Toespraak van burgemeester Timmers d.d. 26 mei 2008
bij het uitreiken van 3 Koninklijke onderscheidingen
Dames en heren,
Van harte welkom allemaal vandaag hier in de trouwzaal van het gemeentehuis in
Oegstgeest. Welk een genoegen vandaag bij de tweede lintjesregen van dit jaar. De
meeste gemeenten hebben vlak voor Koninginnedag te maken met 1 dag voor de
decoraties, maar Oegstgeest heeft er dit jaar fijn 2. En wie is er nou tegen 2
feestjes? Ik in ieder geval niet.
Door omstandigheden konden een aantal gedecoreerden dit jaar niet op 25 april, de
dag dat de Koninklijke onderscheidingen werden uitgereikt, aanwezig zijn. En dan
is het altijd een lastige opgave om een inhaaldag te vinden. Maar gelukkig bent u
met uw dierbaren vandaag naar het gemeentehuis gekomen om de decoratie in
ontvangst te nemen. Moeten we normaalgesproken tot op het laatste moment
geheimzinnig doen, vandaag hoeft dat niet, want u weet het allemaal al.
Mensen die worden gedecoreerd zijn mensen die veel voor de maatschappij
betekenen door hun langdurige inspanningen ten behoeve van een betere
samenleving. Zij worden vandaag extra in het zonnetje gezet. Die inspanningen die
zij hebben verricht kunnen met alles te maken hebben. De verdiensten kunnen zich
in het verlengde van uw werk afspelen, maar ook in het vrijwilligerswerk, de sport,
de kerk, ouderenwerk, jongerenwerk. Mensen die een lintje krijgen hebben zich
vaak jaren achtereen ingespannen om hetgeen waar hun hart ligt, te verbeteren, te
onderhouden of op te zetten. In alle gevallen hebben mensen er jarenlang tijd en
energie ingestoken.
De gasten die vandaag een decoratie ten deel valt verwachten meestal geen
onderscheiding. Mensen die zich zo langdurig inzetten voor de maatschappij zijn
meestal ook te bescheiden om er stiekem op te rekenen, op zo’n decoratie. En
bovendien moet er ook altijd maar weer iemand in je nabije omgeving op het idee
komen om een lintje voor je aan te vragen. En dan wordt het vaak wel
gewaardeerd. Gelukkig was dat bij u vandaag het geval. Familie, collega’s, andere
aanvragers, hartelijk dank voor die inspanningen ook. Want u moet toch weer alle
gegevens bij elkaar zoeken. Hoe lang was moeder nou ook weer vrijwilliger bij de
bibliotheek en hoe lang was vader bestuurslid voor de voetbalclub. En heeft hij ook
niet nog een tijd geleden een paar jaar in de cliëntenraad van het verzorgingshuis
gezeten. Hoe lang is de professor van de faculteit nou adviseur van die werkgroep
geweest. Zonder uw gedegen uitzoekwerk is de gemeente Oegstgeest niet in de
gelegenheid om ieder jaar weer onderscheidingen uit te reiken.
Vandaag hebben we 3 onderscheidingen.De allereerste is voor de heer Verhoeve.

Mijnheer Verhoeve,
U bent al jaren, vanaf 1965 om precies te zijn, actief als bestuursvoorzitter,
secretaris en penningmeester van de personeelsvereniging Sport en
Ontspanningsvereniging (SOV) PTT Leiden. Hoofddoel van de vereniging was om
de onderlinge personeelsband door samen te sporten en gezamenlijke activiteiten te
ontplooien.
U was een van de oprichters van een kwalitatief hoogstaande amateurtoneelclub. U
regelde het vervoer voor de clubleden, en zorgde ervoor dat de feestavond van de
vereniging zowel toneeltechnisch als ook qua uitvoering een succes werd. Ieder
jaar opnieuw. U was redacteur van het verenigingsblad en organisator van talloze
sportieve en minder sportieve activiteiten. U was de bindende factor en u verrichtte
uw werkzaamheden vooral in de avonduren en in de weekenden.
Vanaf 1983 organiseert u reünies voor oud loketmedewerkers van het postkantoor
Leiden en omstreken die veel waardering oogsten. U maakt daarbij ook altijd een
mooi boekwerkje waarin vele uren werk gaat zitten.
Vanaf 1996 bent u betrokken bij buurtvereniging De Grunerie. Ook dat regelt u en
ook organiseert u allerlei activiteiten voor de buurt. Feesten waren bij u in goede
handen, maar u regelde ook de vergunningen, ging over de subsidies, beheerde de
kas, legde daarover verantwoording af en ga zo maar door. U zorgde en zorgt
daarmee nog steeds voor goede contacten tussen de bewoners en verhoogt daarmee
de samenhang, de veiligheid en de woonleefbaarheid van de wijk. Het
buurtbulletin en de website zijn bij u in goede handen. Toen de wijk 50 jaar
bestond in 2000 is er onder uw leiding een boekje verschenen; De geschiedenis van
de Gruneriebuurt. Daarin worden ontwikkelingen en achtergronden van de wijk
gegeven. U hebt op betrokken wijze gestalte gegeven aan de sociale saamhorigheid
van deze bijzondere wijk, die ooit werd gebouwd voor mensen die uit Nederlands
Indie terugkeerden.
Meneer Verhoeve,
Voor al uw verdiensten heeft het Hare Majesteit behaagd om u te benoemen tot Lid
in de Orde van Oranje Nassau

