Officiële uitgesproken tekst bij uitreiking Jeugd Prinselijke
Onderscheiding aan Jan Schoenmakers,
d.d. 09-02-2018
Jan Schoenmakers
Toen tijdens een CV-vergadering werd gevraagd wie er de KK zou willen helpen
met het bouwen van een nieuwe waige voor de optocht was jij de enige die
opstond. Door gebrek aan bouwruimte en daardoor pas laat kunnen beginnen
heeft de KK vorig jaar nog met hun nostalgische waoge moeten rijden. Pas na die
carnaval bleek dat dat eigenlijk niet meer had gekund. Er moest dus nu echt een
nieuwe waoge komen en de bouwplek was er bij Cees Beerens in zijn hal.
En Jan ..Jan hield wordt. Hij kwam helpen en hoe. Zijn halve werkplaats werd
overgehuisd.Samen met Jan, Bram en Rob ben je 4 maanden aan de slag
geweest.
De eerste maanden hebben we je buiten bij de bouwplaats gezien, met de laskap
op je hoofd.Na uren zagen we pas welk gezicht er achter die laskap zat.
Het is een fijne hal waar de KK mag bouwen. Binnen lassen is echter uit den
boze. Verzekeringskwestie. Daardoor heb je zelfs in de regen plat op je rug
buiten onder de waoge liggen lassen.
Later binnen was je actief met het schuimen van de wagen, waarbij je op Rob de
vaardigheden daarvan overbracht.
Wat hebben we genoten van jou vaardigheden maar ook van jou humor.
Het was elke avond weer gezellig om samen met jou te werken op de bouw. En
in de kantine, onder het genot van een bakske, te genieten van jou moppen.
Wel vaak weer zo snel mogelijk door naar Nieuwkuijck als je wist dat Lena weer
thuis was.
Jan, namens de KinderKommissie, hartstikke bedankt voor jou geweldige
inzet !!
Het voelt weer erg goed dat er een mooie, maar vooral stevige en veilige wagen
staat voor de Jeugdhofhouding. Dat was zonder jouw en de andere heren die hier
staan niet gelukt.

