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Nao de jaorvergagering van 14 mei 1982 veurig jaor is ‘t bestuur onder de nieje leiding van Sjeng 
Vullings aan ‘t werk gegaon um de aafspraoke en beIoftes, gemak op de jaorvergadering, nao te 
komme. ’t Haet hiel waat bespraekinge gekos, maar ut waas de meuijte waerd. Aafspraoke met 
leveranciers woorte gemak in verband met de finansjele toestande en zoëdoonde hebbe weej toch, 
in samewerking met de finansjele kemmissie, ‘t ein en ander kinne bespare en truukdreije, maar 
det kint geej dalijk zeen en hure van ozze penningmeister. In totaal haet ‘t bestuur dit jaor 15 kier 
vergaderd boete de bespraekinge met kemissies en andere instansies. 

De leedjesaovend op 11 september waas zoeas gebroékelijk  ‘t begin van ‘t seizoen en ondanks de 
beperkte inzendinge toch eine gezellige en veural spannende aovend. Waat looge de leedjes weer 
doën beejein in waardering en zoë huurt ‘t. 

Nr. 1 woord: “Zoë met zien twiejkes” van Frans Peters 

Nr. 2: “Vastelaoves-reunie” van Frans Wassen en Gerard SeeIen 

Nr. 3: “Ik vind dich zoë kwant” van Frans Wassen en Gerard Seelen gezonge door 
          Maria Möskes en Frans Wassen 

nr. 4: “1,2,3, ikkom”, van dezelfde hand als leedje nr. 3 en auk door dezelfde artieste gezonge. 

De Zwervers makde dae aovend compleet terwiel de begeleiding van de leedjes in hand waas van 
Emil Geuke. 

16-10-1982 
De  plaatopname in Wiért o.l.v. Nol Peters verleep vlot en good, maar det heb geej allemaol kinne 
huure. De verliëging van de koste van de plaat, is neet ten koste van de kwaliteit gegaon en det is 
erg beIangriek. Zoédoonde kos deez plaat veur de pries van fl. 7,50 waere verkoch met as gevolg 
det de verkoup hoëger waas as vergaonde jaore. ’t Guf in elk geval weer haop veur ein plaat dit 
jaor… In elk geval doon ik nôw aIvas eine oproop aan minse die beej machte zien ein leedje inein 
te dreije. Doot det, geej got beej ôs neet aáf as ge verleerd. Perbeer ’t ens… 

Beej de bespraeking met de finansjele kemissie kwaam netuurIijk de tentfeeste aan de orde. Nao 
ampel euverleg is toen beslaote toch ein tent te zette. Ein prachtig pelies, det mot gezag zién en 
ein good fees, Jaomer waas ondanks de gooije inzet van de tentkemissie en alle andere 
meiwerkers, det auk in dit gebeure de slechte economie um d’n hook kwaam kieke. 

Weej  hadde aanzeenlijk minder koste en maar good, want de bezeukers hadde de knip vuul 
miér  toe as andere jaore. Minder inkomste met ein toch redelijk aantal bezeukers had tot gevoig 
det weej d'r net kwaame, maar auk det geej dalijk van Jan. In idder geval bedanke weej as 
bestuur idderein dae zich haet ingezatte veur dit Wien-fees. ’t Guf de Wien toch weer waat mier 
bekindheid in Venlo en ‘t is good veur ozzen image. (boetelands waord) 



20-11-1982 Iërste zitting en zwarte daág veur Gerard Seelen en zien adjudante Jan en Jos. Elke 
Prins en alle adjudante kinne eur absolute ind op deez zitting. De iërste helf meuge zeej nog 
meidoan daonao kriege zeej de vastelaoves-roeje-kaart waat beteikend det zeej bedankzien veur 
eure inzet. Auk zoë met Gerard d’n twiede en zien koempels, zoëas hae ze altiëd neumde. De 
Foetelaers, Gerard ziën kaegel-koempels van de donderdaagaovend zörgde dit jaor spontaan 
’t  aafveure van ‘t alde trio. Ein gael geweld van Chineze drong de zaal in. ’t Trio woort oetgekleid 
en weer as Chinees aan gekleid en de bedoeling waas det ze tiedens ‘t op- of aaftraeje, zeg maar 
wie geej ’t hebbe wilt, letterlijk en figuurlijk de mis in ging, maar det ging jaomer genôg neet door 
umdet ’t mesjien det veur  mis meus zörge mier opklaoringe kinde as mistige buuje. Later in de 
kefee ging ’t waal, maar toen waas ’t veur verschillende minse zoë al mistig. De zitting waas 
kwalitatief good en gezellig. ’t Optraeje van Leen Wetjens waas eine primeur. ’t Deej ut good. 
Allein jaomer det ’t als op ’t programma stond, maar det ging neet anders heb ik later vernaome 
van de Joekskemissie. Met ‘t letste optraeje van Kwats Plus in de Vastelaoves- waereldje van Venlo 
woort deez zitting beslaote waonao de Ald Zwervers nog efkes doorginge. Veur ’t iërs in de 
Wiengeschiedenis woorte kerskaarte verkoch met eine Venlose Wiengroet aan de Kaupers. De 
opbrings waas neet waat weej d’r van verwach hadde en ‘t is de vraog of dit nog ens truuk kump. 
De verkaup van deez kaarte en auk de plate van dit jaor gebeurde door alle leeje yan Raod, 
kemissies en bestuur. Idderein kreeg 10 plate en 10 pekskes kerskaarte en allee  zeej koste 
de  boer op. Nao de periode die weej veur deze verkaup hadde oetgetrokke ware  weej veur waat 
de verkochte plate betröf, al op ’t zelfde nivoo as verleeje jaor ’t totaal verkoch aantal plate. Ein 
veroegank dus. Later zien de plate nog hoés aan hoés verkoch tot in ‘t Ven toe, zelfs. Auk de alde 
feep woort in de rond-gank betrokke. 

Nao de jaorwisseling, de dreej keuninge ware nauwelijks beej de kersstal aangekômme, de herders 
hadde nog neet d’n tiëd um eur schaöp binnen te haole, d’n ingel ging van schrik de kersbaum in, 
want in de Wienwoort al Prinsebal gehalde. Tösse de kerskrenskes door woort in Sur Meuse ôzze 
nieje hoëgheid Frits d’n iërste bekindgemak met zien twiej adjudante Gerard Derkx en Wiel Derkx 
en kwaam ‘t tradisionele boeremoos op taofel. 
8 janewarie hadde weej ozze nieje prins. ‘s-Aoves op de prinsebal kwaam ziene zoon, dae van 
teveure van mich ein breefke in de hand gedouwd had gekrege, en dae net zoë stom yerbaas waas 
wie hae ’t loos, vertelle det zien vader Prins van de Wien waas gewaore. En die dreej  ware d’r 
euveral en altied beej, Neet kepot te kriege, veural te danke aan de steun van eur vruiwkes. 
Zonder det geit ’t neet, gluif det maar gerös. 

‘t Vlagheise daonao, opgeluûsterd door de Wienkepel, waas drök bezoch en gezellig net as de 
privé  -receptievan ’t trio, die dao nao um half viëfgehalde woort. 

Op 15 janewarie verzörgde de Wienleeje veur d’n twiéde kier de tap op ‘t Boeremoosbal van Jocus. 
Bevrore ’t veurig jaor de minse achter d’n tap en waas’t d’r neet drök, dit jaor hebbe weej gevraog 
de verwerming oet te zette en ’t waas stampvol. Gezelliger werke en leuker veur de meziëkminse. 

Misschien volgend jaor nog ens, wae wet… 

Op 16 janewari woort veur d’n iërste kier eine jeugbal gehalde wao-op ’t nieje trio van de jeug 
bekint woort gemak. Oët de vermômming as kabouters woort dit jaor Kurt Maas as jeugprins 
gehaold terwiél as zien adjudante Ron Kerkhof en Wim Daemen te veurschien kwaame. As 
jeugvors fungeerde dit jaor Angelique Seelen det nao ein aarzelend begin, erg good haet gedaon, 
auk tiëdens de jeugzitting op 30 janewarie wao weer ein keur van jeugartieste veur de neus van de 
kinder oët ôs wiék veurbeej ginge. Auk Andre van Duin met zien zumpend brilke waas van de 
pertie. 

Tössedoor heel Prins Frits d’n Iërste zien groëte receptie jn de Prins van Oranje. Waat velt heej nog 
euver te zegge: det ‘t drök waas?, weer zo’n 4-5000 minse?? Det ‘t gezellig waas ? De meiste van 
ôs zien d’r gewaes en deez resepsie sprik veur zichzelf . Kôtsvol, werm en gezellig tot in de Ietste 
eurkes. De volle kamer beej Frits thoës sprook beuk. Nog ens in de Prins en dan?? 
Wae zaI ’t weite. Weej neet, en de gemeinte auk nog neet… 



De groëte zitting in de Prins waas gruëts. Hiele hermenies haolt de joekskemissie nao binne. 
Werkelijk eingroëtse en kwalitatief op ein hoëg pieI staonde zitting zoewaal vanoët de zaal as 
vanoët de posisie de Prins, adj, en raod van eIf, wao aaf en toe ‘t piél ziér hoég maar auk waal ens 
ziér liég waas. De controverse (weer ein boetelands waord) met de paus waas te groét maar good 
gevôndevan Smeis werm, smeis kalt. Tössendoor de dansgarde van de Kwas welke erg good 
beveel, troije veur os op de Bretelboys, Baer van de Mey, de Beerbrouwers, Jan Pollux en de 
Maaszengers. Netuurlijk auk ôs eigen minse met de Ieedjes van dit daor. Daonao woort door de 
Raod en Trio de gebroékelijke bejaorde zitting gepresenteerd in ’t jeughoës. De oudjes doon ’t nog 
bes zegge ze waal ens, maar det is waor. Idder jaor opnie eine gezellige, dankbare aovend. 

Dan de vastelaovesdaág. VasteIaoveszôndaág beginnende met eine jeurige Wienprins kump neet 
dök veur. Maar dit jaor waas det zoë. Frits d’n iërste, eine Wienerjong, woënende op de 
Maagdenberg, gebaore en getaoge op daezelfde Maagdenberg, woort oëtgeraekend op 
vastelaoveszôndaag 45 jaor. 

Resepsie beej de Prins thoës, ln verband met 't programma gebonde aan strakke regels maar hiël 
erg gezellig. Ziéne verjaördaag kös aevel neet  veurkomme det hae nog nao de neijeur v.d. Broek 
meus, want beej ’t bukke ging hae op de verkierde menier oët de bôks en waas de achterkant van 
ziene hoëgheid mier te zeen as de bedoeling waas. 
Euveriges is de vastelaovend good verlaupe en de dinsdaágaovend net zoë vlot as anders 
gekômme. VIag nao onder, mantel en septer weg en oët is alles. Idder jaor opniekeihard maar bIié 
det weer alles is goodgegaon. 
Tösse al deez bedriéve door hebbe die dreej minse nog kans gezeen allerlei andere bezeuke aáf te 
legge zoëas kranke en bejaarde die neet miër boëte de deur komme.  Dankbare bezeuke, maar 
tiédrovend veur de minse die heej mei te doon hebbe. 
Neet aIlein ‘t trio en sôms de Raod, maar altiéd. 

De Chef de Protocol, Piet Beckers dae zién vrouw en gezin de letste dreej waeke veur vastelaovend 
nauwelijks miér zuút. Hae begeleid al vanaáf 1980 ós prinselijke trio 's en hoe. Zonder emus 
anders tekort te doon vraog ik haeveur ein hertelijk applaus… 
Nemus anders dan de trio’s zelf weite met waát veur ein toeweiding hae deez zwaore taak vervölt 
net wie idderein heej, belangeloos. 
Nog vermeldende, det dit jaor de Raod van Elf met nog wat andere minse spontaan haet mei-
gedaon aan d’n optoch in de stad waomei zeej prottesteerde taege ’t sloéte van Prins van Oranje 
zoëgauw as ‘t evenementecentrum in de stad klaor is. Weej haope det ’t help… 
ankend idderein dae dit jaor zién beste beinke haet veurgezatte, Sjeng ôzze nieje veurzitter, Prins 
Frits I en zién adjudante Gerard en Wiel en eur vruiwkes, raod van elf, technische kemissie veur 
alle prachtige decors en aankleiinge ‘t vuúle werk van opbouwe en aafbraeke en veural ‘t werke 
zonder eine cent koste dit jaor. Ein ziér welkomme beejdrage aan ‘t tekort van de begruëting. Heej 
veur van herte bedank. 
Auk dank aan kemissie Algemeine Zake, de stille werkers achter de koliesse. De 
joekskemissie veur de gooije programma’s die geej ôs geboije heb. Werk det nemus zuút maar 
vuul tiéd kos, en vuul nachrös. Pers- en propagandakemissie veur de berichte, alde feep en ander 
werk zoeäs foto-album van ‘t trio. Dank aan de tentkemissie , weIke zich good haet gegaeve aan 
ein good evenement. 

Dank aan de fotograaf Wiel van Rooyen en aan idderein dae ik misschien bin vergaete maar veural 
aan ochzelf, want zônder ôs leeje is de Wien nörges. 
Wie weej aswoensdaag met zien twieje op ‘t bengske zoote tiëdens ‘t hieringschelle of 
vastelsoverreünie en d’r eine röp 1 , 2 , 3 , ik kôm, ik vind dich zoë kwant, dan make nog vuul 
minse lol plezeer, en drinke röstig eur glaeske beer, Frits d’n  iërste zei, drink dich  neet krank, dan 
halde weej de vastelaovesmotor op gank, met jônk en ald in de Wien kôs ‘t weer good 
vastelaovend viere zien. 

Frans Peters, sikretaris 

 



 


