
Commissie ‘Stiekum’ laat weer van zich horen:

PRINSERAOJE IN ‘T FAANTELAAND

Sinds mensenheugenis (in dit geval sinds 2001) wordt jaarlijks
rond de 11e van de 11e een nieuwe Prins van ’t Faantelaand
bekend gemaakt. Wie dat zal zijn? Komende zondag 9 oktober
maakt de commissie Prinseroile van de COR de eerste twee hints
bekend. Bij de geruchtenstroom die daarna  op gang komt valt de
stroom uit de Amercentrale in het niet.

De commissie Prinseroile (in de volksmond ‘Stiekum’) van de COR
heeft de schone taak altijd uit te kijken naar een volgende
kandidaat voor het Prinsschap  Is er witte rook dan hebben ze
iemand gestrikt. Wie dat is blijft tot het Prinseroile op elf november 
                                             een groot staatsgeheim.

In ’t Faantelaand is het raoje naar wie de nieuwe Prins zal worden dan ook tot een nationale
sport verheven: het Prinseraoje. Een sport waar iedereen aan mee kan doen, geen contributie
of lidmaatschap, geen inschrijfgeld en geen bardienst.
Gewoon: raoje, en insturen naar info@de-cor.nl !

Om het niet te moeilijk te maken worden in de aanloop naar 11 november in totaal elf hints
gegeven: twee per week, vijf weken lang. Dat gebeurd in het SLOG radioprogramma Joore laat
het horen, iedere zondag, van 11 tot 13 uur.
Naast de gebruikelijke cryptische hints en voorwerpen worden dit jaar ook geluid- en
videofragmenten gebruikt om raojers op het goede pad te helpen. Of juist niet…
De hints zijn terug te vinden op de COR site www.de-cor.nl, COR-Nieuwsbrief, Facebook,
SLOG- kabelkrant en  in weekblad de Langstraat.
En voor wie de elfde hint zojuist miste: deze wordt op vrijdag 11 e van de 11e tijdens het
Prinseroile oep de Kiosk bekend gemaakt.

Prinseroile oep de Kiosk.
Bij Prinseroile oep de Kiosk wordt de huidige Prins van ’t  Faantelaand, Zijne Hoogheid
Jacobus d’n 26e , op een nette manier afgetoigt. Zijn taak zit er op, en hij maakt vrij baan voor
zijn opvolger. Alle op dit moment beschikbare informatie over zijn opvolger is hierboven reeds
gegeven.
Informatie over het Prinseroile oep de Kiosk op de 11e van de 11e  zal de komende weken
volgen. Zeker is al wel dat dit plaats gaat vinden op de elfde van de elfde, oep de Kiosk.
Iedereen is dan welkom. Mits in Carnavalspakske. Raoje wie daar ook komt?

Da’s nou Prinseroaje!
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Jeugd- en 14+ sauwelen op 5-11,
Jeugdraadpresentatie 6-11-2022
 
Ook in 2022 wordt er gestreden om de Jan Kuijpersbokaal! Vier jeugdsauwelaars gaan de ton
in en zorgen voor een geweldige middag!
In de avond gaan ook de 14+ sauwelaars weer aan de bak. Drie 14+ers, de winnaar van de
jeugdmiddag, Nick Fleischmann en Peter van der Maas gaan zorgen voor een geweldige gala-
avond.
 
Wil jij daar bij zijn? Natuurlijk wil jij daarbij zijn!
Kaarten zijn te koop in de websjop: https://de-cor.myonline.store
(Jeugd, middag: €3,50 / 14+, avond: €5,- / combikaart € 7,50)

Om dit feestweekend helemaal compleet te maken vindt zondag 6 november de
Jeugdraadpresentatie plaats. Ook benieuwd naar onze nieuwe Jeugdprins en Prinses en hun
gevolg? Kom kijken, zondagmiddag vanaf 14.30 uur, entree helemaal gratis!!



BESTUURSWISSELINGEN



Kees Jan Kielestein

Een voor de COR (nog) onbekend gezicht maar vele zullen hem
kennen van het verenigingsleven waar hij actief is geweest. Kees
Jan heeft het een tijd rustig aan gedaan maar wilde toch weer wat
voor de maatschappij betekenen. Gelukkig heeft hij enige kennis
opgedaan tijdens de tijd dat hij op het Faantelaand woonachtig is
(wai kenne gin grenze) en wilde daarom na enkele gesprekken het
bestuur komen ondersteunen.
 

 

Ronald de Kort 

Al jaren een vast gezicht in en naast de ton bij het sauwelen maar
ook vollop actief ach  ter de schermen bij enkele commissies zoals
oa het blèren, drager sinds vorig jaar van de zilveren faant. Wij zijn
dan ook blij dat Ronald met zijn kennis van de COR en het
Faantelaand het bestuur komt ondersteunen.
Zowel Ronald als Kees Jan zullen jullie dus wat vaker gaan zien, wij
wensen hun veel succes.

 
 

Coen van Wanrooij

Al ruim 25 jaar een bekend gezicht binnen de COR, drager van d'n
zilveren faant heeft onlangs aangegeven na een aantal jaren als
bestuurslid te gaan stoppen en tevens in alle andere commissies
waar hij actief in is. Gelukkig zal hij nog wel actief blijven in de
optochtcommissie waar we hem hard nodig hebben. Wij zijn blij dat
hij daardoor verbonden blijft aan de COR en bijdraagt aan de
grootste oeptocht van het Faantelaand.
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Deze e-mail is verstuurd aan louise@de-cor.nl.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • 

U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u pr@de-
cor.nl toe aan uw adresboek.
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