16 februari 2007

Persbericht
Fantastische opening van het carnaval
Op vrijdag 16 februari om 10.45 uur is het carnaval van start gegaan in het gemeentehuis te
Raamsdonksveer. ’s Morgens zette de jeugd z’n beste beentje voor o.l.v. ceremoniemeesters
wethouder Van den Enden en Yvonne Hekker; ’s avonds gingen de volwassenen als vanouds
uit hun dak o.l.v. de plaatselijk bekende Pètry Gamers. Drie motto’s stonden centraal:
Faantelaand: tisteenoeftander, Den Haaykaant: Alles op zunne kop, Potteschijterslaand: We
gaan met volle kracht vooruit. De muziek was uiteraard van alles wè.
Jeugdcarnaval
Om 10.45 uur kwamen de 2 jeugdraden van elf aan in polonaise waarna ze welkom werden
geheten door wethouder Antoon van den Enden. Daarna volgden acts van de meiden van ‘Blif’,
Den Haaykaant: De jeugdraad met ‘Haaykaant oep z’n kop’, Faantelaand: de rode schoentjes,
dansmariekes Naomi en Ariska en de winnares van het jeugdsauwelen: Anne Segers als Tante
Es (Monnie). Tussendoor waren toespraken te beluisteren van Prins Ali dun Irste van het
Faantelaand vergezeld door prinses Maud en nar Mike en zijn 2 wapendragers. Van prins Bram
dun Irste van het Faantelaand. Op het einde reikte wethouder Antoon van den Enden de
onderscheidingen uit aan:
Den Haaykant
• Prins Ali dun Irste (Alexander van Drunen) uit de gezellige groep 8 van basisschool ‘De
Hoge Waai’. Zijn hobby’s zijn voetbal, pijl-en boogschieten en vissen. Verder houdt hij
ook van computeren, playstation en darten.
’t Faantelaand
• Prins Bram dun Irste van ’t Faantelaand (Bram van Schijndel), leerling van het
Dongemond college in groep B1M. Hij heeft 4 keer meegedaan: in de jeugdraad in een
olifantenpak, als raadslid, wapendrager en nu dus als prins. Z’n vader zit in de raad van
11 en z’n moeder is winnares bij het sauwelen. Zijn hobby’s zijn: playstation, gameboy,
computeren, tekenen, schilderen en filmpje kijken. Zijn favoriete sport is: karate. Later
wil hij architect worden.
• Prinses Maud van 11. Zij zit in groep 8 van de Wilsdonck en wil later dierenarts worden.
Het is voor Maud het derde jaar dat ze mee doet met de jeugdraad. Ze houdt van
zwemmen en dansen. Maud zit bij de Oosterhoutse reddingsbrigade en bij
atletiekvereniging Scorpio. Vorig jaar was ze dansmarieke.
• Nar Mike Rutters zit op de Ruif in groep 8b en zijn hobby is voetballen. Dankzij z’n
broer zit hij in de jeugdraad. Het leukste aan de jeugdraad vindt hij het bezoek aan het
gemeentehuis, de scholen, de optocht en de cafés.
• Wapendragers: Jeroen Vissers en Bas Roosenboom. Jeroen zit in groep 8a. Zijn hobby’s
zijn voetballen, vissen en playstation. Omdat zijn broer ook in de jeugdraad heeft
gezeten leek het Jeroen ook wel leuk om mee te doen. Hij vindt het bezoek aan de
scholen, cafés, de optocht en natuurlijk het gemeentehuis het leukste.
Later wil hij niet in de grote raad zitten want zegt hij: “daar zuipen ze teveel”. Bas zit
ook in groep 8a. Hij is dol op z’n saxofoon. Hij heeft vorig jaar ook al in de jeugdraad
gezeten en vindt het reuze gezellig. Hij weet nog niet of hij later in de raad wil zitten.

Na het overhandigen van de sleutels en de lunch ging het gezelschap in polonaise naar buiten.
Volwassenen
Vanaf 19.15 uur kon het carnaval van start gaan. Burgemeester Matthieu Meijer heette
iedereen welkom, waarna de spits werd afgebeten door de winnares van het Jeugdsauwel
Faantelaand: Anne Segers als Surinaamse Tante Es (Monnie). Ook hier was natuurlijk alle
ruimte voor de blaaskapel en voor toespraken: prins Widaorus van Potteschijterslaand, Prins
Wout dun Irste van Faantelaand en prinses Ladylyda van Den Haaykaant. Tussendoor werden
liederen als ‘Tik van de Molen’ door De Praetpoalen, De Taptrappers met ‘Alles op zunne kop’
en De Rauwdauwers met ‘De Waanbeer’ ten gehore gebracht. Ook tonproater Rien Bekkers als
‘Rinuske de Wegpiraat’ had de lachers natuurlijk op zijn hand. Verder verzorgde winnares Ella
van Schijndel als Lijnie Spek de afval-ster een optreden. Hoogtepunt van de avond was
uiteraard de uitreiking van de onderscheidingen door wethouder Antoon van den Enden.
Potteschijterslaand
• Theo van Velthoven: een greep uit zijn staat van verdienste:
“Steun en toeverlaat van onze goed heiligman”
“Drijvende kracht achter vele activiteiten in de gemeente”
“Zeer verdienstelijk sponsorwerver voor verschillende evenementen en
verenigingen”
“Betrouwbaar bestuurslid bij lokale verenigingen en stichtingen”
Ook op de sauwelton staat hij zijn mannetje. Twee dingen typeren hem Waar maken
wat je zegt en dit alles doen met een gezonde dosis humor.
Theo is voorzitter FC Right OH en hier concentreert hij zich op de sponsorzaken, waar
hij heel wat geld voor binnen wist te halen. Hij heeft een drukke baan bij Layher B.V. in
Raamsdonksveer. Ondanks dat Theo hier ondertussen een kantoorfunctie heeft is hij
nog vaak te vinden op vaak tientallen meters hoge bouwsteigers waarin het bedrijf zich
gespecialiseerd heeft. Zelfs vanuit zijn werk is Theo dan niet te beroerd om zich in te
zetten voor lokale initiatieven. O.a. CV De Taptrappers bouwen al jaren prachtige
carnavalswagens dankzij de hoge steigers. Ook kan het ‘Zydeco festival’ al bijna 15 jaar
rekenen op Theo’s steun in de vorm van een prachtig groot podium en een metershoge
sponsortoren. Verder is hij al heel lang actief als Zwarte Piet, ook als bestuurslid van
het Sinterklaascomité. Hopelijk kan Theo nog vele jaren tijd vrijmaken en de energie
opbrengen om al deze activiteiten door te zetten.
•

Peter van Zanten oftewel de reserveburgemeester van Geertruidenberg. Hij heeft een
aantal jaren in de jury gezeten van de carnavalsoptocht in Geertruidenberg. Hij doet
veel voor het JOKO ritmisch koor van Geertruidenberg, nu Nie-Ko (Nieuw Koor)
geheten. Met Koninginnedag dirigeert hij de aubade bij het oplaten van de ballonnen.
Ook zie je hem als Opperspreekstalmeester bij de taptoe van de Juweeltjes. Al jaren
kondigt hij met veel plezier de muziekkorpsen en het majorettenpeloton aan. Sinds een
jaar of 5 is hij dirigent van het Dussense dames-en smartlappenkoor ‘Uit volle borsten’ .
Het dirigeren is een echte hobby voor hem en het koor is daarom ook een echt succes
geworden. Ze hebben vorig jaar meegedaan aan een zangconcours in Malgrat de Mar in
Spanje. Ook treden zij op in hun café ‘De Bocht’ in Dussen en hebben zij ook
meegewerkt aan een toneelstuk in Almkerk. Het belangrijkste ‘bijbaantje’ dat Peter
heeft is natuurlijk zijn inbreng als de Sint van Geertruidenberg. Al jaren komt hij half
november met de boot aan. In de dagen tot 5 december zie je hem overal: op
kindermiddagen, in de bioscoop en op het werk van de ouders van de kinderen. Hij laat
zich ook wakker maken voor een heerlijk ontbijt in de Munt. Dit jaar was hij zelfs te
zien samen met de Gebroeders Ko op tv in den Bosch. Kortom het verhaal van een
bekende Bergenaar die ook nog een eigen bedrijf runt.

‘t Faantelaand
•

Corné Leijs krijgt deze onderscheiding, die eigenlijk ook bedoeld is voor de familie
Leys, het bedrijf Leys en het personeel van de firma Leys. Al 23 jaar verzorgt de familie
Leys het transport van de carnavalswagens. Niet alleen in het Potteschijterslaand maar
ook in het Faantelaand en op Den Haaykaant. Veel andere verenigingen maken ook al

jaren van hun diensten gebruik. We hopen dat deze traditie nog vele jaren wordt
voortgezet.

•

Dré Schneider is zeker voor de COR iemand die zoveel werk verricht op de
achtergrond dat hij gewoon onmisbaar is. Naast een aantal jaren lid te zijn geweest van
het COR-bestuur heeft Dré als belangrijkste taak de optocht in het Faantelaand. Zijn
werk bestaat dan als hoofdzaak uit de indeling en begeleiding van de optocht in ’t
Faantelaand. Een prestatie van formaat gezien de steeds langere stoet deelnemende
wagens. Bovendien groeide het Heereplein niet mee met de aspiraties van de bouwers.
Hij is ook een animator voor de verbroedering met Den Haaykaant en
Potteschijterslaand door weken van te voren alle bouwhallen af te gaan en met de
verenigingen te bespreken hoe eventuele hindernissen opgelost kunnen worden. Voor
de bouwers is Dré het boegbeeld van de optochtcommissie.

•

Quirinus Leijten is inmiddels 35 jaar lid van de Koninklijke Harmonie de Eendracht en
is binnen de vereniging een graag geziene muzikant. Hij bespeelt de klarinet en de
laatste jaren in het bijzonder de basklarinet. Quirinus is enkele jaren bestuurslid
geweest en maakte deel uit van de muziekcommissie. Hij is ook lange tijd redactielid
geweest van het verenigingsblad ‘De Notenbalk’. Naast actief muzikant was hij een
aantal jaren de tweede dirigent van het Harmonieorkest en heeft hij de repetities
verzorgd van het opleidingsorkest. Hij heeft ook heel wat nieuwe leden de kneepjes van
het bespelen van de klarinet bijgebracht. Verder kon er geen verenigingsavond
voorbijgaan of Quirinus kon het niet nalaten een of andere act uit te voeren. De
afgelopen 3 jaar was hij ook actief in de stand van de harmonie tijdens de Veerse dag,
waar hij menigeen met zijn ‘levend beeld acts’ de stuipen op het lijf joeg. Naast de
Harmonie heeft hij nog voetbal als passie. Of Veerse Boys nu uit of thuis speelt,
Quirinus is altijd van de partij. Nog niet zo lang geleden is Quirinus enkele jaren actief
geweest als bestuurslid van de Veerse Boys. Verder staat hij al 10 jaar achtereen in de
sauwelton met zo veel plezier dat hij van geen ophouden weet. Al die typetjes die hij
iedere keer weer te voren tovert.

Den Haaykaant
•

Carnavalsvereniging: De Rauwdauwers doet al jaren mee in de Haaykaantse
optocht met wisselend succes. Zij strijden de laatste jaren mee in de categorie grote
wagens en bestaan al sinds 1998 en hebben 25 leden van rond de 30 jaar (jong dus).
Zij bouwen hun wagen altijd bij de firma Koopmans in de Molenstraat. Ook doen ze met
veel succes mee aan de buurtliedverkiezing, die 2 weken voor het officiële carnaval
gehouden wordt. Vorig jaar en eveneens dit jaar hebben ze de 1e prijs in de wacht
gesleept.

•

Leon Hooijmaijers zet zich al jarenlang in voor het carnaval op den Haaykaant. Hij zet
zich al 20 jaar met veel gedrevenheid in voor het carnaval op den Haaykaant. 12 jaar in
de Raad van Elf, 5 jaar Prins Carnaval en de afgelopen 3 jaar als voorzitter van de SRK.
Het bestuur is van mening dat Leon daarom deze onderscheiding dubbel en dwars
verdient. Hij heeft onlangs aangegeven dat dit zijn laatste jaar is als lid van het SRK
bestuur. Wij als Haaykaanters en ver daarbuiten zullen Leon erg missen.

Daarna was het tijd voor de sleuteloverdracht door de burgemeester.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noot voor redactie (niet voor publicatie)
U wordt van harte uitgenodigd om vanavond aanwezig te zijn. Embargo tot 22.00 uur vanavond.
Voor meer informatie kunt u terecht bij het cluster Voorlichting, 0162- 579 521.

