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Marian Zwaans en Jos Zwaans
22 jaar kindercommissie. Dat is niet niks. Zeker niet als je ziet hoe intensief jij
dat doet.
Het begon toen zoon Rens in de jeugdhofhouding had gezeten. De vonk van het
kindercarnaval sloeg over en je sloot je aan bij de KinderKommissie. Hier heb je
door de jaren heen de routine in gevonden en speelt je een erg actieve rol. Niets
is jou te veel. Aan het begin van het seizoen sta je al weer te popelen om de
aftrap te geven en de volgende JPV de organiseren. Dit seizoen start bij de eerste
vergadering die bij voorkeur al in juni wordt gehouden. Het motto wordt
verzonnen, de taken verdeeld. De KK kan van start.
De spelletjes voor de JPV heb je helemaal onder controle. Daar zit nog heel wat
creativiteit en werk in. Spelletjes aanpassen, kaartjes maken. Met eenvoudige
middelen en materiaal, liefst van de action wordt weer een volgende jeugdprinsen prinsesverkiezing uit de grond gestampt.
Het begeleiden van de jeugdhofhouding is meestal en peulenschilletje. Je bent
duidelijk en dat heeft voordelen als je met en groep kinderen een programma tot
een goed eind moet brengen.
De woensdag na carnaval heb je een vast programma. Opruimen, en uitsorteren
van de kleding van de jeugdhofhouding. Deze liggen dan ook dezelfde dag nog bij
de stomatiek. Als alles weer op order is wordt het weer opgeborgen in de
kinderkommissie opslag. Daar heb je een complete kamer in haar huis voor
opgeofferd.
De Kindercommissie wordt verder gekenmerkt door zoveel mogelijk extra
feestjes. Afzwaaiborrels, KK-uitjes, Dat zijn altijd mooie momenten. Je bent er als
een vis in het water zeker als je het zelf hebt mogen organiseren. Daar dringt je
dan zelfs ook nog eens graag bij voor.
Jij maakt ook altijd extra werk van het bouwfeest als de waoge weer zo goed als
af is. Ieder jaar weer krijg je het voor elkaar om voor iedereen, inclusief de extra
vrijwilligers, een knutselwerkje en een passende pakkende tekst te produceren.
Marian, 22 jaar kindercommissie is al heel bijzonder, maar zeker de tijd die jij er
al die jaren in hebt gestoken. Daarom is hij voor mij een bijzondere eer om jou te
benoemen tot commandeur in de orde van de zilveren pee.

