
ligge òopgeslage ien òs gedáchte en hebbe ‘n moj 
plekske ien òn vastelaoveshárt! 

t ‘Preenselek trio Preens Paul en zien adjudânte 
Ben en Sjoerd hebbe òs beej d’n Hazepoeët gevat 
en we hebbe ‘r same mit alle Pieëlhaze wér ‘nn 
geweldeg fi eëst van gemákt , dit alles  ònder de 
beziēlende lejjing van Vorst Rob.

Már vur òs as Piëlhaas was ‘t gén gewoeën vaste-
laovessezoen, nieë we ware jörreg, we berejkte de 
respektabele laeftied van 77 jaor, 7 kieër 11 jaor 
Piëlhaas, en dat hit vastelaovendviērend Venroj 
en wied daorbute gewieëte.

Buten ‘t normale pregrámmá, hebbe we ‘n ántal 
mieër as fantastische jubeejleum áktivitejte 
gehad, daenk már aens terug án de “musical” 
mit  Carrè allūre, Pareltjes uut de Pieël, òs spette-
rende jubeleejumfi eëst, waorien Frâns Pollux de 
Gulden humor van de SLV moog oontfánge. Ok 
hebbe we enne práchtege jubeleejum CD uutge-
brocht en ok ‘n waor maesterwaerk, wat zeker nie 
vergaete mugt werre is òs 7x11 jubeleejumboēk 
mit schitterende fotoos van memente, die nor-
maal verbörge bliēve en dit boēk mögt nie oon-
tbraeke ien òwwen boekenkâst (we hebbe ‘r nog 
‘n paar dus...) en dan as de welbekende kers òp de 
vastelaovestaart moge weej as gâsthieër fungie-
ere vur de LVK fi nale. Wat is ‘t baeste Limburgse 
vastelaovesliedje ien ‘n bòmvolle ivvenemente-
hal wiēre Spik en Span de kámpiejoene van d’n 
naacht.

Már vurbeej is dit mojje jubeleejum seioen, wat 
rest zien die mojje herinneringe en die neme ze 
òs nie mér áf! Már ien ‘t verleeje behálde rizzetate 
zien gén aenkele garansie vur de toekòmst. Al òs 
geweldege vreejwilligers van òs práchtege verie-
eneging zien alwér ien tow um ok ‘t vastelaoves-
fi eëst van 2017 oonvergaetelek te make. 
De liedjesschriēvers hebbe eur mojje tekste wér 
uut eur muzekale pen laote vloeje , en de zengers 
en zángeresse zien dees tekste alwér án ‘t oefene 
en werre de melledie-liene ángepâst en en tot ‘n 
gehieël gesmeejd. Ok de ártieste van Circus Mök 
zien alwér án ‘t bedaenke wat zillie vur òllie Haze 
en Hazinne òp de plaenk gón brenge, um iede-
rieën enne práchtegen aovend te bezörge.
Ik wil al òs vreejwillegers bieësteg bedaanke vur 
eure geweldege ienzet en ok wil ik al òs sponzore 
hieël hártelek bedaanke, went zoonder òllie zeuj 
dit alles nie meugelek zien gewist.
Ik waens iederieën enne práchtige zòmmer en 
enne welverdiēnde vekânsie toe en daenk án òs 
uurst  volgende ivvenement: de liedjesfi nale of 
de opening van ‘t sezoen òp 11-11-2016

Pieëlhaas blieft wákker, 
Jan Arts, òllieje vurzitter.
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Neem contact op

met de Piëlhaas!

Bel Steff en Jeuken

0478-855412

 

Praotmoes Prikbord

24 septemberLet op! Locatie:Hotel-AsteriaZaal Zeven

Finale liedjes

Bel Steff en Jeuken

0478-855412

ALGEMENELEDENVERGADERINGDINSDAG
28 JUNIT’ ZUSJE VENRAYLeuk cadeau nodig?Leuk cadeau nodig?

Neem ook eens een kijkje
in onze webshop!

Mail ze nor pers@pielhaas.nl
Mail ze nor pers@pielhaas.nl

   Help ‘t

Häöltere Pölleke
um Roojse blunders

te viende!



Venray, juni 2016

Pieëlhaas en Pieëlhazine, 
Names de vurzitter van vastelaovesverieëneging De Piëlhaas
nuuëdeg ik òllie uut vur de Algemaene leejevergadering òp
dinsdág 28 juni, d’n ánváng is 20.33 uūr ien ‘t Zusje ien Venroj.

Ágenda:
1. Opening
2. Mitdaelinge
3. Iengekòmme en uutgònde stukke 
4. Netule 6 nòvvember 2015
5. Afraekeing 2015-2016
6. Verslág kaskòntrolekemissie
7. Kascontrolelemissie
	 •	Áftreeje	Guido	van	Dijck
8. Begroeëting 2016-2017 
9. Veuránkoondeging áftreejende bestuursleeje
	 •		Jan	Arts,	Vurzitter
	 •		Paul	van	Lipzig,	Liedje
	 •		Gerrie	Peeters,	Pers	&	Promotie
	 •		Richard	Janssen,	7x11
	 •		Henriette	Vievermans,	Boerebrulleft
10. Veurdracht neeje bestuursleeje
	 •		Bjorn	Janssen,	Boerebrulleft
	 •		Paul	Rutten,	Liedje
	 •		Jip	Swinkels,	Mök
11. Roondvraog
12. Sluting

Bliēf wákker, Pieëlhaas!
John Janssen

Praotmoes Prikbord
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 Notulen algemene ledenvergadering
 6 november 2015  |  ‘t Zusje  |  20.33 uur

Aanwezig: Wim Peeters, Richard 
Janssen, John van Veghel, Henriette 
Vievermans, Bart van der Sterren, Rob 
van Lieshout, Paul v Lipzig, Jan Arts, 
Charlotte Voesten, Paul Lutters, John 
Janssen, Gonnie en Albert Martens, 
Twan van Bussel, William Arts, Gerrie 
Peeters, Paul Spronken, Sjef Keijzers, 
Don Mulders, Bart Lemmen, Hugo 
Stappers 

1 Opening
Jan opent de ALV en heet iedereen 
van harte welkom.  Bedankt voor de 
zeer grote opkomst. We staan aan het 
begin van ons 7x11 seizoen. 
Iedereen heel veel succes met de 
laatste voorbereidingen. En dat het 
een grandioos succes mag worden.

2 Mededelingen
Verzoek van Hugo om een volledige 
opsomming van de niet aanwezige 
leden. John antwoord dat hij dit 
graag van de voren zou willen weten
en derhalve niet aan het verzoek 
kan voldoen.

3  Ingekomen en uitgaande 
stukken

Ingekomen: 
2tal rekeningen van de firma van den 
Munckhof, 1 rekening van Periodiek, en 
1 schrijven van de Gemeente Venray, en 
brief van firma van Soest (oude eigenaar 
van postbus 24).

4 Notulen 23 juni 2015
Punt 6: LVK vindt plaats op 22 januari
Notulen worden met bovenstaande 
wijziging vastgesteld.

5 Programma
Dit wordt in zijn geheel voorgelezen 
door de voorzitter.

Hugo vraagt of de opening op 11-11 
bij het oude of nieuwe gemeentehuis 
is. Jan zegt dat dit het nieuwe 
gemeentehuis is.

6	 Aftredende	bestuursleden
Wouter Poels treedt af wegens vertrek 
naar de USA voor een periode van 
vooralsnog 2 jaar.

7 Benoeming nieuwe 
 bestuursleden 
Er is nog geen opvolger voor Wouter 
gevonden. Dit wordt nu a.i. waar-
genomen door Jip Swinkels en 
Peter van Heeswijk.

John heeft zijn periode van 4 jaar er op 
zitten. Hij wordt door de vergadering 
herbenoemd voor een periode van 4 jaar.

Het bestuur van Vastelaovesvereniging 
de Pielhaas vraagt bijzondere aandacht 
voor het volgende. Er is geconstateerd 
dat in het proces van het verlengen van 
bestuursfuncties niet in alle gevallen  
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gehandeld is volgens bepalingen 
opgenomen in de statuten. De statuten 
schrijven voor dat een bestuursfunctie 
wordt aangegaan voor periode van vier 
jaren met mogelijkheden voor verlening 
van deze periode door je herkiesbaar te 
stellen.  Vastgesteld is dat deze vierjaars 
periode en herbenoeming voor één 
volgende vierjaars periode niet in alle 
gevallen heeft plaatsgevonden. 

Om deze comissie te corrigeren wordt 
voorgesteld dat de ALV van VV de 
Pielhaas alsnog haar goedkeuring 
verleent voor al die gevallen dat de 
procedure niet conform statuten is 
gevolgd. Het bestuur geeft aan deze 
procedure in toekomst nauwlettend 
op te volgen.

Vergadering gaat akkoord. 

8 Kaartverkoop diverse 
 activiteiten
Er wordt verteld dat op de flyer van 
7x11 alle informatie over kaartverkoop 
is te vinden.

9  Aanbieding cadeau door 
Albert Martens

Albert geeft aan dat hij een telefoontje 
had verwacht van John wanneer hij het 
cadeau kon geven. John geeft aan dat hij 
dit is vergeten. 

Albert biedt het cadeau aan Charlotte 
Voesten en Gerrie Peeters aan. Het cadeau 
is een schilderij dat in opdracht van Albert 
is gemaakt door Esther van den Heuvel. 
Jan zal er voor zorgen dat het schilderij 
op 11 -11 op gemeentehuis zal zijn.

 

10 Rondvraag
 Paul
•	 	Albert	had	gevraagd	om	een	

senatoren medaille. Deze wordt nu 
door Paul aan Albert overhandigd. 
Albert bedankt de senator voor 
deze mooie medaille.

 
 Hugo
•	 	Is	er	samenscholingsverbod	in	de	

vergeten driehoek? Optocht komt 
door dit gebied.

•	 	Constateert	een	fout	op	het	brief-
papier betreffende vorstenroad en 
SLV. En stelt voor dat dit op elke 
brief handmatig wordt aangevuld.

 
 Albert
•	 	Vindt	de	Praotmoes	te	laat	wordt	

bezorgd. 
•	 	Affiche	van	liedjes	festival	zag	

er keurig uit. Zou graag zo’n 
affiche	krijgen.	Dan	kan	hij	dit	
thuis ophangen. Paul v. L. zal dit 
doorgeven aan zijn opvolger. En de 
praotmoes zit er schitterend uit. 

•	 	Is	verbaasd	dat	de	kaartverkoop	
is verplaats naar de Schouwburg 
en stelt zich de vraag of er nog 
behoefte aan de lijst is. Jan zal dit 
navragen. Albert neemt met Jan 
contact op of dit het geval is.

•	 	Vindt	het	erg	vervelend	dat	hij	niet	
door Wouter op de hoogte is ge-
bracht van zijn vertrek naar de USA. 

 Jan 
•	 	Maakt	bekend	dat	dit	zijn	laatste	

jaar is als voorzitter is. 

11 Sluiting
Vergadering wordt gesloten op 21:22. 
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Hugo Stappers

Vergaete zun weej ‘m nie gaow. Dat is 
gewoon ònmeugelek. De stille geniēter, 
d’n observator, laevesgeniēter, már 
vural ok vastelaovesviēder. ‘t Geft már 
wenneg meense, die zoeë kòsse goo-
chele mit weurd. Dit talent moog heej 
jaoreláng ittlieëre ien zien ánspraoke 
as  Prizzedent van “zien” Samewirken-
de Limburgse Vastelaovesvereniginge 
(SLV).

Hugo, ‘n besjtuurder den mit wennig 
weurd veul kos zègge. Kernweurd ás 
‘humor’, ‘Vastelaovend’ en ‘Vastela-
ovend: ‘t maest belangrieke van al ‘t 
onbelangrieke’, dá cachet, sjtiel en 
oeëg veur detail belangriek vond. Zien 
liefde vur de Vastelaovend is zaeker 
óntstaon wies Hugo ien 1975 boere-
bruudegom wiër beej d’n Roojse Vas-
telaovend. Dor het ‘t vastelaovesvirus 
um stevig vastgepák.
 

Ien zien zieër áktieve rol as kemmis-
sielid, bestuūrslid en vice vurzitter 
hit heej ‘n ònuutwisbare beejdrage 
geleverd binne de Piëlhaas en ok hit 
heej as ras Piëlhaas binne ‘t SLV-
bestuūr ien gânsl Limburg ‘t kulterele 
aerfgoēd Vastelaovend, òp zien aege 
biezoondere en humeristische wiēs 
gepromoot en uutgedrage.

Hugo haaj ieën duudelikke maening 
òvver Vastelaovend en de óntwikke-
ling van dees Volkskultuur óp d’n dág 
van vandaag. Ien 2007 schreef heej 
hier aover mit ás titel: “Economisch 
belang van de Vastelaovend moet aan-
getoond worden”. Heej mákte zich 
staerk vur de economische waarde van 
Vastelaovend: allieën zoëe kunne weej 
dit stökske Volkskultuur behouwe. 
Vastelaovend is nie allieën már fieëst, 
már zörgt d’r ók vur dat veul minse 
ennen bótterhám kunne verdieëne.

Nao zien SLV periode vond Hugo enne 
ândere menieër um zien humor kwiet 
te kunne: heej bleef schrieëve án ge-
vatte tèkste en klom beej Circus Mök 
ás gieëstelikke óp ennen sokkel um 
zoeë zien humor te blieve uutdrage. 
De látste jaore was Hugo án de slág ge-
gaon mit mozaïek, waorbeej heej zien 
kreativiteit op enne ândere wiēs kos 
uutte. Ieder kunstwaerk mit zien aege 
verhaal en symboliek. Toen heej ziek 
wieër en wist dat heej nie láng mér te 
laeve haaj, mákte Hugo zien aege ge-
denkstieën ien mozaïek. 

Hugo Stappers,
Vastelaovesvierder pur sang, bedank!

Vastelaovesviērder
pur sang, is nie
mér oonder òs!



Dit is òw kâns!
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Circus Mök 2017

Schuult ‘r ennen ártiest ien òw? 

Hedde ennen “act dén geziēn mugt 

werre? Âltied al aens de sfeer áchter 

de schaerme van Circus Mök wille 

prūve? De Piëlhaas is òp zuūk nor 

òw en biejt ‘n práchteg podium um 

vief aovende òw telent te tuuëne. 

Al vanáf 1949 bestöt Venrojs be-
roemde vastelaoveszitting Circus 
Mök. Vanáf de stárt ‘n suúksesvol 
koonsept, bliekt uut de jaorlieks vief 
uutverkaochte aovende. Naeve Circus 
Mök werre ok de “kids” en “tieners” 
nie vergaete. De zittinge Kiendermök 
en Tienermök zien ienmiddels ‘n vâst 
oonderdieël van ‘t sezoens-pregrám-
má. Daormit telt ‘t totale Circus Mök 
koonsept nòw már liefst 9 zittinge! 
Daormit bediēnt de Piëlhaas ‘n groeët 
vastelaovespebliek. Ieder jaor is de 
Kemmissie Circus Mök van vastela-
ovesverieëneging de Piëlhaas òp zuūk 
nor pròffessjonieële, regionale ekts 
um ‘r ‘n moj gevarrejieërd pregrámmá 
van te make. Ok vur Circus Mök 2017, 
dén zien tente òpslöt òp 3, 4, 8, 10 
en11 fibberwarie 2017, is de kemmis-
sie òp zuūk nor talent. ‘t Hoeft nog 
génaens enne kânt-en-klaore “act te 
zien. Òw ientresse en enthoezjasme 
kan al genoeg zien. Ienmiddels hit 

men ‘n rieke ervaring en uutgebrejd 
netwaerk án muzekânte, ártieste en 
tekstschriēvers, um òw talent te bege-
lejje. Már ok as ge wel podiumervaring 
het, kriegde nòw de kâns um vief ao-
vende te schittere. Meld òw aege án! 
Stuūr een “mailtje” nor circusmok@
pielhaas.nl. Mòcht ‘n filmkje hebbe 
van òw “act”, stuūr dit geräöst mit! 

Doej mit!
Kienderliedjesfestival 2017
Zörg dá’che ‘rbeej ziet!
Lót òw aege huuëre!

Òp zòndág 27 nòvvember 2016 is alwér
de 6e edisie van ‘t Kienderliedjesfestival. 
Wilde allieën of same mit òw vriendjes
of vriendinnekes mitdoēn án dit gezellege 
festival, dan kunde òw aege nòw al
òpgaeve. 

Ge kunt òw aege liedje make of weej helpe 
òllie ‘n haendje dur ‘n melledie te gaeve, 
zoeëdat ge aeges n leuke tekst ‘rbeej kunt 
make. Wie wet wert òllie aege noemer ok 
de vastelaoves-hit van Venröj!

Wilde mieër ienformasie of wilde
òw aege al òpgaeve, mail nor
kemissie-kienderliedje@pielhaas.nl.



 Jaorverslág 1 mej 2015 - 30 ápril 2016

 Vastelaovensverieëneging “De Piëlhaas”

De algemaene leejenvergaderinge wiēre 
dit seizoen gehâlde òp 23 junie en òp 6 
nòvvember 2015. t Algemeen bestuūr 
vergaderde 9 kieër, waorbeej ieëne kieër 
‘t Trio te gâst was. ‘t DB vergaderde 
9 kieër en haaj diverse gesprekke mit 
groepieëringe zoeëas: horeca, schowburg, 
sinnetoren, gemaente, Vorstenraod, SLV 
en kemmissies.

Òonderschejjinge 2015-2016
Broonze Piëlhaas:
Willy Voesten
  
Wákkere Piëlhaas: 
Nie uutgerejkt

Verieënegingsoonderschejing: 
Leon Jansen, Frank Arts

Verieënigingsoonderschejjing
ien gaold: 
Milton Cavis, Jorg Vermeulen,
Esther Truijen, John Janssen

Zilvere Haeske: 
Henriette Vievermans, Steff en Jeuken, 
Ron Rommen, Rob Arts

Gaolde Haeske: Gerrie Peeters,
Niels Borst

Ledenvergadering 
Bejs leejenvergaderinge ware wér goēd 
bezòcht en wiēre zoeëas gewoeënlek 
gehâlde ien ‘t âlde gemaentehuus of te 
wel ‘t Zusje.

Liedjesfestival
De Kemissie Liedje moog zien aege dit 
jaor verheuge òp 11 mojje neeje vaste-
laovesliedjes Neej was, dat de “hap-
pening” zien aege voltrok òp de buun 
en nie ien de fwajee, wat as ‘n geslaagd 
eksperiment mugt werre beschowd. 
Tiejes de fi nale òp zaoterdággenao-
vend ien de Schowburg was zoeëwel 
de vakzjūrie aswel de pebliekszjūrie ‘t 
aens aover d’n uutslág. Dees viēr liedjes 
ware òp de CD  te viende:

1. Ik geluuëf
Zang: Nevvenén
Tekst:  Roel Gommans/ 
  Jules Reivers 
Muziek:  Roel Gommans/ 
  Jules Reivers
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2. Òs hárt van vandaag
Zang:		 Gerrie	Steeghs	&	Dave	Cavis
Tekst: Patrick Janssen  
Muziek:  Jan-willem Reuling 

3. Geej en ik
Zang:  Lizanne Arts
Tekst:  Marcel Holtackers 
Muziek:  Marcel Holtackers / 
  Rob Jenneskens

4. Vasteloaves Megje
Zang:  ‘t Zootje
Tekst:  Leon Mooren
Muziek:  Leon Mooren
 
Sezoensopening 
De sezoensopening voond dit jaor 
pláts vur ‘t neeje gemaentehuus. Dit 
ien ‘t kader van ‘t 7x11 bestaon van 
de Piëlhaas. Ien ‘t peblieksdieël van ‘t 
gemaentehuus wiēr de opening van 
de 7x11 tentoeënstelling gezamenlek 
gedaon dur Hans Gilissen en Mevr. 
Hermans en wiēr ‘t 1st eksemplaar van 
‘t jubeleejumboēk uutgerejkt án Jan 
Linskens, Jack Poels en Ted Born. D’n  
“Hazestekt” wiēr oonthuld, dén dit jaor 
oontwörpe was dur Th ijs Aldenzee.

Hazepaeper en Oondertrowbal
‘t Venrods vastelaovespebliek was
ien groeëte getale òp dizze middeg 
áfgekòmme. ‘r Wiēr dit jaor genne 
Wákkere Piëlhaas uutgerejkt.
De uurste CD wiēr uutgerejkt án Wim 
Smits. Már ien dit jubeleejumjaor was 
‘r mieër dan 1 CD. ‘t Ware ‘r 4! En ‘t 
gehieël wiēr nog ángevuld mit ennen 
“USB stick” mit daoròp alle noemers, die 
oeëts dur de Piëlhaas zien uutgegaeve, 
ángevuld mit nog ‘n dél ândere  nostal-
giese Roojse vastelaovesnoemers.

Halverwege de middeg wiēr ‘t 
Boērebruudspaar bekend gemákt dur 
middel van ‘n act””. Uutaendelek wiēre 
Noortje Versteegen en Jip Swinkels ien 
de “spotlights” gezet en benuumd as ‘t 
boerēbruudspaar van dit sezoen.

Kienderliedjes-festival
Dit jaor wiēr vur de vierde kieër ‘n 
kienderliedjesfestival georgenezieërd, 
alwér ien de aula van de St. Pieëtrus-
bânde schól. Winnaar wiēr: Inger bol 
en Noor Cornelissen mit ‘t liedje: HEJ, 
kòm d’r BEJ.

Musical
Ieën van de högtepunte van dit sezoen 
was de musical: Zònnestraole van Geluk. 
Ien ‘n 3 kieër uutverkaochte schowburg 
wiēre de bezūkers getráktieërd òp stuks-
kes ònvervâlste vastelaovesgeschiedenis. 



Gulden	Humor/jubileum	fi	 eëst
Dit sezoen moog de Piëlhaas gâsthieër 
speule vur de uutrejking van de “Gul-
den Humor”. ‘t Maergegedélte voond 
pláts ien ‘t gemaentehuus, waornao ‘t 
gânse gezelscháp te voēt nor de schow-
burg	trok,	waor	de	offi		sjele	uutrejking	
plátsvoond en wel án Frâns Pollux. 
Saoves goong ‘t gânse gezelscháp nor de 
ivvenementehal waor ‘t jubeleejumfi eëst 
wiēr geviērd. De Piëlhaas haaaj kaoste 
nog moejte gespaard en de “fi ne fl eur” 
van Limburgse vastelaovend haaj ‘r gaar 
gén friemelke moejte mit, um de zaal 
rats òp ziene kop te zette. 

Preensepròklemasie
Ien enne naogenoeg uutverkaochte 
schowburg wiēr ‘n kort zaal-pregrámmá 
gedraejd mit daorán gekoppeld enne 
groeëte fi eëstaovend. Òp dizzen ao-
vend wiēr ‘r tradisiegetrow ‘n waerdeg 
áfschejd genome van Preens William I 
(Arts) en zien adjudânte Don (Mulders) 
en	Twan	(Bloemen).	Án	t	áend	van	‘t	
pregrámmá wiēr ‘t neeje Trio gepris-
sentieërd: Preens  I Paul VI (Rutten) mit 
zien adjudânte Ben (van Daal) en Sjoerd 
(van de Coelen). Eur motto: ‘Vastelaove-

slés hoēve weej òllie nie te gaeve, dus 
buūk án de kânt en same ‘n geweldeg 
fi eëst belaeve!’

Circus Mök / Kiendermök / 
Tienermök 
Circus Mök haaj dit jaor ‘n pregráammá 
mit ártieste van aegen bòjjem, már ok 
van daor bute. De vurstelling van vree-
jdág 22 jannewarie wiēr verplátst nor 
d’n doonderdág, umdat òp d’n 22st jan-
newarie ‘t LVK ien Venroj wiēr gehâlde. 

Zoeëas gewoeënlek wiēr ok d’n Broonze 
Pielhaas uutgerejkt. Dit jaor goong dees 
högste Piëlhaas-oonderschejjing nor 
Willy Voesten. 

De Kiendermök haaj dit jaor ok wér 
driej vurstellinge, die gezamelek geor-
genezieërd wiērde dur kemissie Circus 
Mök en d’n Hazekeutel. Veul vreejwil-
ligers ware nòw ok wér nuuëdeg, um de 
kiender te laote geniēte vem ‘n mojje 
vurstelling.

De veurverkoeëp van de kártjes vur Tie-
nermök liēp dit jaor goēd. Uutaendelek 
ware ‘r mieër dan 500 tieners ánwezeg 
tiejes dizzen aovend. De ánwezege krege 
‘n goēd en gevárrejieërd pregrámmá 
vurgeschòtteld.
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LVK
De Piëlhaas haaj ien zien jubeleejum-
jaor, ok nog de ieër um ‘t LVK te
orgenezieëre. Dit wiēr ‘n “happening” 
um noeëts mér te vergaete.

Ien ‘n bòmvolle ivvenemente-
hal, mit ruum 6000 enthoezjaste 
vastelaovesviērders, voond ‘t gehieël 
pláts. Bjorn en Mieke ware dur de zjūrie 
en ‘t pebliek uutgekoze um dieël te 
neme. Jommergenoeg moge zillie nie 
winne. Dit was vurbehâlde án ‘t duo 
Spik en Span die ‘t LVK vur ‘t twedde 
jaor òp reej òp euren naam moge 
schriēve

‘t Häöltere Pölleke /
uutrejking vastelaovenskrânt
De uutrejking van d’n uurste krânt 
voond dit jaor pláts ien ‘Zusje. De krânt 
was van goeje kwálitejt en wiēr dur alle 
ánwezege ándáchteg durgelaeze.

‘r Ware dit jaor wel wér goeje kandidate 
vur ‘t Häöltere Pölle gevoonden dur de 
kemissie. De ieër viēl dit jaor te beurt án 
Pascal Arts en wel vur ‘t vermelde van 
David Nabben as adjudânt van William.

Vorstebal
De lokasie was dizze kieér wér de fwajee 
van de schowwburg. ‘t Was ennen hieële 
gezellegen aovend mit ‘n groeët ántal 
bezūkers.
Jubeleejum matinee/receptie 7x11
Òp de zòndág, vuráfgónd án de vastel-
aovend, wiēr dit jaor ‘n matinee george-
nezieërd. Jòng en âld zònge hiēr same 
Venrodse vastelaovesliedjes. ‘t Wiēr 
ennen aerg gezellege middeg en is zeker 
vur	herhaling	vatbaar.	Ánslutend	wiēr	
de 7x11 resepsie gehâlde, die maoteg 
wiēr bezòcht.

7x11 jubeleejum beej ‘t Schuttersveld
Ok de Âlderen van Venroj wiērde dur de 
kemissie 7x11 nie vergaete. Tiejes dén 
aovend ware verschillende Roojse árties-
te ánwezeg waoroonder Now Weej, Th eo 
Nellen, Sjanellekes en Liederentafel.

Doejboēk	vur	Kiender
Dit boēk is uutgerejkt án alle lieërlinge 
van de groepe 3 t/m 7 van alle bazis-
schólle van de gemaente Venroj.

Hazinnen-aovend 
Ennen neejen òpzet van dizzen aovend 
wiēr dit jaor geprebieërd. ‘t Gehieël 
spulde zien aege  áf ien de tent beej 
Hulsman en kefee “d’n Oldtimer”. 

Ienstelasie preens 
Gewoeëtegetrow voond de ienstelasie 
pláts ien de Schowburg. Alle spraekers 
kwame goēd uut de vaerf en ‘t was dan 
ok ‘n ienstelasie òp hoeëg nivoo. Ok 
dizze kieër was Deke Smeets de per-
soeënleke adjudânt van Opperpiëlhaas 
Hans Gilessen. 
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Roetsj / Iensjekke
Vur d’n tiende kieër voond dees 
áktivitejt pláts òp ‘t Schowburgplejn. 
De ienrichting was geliek án ‘t vurreg 
jaor. Ok was ‘t terrejn òp ‘t plejn wér 
àfgezet. Glaswaerk moog nie mit nor 
binne werre genome. De Roetsj blieft 
már gräöje, már zit òp ‘t schowburgplejn 
toch wel aecht án zienen top.

Vur de viefde kieër dit jaor wér ‘n “hap-
ping” òp de Groeëte Mernt, waar het 
zoeëgenámde “Iensjekke” plátsvoond. ‘t 
Trok dit jaor mieër as 1.500 toeschow-
wers. 

Vastelaovend
Ieder jaor begint de vastelaovend mit 
de Hellege Mis. Deke Smeets was ‘r dit 
jaor wér beej en haaj Opperpiëlhaas 
Hans Gilessen beej zich as ieën van de 
missedienders.

Zòndággenmiddeg stöt ien ‘t taeken van 
de kienderòptòcht. De kienderòptòcht 
wert âltied veuráfgegaon dur ‘n ludieke 
opening van d’n Hazekeutel. ‘t Pebliek 
genoot van de kleurrieken òptòcht en 
van ‘t mojje waer. 

De resepsie van Preens Paul VI en zien 
adjudânte Ben en Sjoerd was druk en 

gezelleg en wiēr gehâlde ien de tent beej 
kefee Hulsman.

Móndág stöt âltied ien ‘t taeken van 
d’n òptòcht, dén dit jaor jommerge-
noeg vanwege d’n hárde wiend, gennen 
durgáng kòs viende. De Piëlhaas kwaam 
raozendgaow mit ‘n âlternetief pregrám-
má, wat zien aerge áfspulde ien de tent 
beej Hulsman. D’n òptòcht voond asnog 
pláts òp sòndágs daoròp, már spulde 
zien aege wel áf ien de stroeëmende rae-
gen. Ok dizze kieër behâlde de Piëlhaas 
d’n 2de pries beej de preensewages. 

Ok òp dinsdág ware de waergode 
òs nie gunsteg gezind. De kemissie 
Boērebrulleft zaag zien aege daorum 
genoeëdzaakt, um alle áktivitejte 
te laote plátsviende ien de tent beej 
Hulsman. De stemming was ‘r evvel nie 
minder um.  ‘r Wiēr gewoeën getrowd 
en de resepsie was ok wér aerg gezel-
leg. Òndaanks ‘t waer was ‘t ok dit jaor 
gezelleg druk.

Tege de klok van 23.33 uūr löpt ie-
derieën nor de Groeëte Mernt um 
áfschejd te neme van Prins Paul VI en 
zien adjudânten Ben en Sjoerd. Már dat 
áfschejd neme betaekent wel, dat de 
vastelaovend ien Venroj ien dit sezoen, 
vurbeej was.

Mit dank án alle kemissieleeje en eur 
vurzitters, ‘t preenselek Trio, Raod van 
Elf, Vorst Rob en bestuūrsleeje vur ‘t 
verrichte van ‘t veule waerk, waordur de 
vastelaovend 2015 – 2016 ‘n sezoen is 
geworre, um noeëts mér te vergaete.

John Janssen
Sikkretaris VV De Pielhaas
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1 Lizanne Arts - De Reünie

2 Doet már 6 - Òzzenlievenhieër

3 NoeëtsNiks - Heej vastelaovend

4 Kieës mit Kruut - Nog ieëne kiëer

5	 Roos	&	Wieneke	-	Dat	mot	toch	kunne

6	 Mark	&	Joop	-	Van	Rooj	tot	an	Mestreech

7 Gén Viër - Krek utzellefde

8 Nevvenén - Klats mar los

9 Pruuf mar - Gewoeën umdat ‘t kan

10	 Maartje,	Clint	&	Keke	-	Hènnevel

11	 Gerrie	&	Dave	-	Vastelaovend

Liedjesfestival
Vurroonde nuuëdeg
um	fi	 naliste	te	bepaole
Zoeë ònvurspelbaar as ‘t waer de laeste 
waeke, was ok zoeë ònvurspelbaar dit jaor 
‘t ántal ienschriēingen vur ‘t liedjesfesti-
val. Láng bleef d’n teller òp nul staon, már 
naodat alle doonderwölk ware òpgetrokke, 
ware ‘r már liefst 16 ienschriēvinge! ‘n 
Práchteg ántal en dat betaekent, dat ‘r 
enne vurroonde nuudëg was. Vief noemers 

viēle jommergenoeg áf. De 11 aovergebleve 
dieëlnemers kunne eur aege gón òpmake 
vur de aend-roonde òp 24 september. De fi -
nale viendt vanwege de verbowwing van de 
Schowburg pláts in Zaal Zeuve van Hotel 
Asteria ien Venroj. Vur ienformasie aover 
de kaartverkoeëp, hâld “facebook” en òzze 
“website www.pielhaas.nl iën de smiēze!
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‘t Was ‘t jaor 1983. De liedjeszengers van 
De Piëlhaas goonge mit mekaar de koom-
petisie án um beej de uurste viēr te kòm-
me òp ‘t liedjesfestival. Went as zillie dat 
hálde, kwame zillie mtt eur noemer òp de 
vastelaovesplaat: ‘n E.P.-tje mit viēr lied-
jes. Goēd vur de ieëweghejd. 

Wim Smits schreef dat jaor ‘t noemer Doe-
edgewoeën. Frâns Verhofstad, dirregent 
van ‘t Venrods Mannekoeër, árranzjieërde 
de meziek en zien daochter Pip zoong ‘t, 
same mit Wim. Tiejes ‘t Venrodse liedjes-
festival hálde zillie hiērmit már ‘n ácht-
ste pláts. ‘n Pláts vur de vergaetelhejd 
ien pláts van de ieëwege roem. Már zie, 
‘r kwaam ]n “Limburgs Leedjeskonkoer”. 
Wim zaag ennen òproēp en ovverlegde 
mit Pip en Frâns. Zillie stuūrde ‘t liedje 
ien en wiēre uutgenuuëdegd um nor ‘t 
kònzervetorium ien Mestrich te kòmme. 
”Daor was enne “zángcoach”, dén òs òp 
twieë zaoterdaag les gaaf en proompt 
zate weej beej de laeste aacht”, herinnert 
Smits zien aege. Ien Geleen was ‘t kokoēr. 
Venroj goong ‘r hin. “n ‘Gânse slaaj volk 
ien ‘n bus van Van Ham, mit Wielke Pel-
zer án ‘t stuūr”, aldus Wim. Wim en Pip 
behálde de twedde pláts. Die prestasie is 
noeëts mér herháld dur enne Venrodse 
zenger of zánggroep. Zillie wiēre ánge-
koondegd as ‘n duo uut Blieërik. “‘t Liedje 
was oeërsproonkelek van Nol Peters uut 

Blieërik, vandaor. Már Peters haaj ‘r niks 
mit gedaon. Ik heb ‘r toen enne Venrod-
se tekst òp gemákt”, verdudelekt Smits. 
Wim, klaen van gestâlte en daorum ma-
estal Wimke genuumd, hit nog âlt, de 
toen gewònne fles wien òngeopend ien 
de kâst staon. Heej hit ok nog ‘n doeës 
ònverkàochte “singletjes” mit dit liedje. 
Oeërsproonkelek was ‘t nie de bedoeling, 
‘n pletje te make, már dat gebeurde enne 
mónd látter asnog. “Dat wòn weej verkoe-
epe, um ‘t noemer te promote”, vertelt 
Wim nòw. Már dit idee van de toenmalege 
vorst (Wim was Piëlhaasvorst van 1981 

tot 1986) schoot ien ‘t verkieërde kaelgat 
beej ‘t Bestuūr van De Piëlhaas. De vaste-
laovesverieëneging miēk ummers aeges 
‘n vastelaovesplaat, die verkaocht mòs 
werre. En dát liēp al moejzaam. De verie-
eneging spraak ‘n “veto uüt aover ‘t inisji-
atief van Smits en Verhofstad. Wim mòs 
dieëmoejeg ziene kop buuëge. Zoeëas heej 
ieër al òp zien mieter haaj gehad, umdat 
heej as preens beej Truus Hulsman áchter 

LVK 1983 ien d’n Hanehof ien Geleen

Terug ien d’n tied
mit Wim Smits
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d’n táp ‘Lek meej de zök’ haaj stón zinge, 
wiel heej ánwezeg mòs zien òp Circus Mök. 
“Már die powze duūrde zóláng en daornao 
wòn de hellege òp eur pilaore ok nog ‘s ‘n 
half uūr bezeg”, verdedigt Wim zien aege. 
Heej kreeg wér òp zien doonder, toen heej 
as vorst (zoonder mitwieëte van ‘t bestuūr) 
de preek hiēl ien de kaerk mit de kieps òp. 
“Már ‘t was enne mojjen tied, ik heb ‘r drie-
jdobbel van genote” zet Wim.

LVK 1983 ien d’n Hanehof ien Geleen

Terug ien d’n tied
mit Wim Smits

Functie

Voorzitter

 
Vice-voorzitter

 
Secretaris

 
Penningmeester

Secretarieel 
medewerker

Financieel assistent

Naam

Jan Arts

Bart Lemmen

John Janssen

Paul Lutters 

Judith van Dijck

Charlotte Voesten

Contactgegevens

Stationsweg 15b, 5802 AA  Venray
510218 | sales@thetru.nl

Mina Krusemanstraat 14, 5803 AR  Venray
06-31045337 |bart.lemmen@cmenp.nl

Tatralaan 3, 5801 KJ  Venray
06 37431421 | sik@pielhaas.nl

Mgr. Nolensstraat 11, 5802 AR Venray
06-10866581 | p.lutters@bolaccountants.nl 

Etnalaan 9, 5801 KA Venray  
06-23102826 | judith-vandijck@hotmail.com

Noordsingel  31, 5801 GJ  Venray
550070 | charlotte.voesten@gmail.com

 Bestuūrssamenstelling

 Vastelaovesvereniging De Piëlhaas
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Hazestekt!
Tredisiegetrow zal de Piëlhaas 
‘t ánkòmmende vastelaovend-
sezoen wer ennen neejen
“Hazestekt” prissentieëre.
De Kemissie Pers & Premosie
het ienmiddels d’n oontwaerper 
vur ánkòmmend jaor benaderd, 
en dizze is òp dit mement al mit 
veul entoezjasme bezeg án ‘t 
neeje “design”! D’n  “Hazestekt 
2017” is vanáf d’n elfde van d’n 
elfde verkriēgbaar.

Enne mojjen tied,
ik heb ‘r driejdobbel 
van genote!



 Bestuūrssamenstelling vervolg
 Vastelaovesvereniging De Piëlhaas

Functie

Voorzitter Broaj 
kloj en techniek 

Voorzitter
Prinseproklamatie

Adviseur AAR

Voorzitter
Pers en Promotie

Voorzitter
Ceremonie & Protocol

Voorzitter 
Boere Brulluft

Vorst

Adviseur APK

Adviseur Senatoren

Adviseur Hazekeutel

Voorzitter Liedje

Voorzitter Roetsj

Voorzitter Raod van  XI

Voorzitter Sponsoring

Voorzitter Circus Mok

Voorzitter
Optocht en Bals

Voorzitter
commissie 7x11

Naam

Erwin Spreeuwenberg 

Ido Michiels

Frank Claessens

Gerrie Peeters

Pascal Arts

Henriette Vievermans-
van Dijck

Rob van Lieshout

Twan van Bussel

Geert Philipsen

Marcel Thomassen 

Paul van Lipzig

Wim Peeters

Bart van der Sterren 

Steffen Jeuken

Jip Swinkels 

John van Vegchel

Bart van der Sterren

Contactgegevens

Annie Romeinstraat 39, 5803 AE  Venray
515912 / 06 52027271 | erwin-gisela@home.nl 

Langstraat 20, 5801 AD  Venray
512939 | ido@it-email.nl

Andantestraat 19, 5802 GD  Venray
511453 | frank@interal.nl 

Grote Markt 20a, 5801 BL  Venray 
588379 | gerriepeeters@ziggo.nl

Lidwinahof 14, 5801 JW  Venray
06 50236585 | pascal.marjo@ziggo.nl

Biezenvenneke 4a, 5801 HN  Venray
06 30949389 | vievermans@ziggo.nl

Joke Smitstraat 5, 5803 AG  Venray
06 28915220 | robvanlieshout@kpnmail.nl

Min. Charles Ruysstraat 12, 5802 BC  Venray
06 53397682 | twanvanbussel@hotmail.com 
Molenklefweg 11, 5801 HA  Venray
06 53928798 | gphilipsen@home.nl

Penningkruid 85, 5803 KK  Venray
06 28785324 | info@hazekeutel.nl 

Pinksterbloem 1,5803 KL  Venray 
06 46340882 | pgmvanlipzig@gmail.com 

Ranonkel 7, 5803 KS  Venray
514410 / 06 26108574 | jrmwp@home.nl

Kolkweg 19, 5802 BJ  Venray
06 10555035 | b.vdsterren@mortelassurantie.nl

Overloonseweg 65/C, 5804 AS  Venray
855412 | steffen.jeuken@me.com 

Merseloseweg 92, 5801 CE Venray
854386 / 06 15402314| jipswinkels@hotmail.com

Burg. Scholsstraat 15, 5802 ME  Venray
514454 / 06 10003810 | johnvanvegchel@hotmail.co.uk  

Overloonseweg 71, 5804 AT  Venray 
588766 | richard@janssenVS.nl



Sponsor worden van de Piëlhaas? Laat het ons weten!

Vrienden van de Piëlhaas / Hazekeutel

MEDION B.V.
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2016
Liedjes festival 24.09.2016 Asteria 20:30u
Ledenvergadering 04.11.2016       ‘t Zusje              20:33u
Opening seizoen 11.11.2016       ’t Zusje 19:55u
Hazepaeper                 13.11.2016 Locatie volgt 15:11u 

2017
Prinsenproklamatie                         21.01.2017  Schouwburg      20:11u    
Jeugdzitting   29.01.2017 Schouwburg      14:11u
Circus Mök 1           03.02.2017 Schouwburg      19:45u
Circus Mök 2                                            04.02.2017 Schouwburg      19:45u    
Kiender Mök                                             05.02.2017  Schouwburg      3 tijden 
Circus Mök 3                      08.02.2017 Schouwburg      19:45u
Tienermok   09.02.2017 Schouwburg       19:00u
Circus Mök 4                                            10.02.2017   Schouwburg       19:45u 
Circus Mök 5                                            11.02.2017   Schouwburg       19:45u
Kelsmiddag                                              12.02.2017     Witte hoeve        13:00u
Uitreiking krant en Holt.Polleke 13.02.2017     ’t Zusje                20:30u
Vorstenbal                                                18.02.2017     Schouwburg       20.00u 
Hazinneavond                                          23.02.2017     Centrum horeca  20:00u
Installatie                                                 25.02.2017     Schouwburg       12:45u
Roetsj                                                       25.02.2017     Schouwburgplein 12:33u
Iensjekke                                                  25.02.2017     Grote markt         14:33u                
Vasteloavesmis                                        26.02.2017   Grote kerk           11:00u
Receptie Prins                                          26.02.2017     Tent Hulsman      17:00u     
Kinderoptocht                                           26.02.2017     Centrum             14:11u
Grote Optocht                                           27.02.2017     Centrum               13:41u   
Boerenbruiloft  28.02.2017   Centrum              14:00u 
Sluiting                                                     28.02.2017   Grote Markt        23:45u

Kijk ook op de website www.pielhaas.nl


