Officiële uitgesproken tekst bij uitreiking Commandeurschap in de orde
van de zilveren pee aan Raymond van Oosterwijk,
d.d. 09-02-2018
Raymond van Oosterwijk ( en Lenie)
Jij was, voor jouw stichtingscarrièrre, lid van CV Schuimsnuivers. En iemand voor
jou was er voor verantwoordelijk dat je bijna automatisch in beeld was voor
Stichting de Peeënstekers! Maar dat was het niet alleen, want jij was je al aan het
bemoeien met de website van de Stichting. Het was nog in de tijd dat internet in
opkomst kwam, in de tijd dat je niet kon bellen en internetten tegelijk.
Op 11-11-2005 werd jij gepresenteerd als lid van de raad van 11. Uiteraard zette
je jouw werkzaamheden voort in de commissie PPPW, met daarnaast de
commissie GPGC en de stuntcommissie. In die 9 jaren die daarop volgde heb jij
ontzettend veel opgepakt. Zo zat je ook nog in de sponsorcommissie (CPP) en in
de commissie licht en geluid. Voornamelijk de commissies dus met techniek en
multimedia, want daar ligt jouw kracht. Jij bent ook de ontwikkelaar van de
Peenavigator, die de commissie Straotparade op de dag van vandaag nog
gebruikt. Want probeer maar eens handmatig het zo te regelen dat iedere kapel
een unieke route loopt zonder dat ze elkaar tegenkomen, dat iedere kroeg
ongeveer evenveel kapellen en verenigingen binnen krijgt en dat dan voor meer
dan 10 horecagelegenheden, een stuk of 30 kapellen en een stuk of 20
verenigingen. Dat is onbegonnen werk en de commissie Straotparade is nog
steeds heel dankbaar dat jij dit h programma hebt ontwikkeld. Maar de grootste
taak die je had, was het beheren van de financiën van stichting de Peeënstekers.
Dit heb jij gedaan van 2008 tot en met 2012, toen jij de taak overnam van Arthur
van Uitert. Voor mij was financiën een ver van mijn bedshow. De term
‘kruisposten’ is regelmatig over tafel gegaan en ik weet tot op de dag van
vandaag nog steeds niet hoe dat nu precies werkt. Misschien moet je me dat nog
maar eens uitleggen. Mar het penningmeesterschap is een soort van roeping. Je
moet alles bijhouden, factureren en iedereen vooral op het hart drukken om
zuinig aan te doen met de peecunia’s.
Na jouw stichtingsjaren ben je je blijven inzetten voor het carnaval in Dongen. Je
bent nog steeds lid van de commissies ’t Grote Veurspel, de commissie PPPW en
H, lid van de commissie sauwel en tevens jurylid en uiteraard lid van CV
Schuimsnuivers. Je hebt een grote bijdrage geleverd aan alle websites die wij met
de Peeënstekers hebben gehad de afgelopen jaren. Jij bent ook een grote
aanjager geweest van de Schuimkes, waar jouw kinderen enthousiast een wagen
aan het bouwen zijn met een fanatieke club jeugd. En daarnaast hadden jullie ook

gewoon het nodige werk te doen in jullie nieuwe optrekje. Jullie hebben het
gezellige Oranjeplein verlaten om op staand te gaan wonen in de Gasthuisstraat,
zodat jullie een oogje in het zeil kunnen houden bij onze kersverse kanselier.
Maar Raymond, zonder dollen: Voor alle werkzaamheden voor ’t Peeënrijkse
carnaval zetten we jou vanavond extra in het zonnetje. We hopen nog veel van
jouw diensten gebruik te mogen maken. Het prachtige commandeursschap wat ik
jou zo direct ga opspelden, heb je dik verdiend.

