Moesland al 25 jaar zonder Nar

Herinneringen aan Willemke De Moesnar
Willemke de Moesnar van het Moesland. (Wim Wijnakker uit de Stroat) was maarliefst 22 jaar nar tijdens de Schaijkse
carnaval; van 1960 tot 1982. Sinds zijn afscheid tijdens de pronkzitting van 1982 is er geen nar meer geweest in het
Moesland, dit jaar al 25 jaar dus. Op 2 november 2007, de dag dat Wim 90 jaar zou zijn geworden, is er een website
over hem gelanceerd; om de herinneringen aan deze unieke nar vast te leggen.

De site die toen stilletjes gelanceerd is, bevat vele foto’s
en films over de carnaval en de rol die Wim daarin
gespeeld heeft. Tussen 2 november en vandaag hebben
alvast een paar Moeslanders - die Wim nog als Willemke

de Moesnar gekend hebben - de site aangevuld met meer
foto’s, films, gezegdes en hun verhalen en herinneringen
aan die tijd; deze zijn inmiddels toegevoegd aan de site.
Er is nual veel materiaal; op 18 december ging de website
‘live’. Kijk op www.willemkedemoesnar.nl
Het is een site die een prachtig tijdsbeeld schetst; met
nu al ruim 100 oude foto’s, zo’n 45 minuten video (vanaf
1963, in kleur !) en enkele mooie herinneringen. Maar
hopelijk kan menig Moeslander ook een bijdrage leveren
om de herinneringen aan Willemke de Moesnar vast te
leggen en te bewaren. Duik dus in de fotoboeken en deel
je herinneringen aan die tijd van toen. Ook jouw foto’s
en herinneringen worden direct op de site geplaatst.
Heb jij nog een bijdrage, neem dan contact op met
Bas Griffioen via info@willemkedemoesnar.nl Vooral de
geschreven herinneringen zijn zeer welkom, omdat die
– samen met de vele foto’s - een compleet beeld kunnen
schetsen !
Dit is een site van Moeslanders voor Moeslanders; jong
en oud. Voor hen die hem zich nog herinneren en ook
voor hen die zich middels deze site een beeld kunnen
vormen van Moeslands carnaval anno 1960 en van een
markante Schaijkenaar en Moeslander, Wim Wijnakker >
Willemke de Moesnar.

