Officiële uitgesproken tekst bij uitreiking Commandeurschap in de orde
van de zilveren pee aan Willem Vulto,
d.d. 09-02-2018
Willem Vulto (en Birgit)
Beste Willem, voordat jij lid werd van Stichting de Peeënstekers, begon voor jou
het georganiseerde carnaval in 2002. Dat is het jaar dat PPEM werd opgericht,
onder andere door jouzelf. Dongen heeft het geweten. Niet alleen vanwege de
afkorting voor Peeënlandse pooiers en madammekes, niet alleen vanwege de in
het oog springende zebrapakken, maar vooral door jullie eerste wagen. En wat
mij betreft ook de mooiste: de roze cadillac. Ik stond aan de kant de optocht te
kijken, had al heel wat bijzondere creaties gezien in de loop der jaren, maar deze
wagen blijft op het netvlies gebrand. Al snel werd jij ingelijfd door Stichting de
Peeënstekers. Op 11-11-2005 werd jij, samen met Raymond van Oosterwijk,
gepresenteerd aan de peeën en Peeërinnen. Jij bleef 9 jaar lang verbonden aan
deze club. De lijst met commissies en functies binnen de Stichting is gigantisch.
Als ik hier vertel wat je niet gedaan hebt, dan was ik snel klaar en dat zegt
eigenlijk alles over jouw inzet in die jaren. Ik ben de archieven ingedoken en
jouw eerste commissies waren ’t Peeke, het kapellenoverleg en het overleg met
de hofkapel en de ouderenmiddag. Als ik de commissies van jou bekijk, viel het
me op dat je een commissiehopper was. In veel commissies heb je een jaar
gezeten om hem vervolgens weer in te ruilen voor andere commissies. Het zegt
veel over jouw veelzijdigheid.
In het seizoen 2007-2208 heb je de taak van kanselier op je genomen en na 2
jaar, toch eigenlijk kort volgens de huidige maatstaven van onze Stichting, werd
je Opperloof: de belangrijkste man van de Peeënstekers zoals insiders weten en
buitenstaanders vaak niet weten. Maar het meest in de spotlights stond je als
adjudant van Prins Andreo LIII, een taak die je 4 jaar lang samen met hem hebt
gedaan. Een rol die je met verve uitvoerde. Je welbespraaktheid en je humor kon
je goed kwijt in de aankondigingen van de prins. Hoe kort je tekst ook was, hij
stond altijd als een huis en er zat altijd humor in. In die jaren, kwamen de
mooiste schertscadeaus uit jouw handen. En nu nog steeds: wat te denken van
de grote onderscheiding van Ons Hoekske die 44 jaar bestonden. Eén commissie
wil ik er wel even uitlichten: je hebt in al die jaren een warme band opgebouwd
met de leden van de Kinderkommissie. Voor deze kommissie heb je ontzettend
veel betekend en de leden toen en de leden die nu nog steeds in de KK zitten,
spreken nog altijd met groot respect over jou. Na 9 jaar stichting ben je je blijven

inzetten voor de Dongense carnaval. We kunnen altijd een beroep op je doen, je
staat voor ons klaar als het nodig is. Je zit nu in de commissie protocol, peeke
advertenties en je helpt ons met het drukken van de boekjes voor het
programma van carnaval. Je hebt ook heel wat uurtjes werk zitten in de bordjes
voor de begeleiders van de Straotparade die jij, samen met Werner, 2 jaar terug
hebt gemaakt. Daarnaast heb ik in mijn tijd als Opperloof gebruik mogen maken
van jouw kennis en ervaring in de Stichting.
Je bent sowieso een bezig baasje. Jullie huis aan de Torenstraat is volledig
verbouwd en toen dat klaar was, hebben jullie het te koop gezet om je leven
samen verder te gaan aan de Hoge Ham. Ook weer een pand waar het nodige
aan gedaan moet worden. Ik hoop dat jullie samen kunnen genieten in jullie
nieuwe huis op deze toplocatie in het centrum van Dongen.
Beste Willem, Stichting de Peeënstekers is jou zeer dankbaar voor alles wat je
voor ons en het openbare carnaval in Dongen hebt gedaan en nog steeds doet.
We hopen dat we ook in de toekomst een beroep op je mogen blijven doen. Bij
zo’n grote staat van dienst hoort maar één onderscheiding en dat is het
commandeurschap. Hij is mij een eer hem zo bij jou te mogen opspelden.

