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Jan van Dongen
Er is een paar jaar met jou in de wandelgangen gesproken, door leden van de
KinderKommissie, over het idee om eens helemaal opnieuw een wagen te gaan
bouwen.
Vorig jaar na carnaval viel de KK-waoge bijna spontaan uit elkaar. We konden
niet meer omnieuwbouw heen. Als ervaren ouwe rot in het vak hebben we je
benaderd om te vragen of je mee wilde denken en de KK op weg wilde helpen. Al
snel was de eerste vergadering belegd om een plan van aanpak te maken. Hier
werd het idee geboren om heet de oude wagen te strippen, en het geheel
opnieuw op te bouwen.
Maar dat was eerder gezegd dan gedaan, er kwam wel het eea bij kijken.
Dus vele avonden lang slijpen, lassen, modelleren, dat alles in de buitenlucht,
met bouwlampen om het toch maar goed te kunnen zien.
Toen de wagen naar binnen en werden de ideeën en contouren van de wagen
zichtbaar op papier gezet, zodat het voor iedereen duidelijk werd, wat voor
ideeën er in jou hoofd zaten.
Er werd nagedacht over de kleuren,liefst kleuren die je niet kan krijgen, en jou
creatieve handen maakte mooi peeën, een koffer, die nu staan te prijken op de
wagen. Je wist ook de hulp van prinses Maxima geregeld in te roepen als er een
behoefte was aan bijvoorbeeld een stevige trap.
De bouwploeg heeft ook geweldig genoten van jou droge humor, jou spontane
reacties en het koffie leuten met jou, maar ook zeker de gesprekken die er
waren.
Jan: de KinderKommissie bedankt jou heel hartelijk voor jou geweldige inzet. En
dat maar liefst 4 maanden lang bijna iedere dag van de week.
Mede door jou inzet staat er nu een prachtige, veilige en stevige wagen waar wij
nog jaren mee vooruit kunnen.
Daarom is de JPO die je vanavond ontvangt meer dan verdiend.
.

