
 

Jaorverslaag 

 
Zoéas ' t meistal geit zien weej 't seizoen begös met de leedjesaovend op 12 september 1981 beej 
Hotel Maagdenberg. Veur de jury, bestaonde oét Dhr. en Mevr. Alsters, Mej. Renkien, Dhr. Lei 
Hermans en Dhr. Wiel Hermans waas dit neet bepaold eine mekkelijke aovend. Opnie woorte d’r 
ein keur van leedjes gebrach wao-oét de zaal en jury de veer  iërste oét meuste zeuke. Ik spraek 
bewus neet van de veer beste, umdet d 'r bès waal miër tösse ware welke zoë op de plaat hadde 
gekind. As iërste leedje kwaam oët de bus “’t is  nog te vruëg”, ein duet van Maria Möskes en Frans 
Wassen en geschreve door Gerard Seelen met meziék van Frans Wassen. Det ‘t toen nog te vruëg 
waas veur waat Gerard nog te wachte stônd wis hae toen nog neet. Twiëde leedje woort “Laot 
gaon, laot gaon”gezônge en geschreve door Gé van Beek met meziék van Gé en John Janssen oét 
de Zandstraot waál te verstaon. 
As derde leedje woort de “Vastelaovesprins” oet gekaoze, gezonge, gecomponeerd en geschreve 
door Frans Peters. Veerde leedje waas “De Lanksame” gezonge en gecomponeerd door Frans 
Wassen met de teks van Gerard Seelen. 

Op 10 oktober 1981 woorte de leedjes op de plaat gezatte door produktieberoo Nol Peters in de 
studio van Johnie Hoes in Wiért. Alles verleep nao wins , behalve wie 't kösse op de plaat meus 
komme, d’r is gluif ik waal 10 kier gekös veurdet de opnames begoste en toen meus t t nog ens 
eine kiér of viéf. ’t Kan netuurlijk auk zien det ze ‘t lekker vonde umdet 't zoé lang deurde. Al met 
al is 't ein gooije plaat gewaore maar ondanks det de kemissies en de jaorvergadering ós 
oetdrökkelijk gevraog höbbe alles in ‘t werk te stelle um de plaat toch te laote perse, is de plaat 
ontzettend slech verkoch. Nog noeijts in ’t bestaon van de Wien zien zoé weinig plate aan de minse 
verkoch. ’t Guf os te dinke veur eine volgende kiér… 

Auk dit jaor haet de Wien ein tentfees georganiseerd. Op 23 , 24 en 25 oktober stond ós paviljoen 
taegeneuver Jansse op 't parkeerterrein. De tentkemissie bestaonde oet de hiere Hay Maas, Piet 
Beckers, Alex Peeters, Louis Peters en Jan Houben hadde d’r alles aan gedaon um dit jaor ein good 
verzörgde en verwermde tent neer te zette met de nuëdige evenemente. Auk deez tentfeeste 
meuge geslaag geneumd waere al waas de opbrengs neet zoe groét as ‘t veurig jaor, maar det 
haet neet aan de tentkemissie gelaege. 

14 november waas eine zwarte daag veur Prins Henk d’n lërste en zien adjudante Geert en Theo. 
De keugel Iepe eur oet de lagers en eure prinsewage leep vas op de Iërste zitting beej Jansse. Ik 
bin dan zoe vreej um eure spreuk ietwat te verandere zoédet de vastelaovund in de Wien, is 
vastelaovund wie 't mot zién, stap oet en laot staon dae wage, want de hebs now waal wat te 
klage. De femilie hoort det klage en kwaam met vuul Ieweit de zaal in. Naodet Vors Wienius um 
ontdaon had van zien waerdighede as prins van de Wien woort Henk oétgepers in ein meigebrachte 
droévepers en de wien dao van woort in de flesse gedaon wao-in de adjudante gauw ware 
umgetoverd en vervolges oétgedeild in de zaal. Zoë heb geej veur 't iers twiej kier meuge genete 
van eine Prins. Eine kier as hoëgheid en d’n twiede kier as gooje Wien-wien. Henk, Geert en Theo 
verdwene op ein ludieke meniér van 't teniél en de zitting, wao auk onder begeleiding van de 
Zwervers, de nieje leedjes woorte gezonge. Op deez zitting sprook Gerard Seelen de in tösse 
legendarisch gewaore weurt: “De nieje prins steit al vol ongedöld te trappele. Hae haet toch motte 
trappele tot 16 jan, 1982 want toen pas waas d’n prinsebal. Veuraafgegaon door  ‘t tradisionele 
boerernoosaete woort de nieje Prins bekind gemak op eine ziër gooije bal. Hötje Lauk noom 't, 
iërste deil van d’n aovund veur zien raekening terwiel de zwervers, intösse weer kind in hoës beej 
de Wien, ’t twiede gedeilte verzörgde veur waat de meziek betröf. 



Weej hadde dit jaor al van de fopprinse aaf gewild, maar doordet ôzze vors prins woord waas det 
neet meugelijk. Zoëdoonde kwaam ‘t det Frans Peters inkele maonde veur de prinsebal al foute en 
verspraekinge makde zoëdet de aandach van Gerard woord aafgeleid, En met succes. Desondanks 
bleve toch de trouwe veurspellers vuul aan Gerard dinke zoëdet zeej nôw eur geliëk hebbe kinne 
haole. Onder vuul tumult woorte zeej oeteindelijk toch bekind gemak en dao stonde zeej dan Prins 
Gerard d’n Twiéde en de adjudante Jan en Jos. (Vosbeek en Vullings) Twiej van eur zoote in d'n 
bouw, al kins ze det waal verschillend oëtlegge, d’n derde hink auk waal ens örges ein tuiwke aan, 
zoëdet ‘t veur de hand loog, det de spreuk van Prins Gerard als volg d’r oët zoog; Weej 
Ondersteune iddervastelaovesfiguur, van jônk wies ald, van smaal wies breid, Dreej daag Joeks, 
det is ein kuur, waat as op 't Iiéf geschreve steit.. 

Op dezelfde aovend waas auk de alde reep te kaup, welke erg good verzörg oëtzoog, en wao vuúI 
aandach aan waas bestaejd door de Pers en propaganda kemissie. Euverigens moch auk bès ein 
complimentje nao de Technische kemissie welke ‘t  Prinsebal en auk de andere aovunde weer good 
versierd had. Detzelfde geld auk veur de andere kemissies die waat op d’n achtergrond werke. 
Alles leep op rölkes dit jaor, zoëdet ein complimentje aan alle kemissies waal op ziën plaats is. 

17 janewarie waas 't vlagheise precies um 12 oor. Dit jaor waas alles op de plaats, zelfs de vlag, 
maarja Martin waas auk weer dao zoëdet det vanzelfspraekend waas. Nao 't vlagheise voort 
aansloetend de privé-receptie gehalde welke erg gezellig waas en drök. 

23 janewarie 1982 haet de Wien ein gedeilte van de tap verzörg beej ‘t Boeremoosbal ‘tgeen de 
vereiniging fl, 3500,-. opgebrach haet, Eine meivaller dus. 

Op 31 janewarie 1982 waas de groëte receptie in de Prins van Oranje. Alweer drökker maar nog 
altiëd gezellig. Ruûm 4500 minse bezochte dit groétse gebeure det de Wien in Venlo al inkele jaore 
aan de spits van de evenemente in de Prins en volges verslage van de culturele raod aan de spits 
van de evenemente van Venlo haet gebrach veur waat betrôf ‘t aantal bezeukers. Prins Gerard 
II  en de adjudante Jan en Jos krege lame hand van de hendjes die zeej meuste schödde. Dreej 
auto’s ware nuëdig um alles nao Gerard zién hoes te kriege waat zeej kedoo hadde gekrege. 

Veur de receptie waas ‘t trio door de raod, te voot aafgehaold en auk te voot ging 't onder bege-
leiding van De BIeskes al jaorelang trouwe deilnemers aan d’n optoch, nao Hotel Maagdenberg, 
alwao de nieje wage van de Wien op ’t trio en de raod stônd te wachten. Frits woord op Geert van 
de Babit zien zeikton gezatte en d'n optoch of intoch, zoeas geej det wilt neurne kôs beginne. 
Onder aanveuring van de band St Clara en eur majorettes, trok d'n optoch door de Wien nao de 
Prins wao nao ein daverende show van St. Clara de baove beschreve receptie begos. 

Op 7 tibberwarie 1982 waas de kinderzitting. De op de receptie al veurgestelde en in de optoch al 
mei getrokke, nieje, kersverse jeugraod woord door de groëte Raodsjonges nao binne gebrach wao 
ruum 120 kinder al op eur zote te wachte. ‘t waas ein leuk gezich en vors Maas stelde ziene zoon 
veur dae waas oëtverkaoze as jeugvors. Aarzelend van de zenuwe, maar naoraote de zitting 
vorderde, vlotter, kôndigde hae ‘t programma ziër kundig aan. 

Ziën iërste werk waas ' t bekind make van d 'n iërste jeugprins of jeugprinses van de wien. ’t 
woord jeugdprinses Wienia, óch allemaol bekind, det dit jaor de vastelaovesIaeftied van elf jaor 
bereikde. Now huur ik inkele fluûstere det det eigelijk 1000 waeke is, maar det is weer ein volgend 
stepke. Prinses Wienia kreeg felisitatiesvan de groëte Raod waonao dae van de zitting verdween en 
de jeugraod de leiding in hand kreeg. En hae deej det good. Jeugdige artieste en buutereedners en 
-rinnen gingen aan eur gezich veurbeej en ‘t woort eine hiele gezellige middaag. 

13 fibberwarie, Frits Peters ziene verjeurdaag, waas de groéte zitting in de Prins van Oranje. Ein 
vuulsaortig artieste-gezelschap zooge weej. Van “wilde”vrouwedanse wies alde-vrouwepraot van 
Wiel Vestjens. Van boys met bretels tot vrouluu zonder bretels en weinig aan van de Belhamels. 
Kortum ein scala van artieste waovan idderein heet genaote.  Auk hebbe weej nog eine neet 
bekinde dans gezeen van twiej Prinse, neet met naam te neume. Det op zich waas ein filmke waert 
gewaes. De meziëk op deez zitting waas in hand van de Hermenie kepel die auk ós zangers ziër 



good begeleide, De zitting waas gezellig, maar auk de eurkes daonao, wao ik jaomer genog, maar 
veur 't iërs in mien ein behuurlijk stôk van de film bin kwietgeraak, maar ik zal waal neet d’n 
enigste zien gewaes. 

  

21 Fibberwarie voort weer met gölle hand krintemik en versnaperinge oëtgedeild aan de jeug van 
de Wien. Veur de zoëvuulste kiër gespônserd door gölle gaevers kòs deze middaag, dae euveriges 
nog maar erg weinig Wien-kinder bevat, weer plaatsvinde. Auk de schörker friet met de schöp 
mayonaise waas ein trekpleister. ’n Tradisie die te danke is aan de verjördaag van d’n twiéling van 
van d ’n Broek, inkele jaore geleeje. Precies op vastelaoveszondaag. 

Tôsse al deez aktiviteite en besonjes door haet ‘t trio nog kans gezeen ós ziekelijke bejaarde thoës, 
in ‘t ziekehoes en in ‘t verpleegtehoes St. Martinus te bezeuke. Auk Auxiliatrix woort aangedaon. 
De gezonde bejaarde haet ‘t trio ôntmoet tiedens de bejaardezitting in 't jeughoes, welke auk door 
de Wien is gepresenteerd en wao de technische kemissie elk jaor spontaan eur buhne en geluûd 
neerzet en weer aâfbrik. 

Alles beejein toch weer en good , maar wervelend jaor veur de Wien, wao aangename en minder 
aangename veurvalle toch weer zien oëtgemond in ozze vastelaovend zoëas dae volges Prins 
Gerard d’n Twiede en zien adjudante Jan en Jos, as op ‘t liéf geschreve steit, Daorum waas eur 
ondersteuning van smaal wies breid, ein groete beejdrage tot de gezelligheid. 

’t Is nog  te vruëg um te zegge laot um gaon, laot um gaon, maar de Ianksame vruëg zich toch al 
aaf, wae d’r veur deze vastelaovesprins in de plaats geit staon. 

Venlo, 14 mei 1982 

Frans Peters, sikkertaris. 

 


