
Alaaf, Alaaf, Alaaf,  
met Maudy en Renske wordt carnaval supergaaf! 
 
In het eerste punt van de proclamatie 2019 van de jeugdprinses en de jeugdadjudante van de St. 
Aegidiusschool in Hertme stond vermeld dat ze dit jaar het Gazet wilden halen. Daarom nu een 
interview met beide dames. Het eerste punt is dus behaald!  
 
Wie zijn jullie? En hebben jullie nog andere hobby’s dan carnavallen? 
Wij zijn Maudy Geerdink (11 jaar) en Renske Damhuis (12 jaar) en zitten in dezelfde klas op de St. 
Aegidiusschool in Hertme. We wonen ook allebei in Hertme. Renske voetbalt en Maudy rijdt paard. 
Samen zitten we ook bij de dansmarietjes. Dat zou je ook een hobby kunnen noemen. 
 
Hoe zijn jullie prinses en adjudante geworden? 
Elk jaar wordt er door meester Gerard gekeken wie er geschikt is om prins(es) of adjudant(e) te 
worden. We waren samen aan het helpen in het keukentje op school en toen zei meester Gerard dat 
hij moest nadenken wie er dit jaar gekozen moest worden. Wij zeiden toen voor de grap: “Tadaa, we 
zijn hier..., kies ons maar.” Maar daar ging hij toen niet op in.  
 
Maudy: “Eind januari kwam meester Gerard langs bij mij thuis en papa en mama vonden het een leuk 
idee. Ik werd de dag erop toen gevraagd.” 
Renske: “Wij zagen meester Gerard in een geel hesje langs fietsen bij ons en toen hij binnen kwam, 
dachten ze thuis eerst dat ik iets fout had gedaan op school. Maar daar kwam hij niet voor. Ik werd 
gevraagd of ik prinses of adjudante wilde worden. En dat had ik altijd al gewild.” We zouden eerst 
dobbelen wie prinses en wie adjudante zou worden, maar we hebben samen steen-papier-schaar 
gedaan en toen was Maudy degene die prinses werd en Renske dus adjudante. 
 
Is dat heel veel verschil? 
Nee hoor, we hebben echt alles samengedaan. Wat leuk is, is dat we ook allebei een scepter hadden. 
Dat is bij de volwassenen alleen de prins, maar wij hadden er allebei één.  
 
En dan moet je het nog een hele tijd geheim houden, was dat moeilijk? 
 
Ja! Dat was best lastig. Iedereen op school probeerde erachter te komen en er waren best veel 
kinderen die dachten dat Maudy het zou worden. Je wilt natuurlijk niet jokken, dus praat je er maar 
een beetje omheen. Renske had heel slim gezegd dat als zij het zou worden ze op pizza zou 
trakteren, dus toen dachten de anderen dat zij het dan niet zou worden, terwijl wij al wisten dat 
iedereen pizza zou krijgen na de bekendmaking.  
 
Soms was het ook moeilijk om je lachen in te houden als ze aan het vissen waren. Natuurlijk wisten 
een aantal mensen het wel. Bij Renske thuis was iedereen er toen meester Gerard langs kwam. Maar 
die zitten niet meer op school. Ook Marit wist het natuurlijk, want we zitten allebei bij de Dansmarietjes 
en dat zou natuurlijk lastiger worden. We hebben wel meegedanst trouwens, maar dan in onze eigen 
kleding. En verder mochten we een aantal mensen uitnodigen voor onze onderscheiding zoals familie, 
goede kennissen en onze buren. Die waren ook op school bij de bekendmaking. Maudy heeft het heel 
knap geheim gehouden voor haar broertje en zusje. Dus voor hen was het ook een echte verrassing.  
 
Wat was het leukste aan jullie carnaval? 
Dat was de hele zaterdag. We mochten op de grote wagen staan en hebben hele lekkere 
gehaktballen gegeten. De zaterdagavond kwamen al die verenigingen en dat was zo leuk! Het was 



echt onze geluksdag. Maar zondag na het kindercarnaval was het ook een heel groot feest. Alleen 
voor clown Henkie zijn we wat te groot. Maar dat is wel weer leuk voor de kleintjes. Wij hebben lekker 
gedanst en mochten laat opblijven.  
 
Wat is minder leuk aan jullie carnaval? 
Helemaal niets! Nee we kunnen echt niets verzinnen. 
 
Hoe was het samen met Prins Wouter en Adjudant Jarno? 
Geweldig! We hebben echt geluk gehad met hen en ook met de hofdames Rimke (van Jarno) en Eline 
(van Wouter). We werden overal door hen bij betrokken en hebben het echt met elkaar gedaan.  
 
Wat mocht je houden na afloop? 
Onze scepter, die mochten we echt niet verliezen, want dan moesten we trakteren. Dat is goed gelukt. 
Al hebben we die op zondag met een touwtje vastgemaakt aan onze arm. Dan konden we in ieder 
geval meeklappen. Want dat steeds vasthouden is best lastig. Verder natuurlijk alle onderscheidingen 
die we kregen. Ook van de andere verenigingen en onze kroontjes. Dat zijn wel hele leuke 
herinneringen. 
 
Wat is jullie leukste carnavalshit? 
Met ‘springen nondeju’… als ons lied gaan we lekker dansen op de beat! 
 
Welke activiteiten staan er nog op het programma? 
We hoorden dat juf Romy al bezig is met het maken van een mooi afscheidslied, dat was ons zesde 
punt in de proclamatie. Maar het allerbelangrijkste is dat we met het paasvuur, dat Prins Wouter en 
Adjudant Wouter organiseren, gaan collecteren voor kinderen met kanker. Dat doen we omdat Bram 
van onze school kanker heeft en we willen graag helpen en iets doen. Wij hopen iedereen te zien bij 
het Paasvuur en geld meenemen voor onze collectebus hè!  
 
Bij carnaval hoort altijd een elfde vraag. Willen jullie nog iets kwijt? 
Renske doet een oproep: Wij willen ook een Raad van 11 voor kinderen!! En daar willen Maudy en ik 
dan zeker in plaatsnemen! 
Renske en Maudy willen tot slot Karin Damhuis en Martine Geerdink bedanken voor alles waar ze hen 
mee geholpen hebben.  
De vader van Maudy vult aan dat het prachtig was om een heuse prinses in huis te hebben. De 
dames hebben het prima gedaan en dat ze beiden het ook als een hele eer hebben beschouwd dit te 
mogen doen. 

 


