Kleurplaat

...twee prinsen en een prinses.
Dit jaar zijn dat prins Jordi de Deurcrosser van carnavalsvereniging de
Wielewoalers uit Oosterhout, Wim van ’t Stuurwiel, prins van de
Waalkanters uit Slijk-Ewijk en prinses Puck de Feestende Nummer 11,
heerseres over jeugdcarnavalsvereniging de JoJo. In normale tijden worden zij aangesproken met Jordi van Elk, Puck de Roos en Wim Jacobs.
Allereerst zijn we nieuwsgierig naar de verklaring bij jullie adellijke titels.
Prinses Puck, waarom nummer 11?
‘Dat is het gekkengetal en mijn rugnummer bij het voetbal. Ik speel bij
OSC. Ik kan goed voetballen want ik ben gescout op een open dag. Nu
train ik drie keer per week. Ik zou graag profvoetballer worden maar
eerst ga ik, als het goed is, naar het Citadelcollege. Nu zit ik in groep
8A.
En prins Jordi de Deurcrosser?
‘Ik werk bij Jansen Deurenmontage, ik rijd graag motor en ik ga graag
naar de Zwarte Cross. Zodoende.’
We hebben wel een vermoeden bij ’t Stuurwiel, maar we willen het van
jou horen Wim.
‘Ja ik ben vrachtwagenchauffeur. Ik heb samen met mijn zoon Toon en
dochter Chantal een transportbedrijf, WJJ-transport. Dat staat voor
Willem Johan Jacobs. Ik ben al tweeëntwintig jaar bij de Waalkanters en
ook al jaren de chauffeur van de prins en de hofdames. Normaal zit ik
naast de prins maar nu zit ik zelf in het midden. Maar ik rijd ook zelf. Dan
weet ik zeker dat ik heel thuus kom. Ik drink nooit alcohol dus dat mis ik
niet.’
Door wie worden jullie terzijde gestaan in deze moeilijke dagen? Wie
zijn jouw hofnarren, Puck?
‘Dat zijn Jorn Hendriks en Luuk Schoonderbeek. Ze hebben een hele
mooie smoking aan. Zwart met wit. En de oma van Luuk heeft ze heel
mooi versierd. Zelf draag ik geen kroon maar een steek die door Ans
Selman gemaakt is. Heel toevallig precies in de blauwe kleur van mijn
jurk.’
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Nu ook in Oosterhout bij Fit Center Feelgood!

Heb jij een of twee hofdames, Wim?
‘Mijn hofdames zijn Chantal en Francien Kruitwagen. Mijn dochter en
haar vriendin.’
En wie staan aan jouw zijde Jordi?
‘Manon Linders, een vriendin van ons en Susan Jansen, mijn schoonzus.’

Uw praktijk voor (sport) fysiotherapie en manuele therapie
U kunt bij ons terecht zonder verwijzing en we hebben overeenkomsten met alle
zorgverzekeraars.
Stationsstraat 21 a

| 6678 AA Oosterhout

0481 421540 | www.fysiotherapiegendt.nl | info@fysiotherapiegendt.nl
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Nu ook in Oosterhout bij Fit Center Feelgood!

Waren jullie al langer betrokken bij het carnaval? Puck?
‘Ik ben lid van de Jojo. De commissie Q vroeg mij om de nieuwe prinses
te worden. Ik heb gelijk ja gezegd. Maar ik vond het best wel moeilijk
om het geheim te houden. Veel klasgenoten zeiden dat ik het zou worden en dan zei ik maar dat het natuurlijk een jongen werd. Anderhalve
week voor de onthulling had ik nog geen jurk. Ik draag het liefst een
broek, ik ben geen jurkenmeisje. Samen met mijn moeder heb ik de jurk
uitgezocht via internet. Een mooie blauwe met een korte bontstola erbij.
Daar ben ik wel blij mee.’
Jordi, jij komt uit een echt carnavalsnest, niet? Je zult wel de jongste
prins zijn of niet?
‘Ja ik geloof het wel. Ik ben 28. Ik weet nog precies wanneer ze het kwamen vragen. Het was in de tweede week van juni. We hadden net bonen
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Kerkdiensten
protestantse streekgemeente
Lent-Oosterhout-Ressen
(een overzicht vindt u ook op onze website psglor.nl).
Zondag 29 januari 10.00 uur

Oosterhout Mw. Ds. N. Da Costa

Zondag 5 februari* 10.00 uur

Ressen Mw. Ds. W. Hartogsveld

Zondag 12 februari 10.00 uur

Lent Mw. Ds. W. Hartogsv Maaltijd van
de Heer

Zondag 19 februari* 10.00 uur

Oosterhout Mw. Ds. W. Hartogsveld

Zondag 26 februari 10.00 uur

Ressen Mw.Ds.H.Oostdijk van Andel

Vrijdag 3 maart 19.30 uur

Oosterhout Viering internationale
wereldgebedsdag.

Zondag 5 maart 10.00 uur

Lent Mw. Ds. W. Hartogsveld

Zondag 5 maart 19.30 uur**

Ressen Taizéviering

* tijdens deze diensten is er kinderoppas en kindernevendienst
**tijdstip nog even onder voorbehoud; op psglor.nl vindt u de laatste
info.

Doppenactie KNGF gestopt
Miv 1 jan is de KNGF gestopt met het ophalen van de doppen, ook de
opbrengst per kilo is zo sterk gedaald dat het helaas niet meer alle
moeite loont om op eigen initiatief door te gaan.
Heel jammer ,want het was niet alleen een mooi initiatief voor de opleiding van geleidehonden, ook het minder belasten van het milieu was
waardevol.
Alle spaarders in 2016 bedankt. 18 dec is er 100 kg hier bij mij opgehaald!
Josée Stienstra
Peperstraat 60
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gegeten toen ze aan de deur kwamen. Ik dacht dat ze me voor de Raad
van Elf kwamen vragen. Ik was ook altijd bij de Jejo en de Jojo en ik ben
al jaren bij een carnavalsgroep. Tegenwoordig heet die groep CV de
Kwijtweg. En ik treed met mijn vader Hans al acht jaar op bij de pronkzittingen. Voor dit jaar hadden we wel wat ingestudeerd maar dat was voor
de vorm want pa mocht natuurlijk niet weten dat ik prins zou worden.
Uiteindelijk heeft hij in z’n eentje wat gedaan. Het was wel mooi dat mijn
ouders nergens erg in hadden. Ik zat gewoon in de zaal. Tegen de tijd
dat ik me moest omkleden, zei ik dat ik naar de wc ging. Zo simpel.
Kesley, mijn vrouw, heeft ook altijd al gezegd dat ik nog wel eens prins
zou worden. Zij traint De Wiekskes, samen met Joyce Hoogsteder.’
Hoe is jouw band met De Waalkanters, Wim?
‘Ik ben al tweeëntwintig jaar bij de carnaval en ik wist vorig jaar al dat ik
prins zou worden. Maar toen was het een beetje moeilijk. Nu gaat het
beter met het bedrijf dus ik dacht nu kan het wel.’
Wat is jullie motto voor dit jaar?
‘We gaan lachen en gieren, dit jaar gaan we echt carnaval vieren!’ Aldus Puck.
Jordi komt met een echte carnavalskraker als motto: ‘Liever te dik in de
kist dan een feestje gemist!’ Dat heb ik uit een liedje, verklapt hij. Ja, dat
past wel bij hem, vult Kesley aan. ‘want bij feestjes is hij altijd als laatste
weg. Ik probeer er nu wel zo veel mogelijk bij te zijn maar dat wordt lastig omdat mijn schoonmoeder meestal op de kinderen past maar nu
gaat ze overal mee naar toe.’
En Wim? ‘O, mijn motto? Dat heb ik thuis op papier.’ Kunnen we het
googelen op de site van De Waalkanters? ‘Daar heb ik geen verstand
van.’ Heb jij geen hobby of sport? Ja, ik doe wegtransport. Ik klim in en
uit de vrachtwagen.’
Hebben jullie tot slot nog iets wat je kwijt wilt?
Jordi: ‘geen ouwe koeien uit de sloot halen maar schik maken. En als er
feest is dan moet er geen geouwehoer zijn. Maak van elk probleem een
oplossing. Dat staat in mijn contract. Verder heb ik wat zorgen over de
optocht. Er is te weinig ruimte om wagens te bouwen en er moeten
meer jongeren deelnemen. En dit jaar is de eerste keer dat we met de
pronkzitting een matinee hebben. Ik hoop dat dat een succes wordt.’
Wim: ‘in Slijk-Ewijk is geen dansgarde meer omdat er niemand is die ze
kan trainen. De vorige trainster is verhuisd en nu zitten ze zonder. Ik
hoop dat er nog iemand te vinden is die dat wil doen.
O ja, en mijn motto is: Niemand iets te klagen, want ik stuur u door de
carnavalsdagen!’
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