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Tien Almeerders koninklijk onderscheiden
Publicatiedatum 27/04/2007

Vrijdagochtend, 27 april, hebben tien inwoners van Almere een Koninklijke
Onderscheiding mogen ontvangen voor hun bijzondere verdiensten voor de samenleving.
Burgemeester Jorritsma heeft de lintjes in de Burgerzaal van het stadhuis uitgereikt.

In Almere gaat het om de volgende gedecoreerden:
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Mevrouw E.R. Dijksma-Potjer
De heer J.M. Kuijper
De heer G.J. Romeijn
Mevrouw A.H.F.M. Werkman-Koster
De heer J.W. Wijbrandts
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27-4-2007

Gemeente Almere: Tien Almeerders koninklijk onderscheiden

pagina 2 van 2

De heer H.J. Zentveld.
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
De heer J. van Boven
De heer H.J. Hasper
De heer A. Sprokkereef
De heer F. Huis.
Hiernaast vindt u de link naar de speech van burgemeester Jorritsma. Van daaruit kunt u over alle
gedecoreerden meer te weten komen op hun persoonlijke pagina's.

Zie ook
 College

Artikel(en)
 Speech burgemeester Jorritsma bij uitreiking Koninklijke Onderscheidingen 2007

http://www.almere.nl/live/index.jsp?nav=1461&loc=49418&det=208216

27-4-2007

Gemeente Almere: Speech burgemeester Jorritsma bij uitreiking Koninklijke Onde... pagina 1 van 3

Almere

 Bestuur

 Digitaal Loket
 Stadsarchief
 Stadsdelen
 Vacatures

 Wegwijzer
 Wijken

Wonen

 Bouwenenwonen
 Werk & inkomen
 Natuur & milieu
 Zorg & welzijn

 Onderwijs & studeren
 Verkeer & vervoer
 Schoon & veilig

Recreëren

 Evenementen
 Toerisme
 Sport

 Uit in Almere

 Kunst & cultuur
 Archeologie

Ondernemen
 Agenda
 Starters

 Vestigen

 ICT
 Documentatie
 Expats

 Aanbestedingen & Tenders

Speech burgemeester Jorritsma bij uitreiking Koninklijke
Onderscheidingen 2007

Dames en heren,
Hartelijk welkom allemaal in de Burgerzaal van ons stadhuis! Wij zijn hier vandaag bijeen om een aantal
medeburgers in het zonnetje te zetten. Een klein aantal aanwezigen is hier met allerlei verzinsels naar toe
gelokt.
Een kleine steekproef: Wie heeft er geen Koninklijke Onderscheiding? Wie zit hier niet omdat een bekende,
een collega, een vriend of een familielid een lintje krijgt? Als het goed is zouden nu ongeveer tien mensen
hun hand moeten opsteken. Als dat er heel veel meer of minder zijn hebben we een probleem...
Het heeft de Majesteit behaagd vandaag tien Almeerders Koninklijk te onderscheiden. Zij zijn inmiddels
allemaal benoemd in de Orde van Oranje Nassau. U zegt misschien: 'goh, daar heb ik niks van gemerkt' of
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'dat is mij helemaal niet gevraagd'. Dat klopt. Het is een weinig democratisch gebeuren; zo'n beetje
iedereen wordt erbij betrokken, maar het gaat geheel buiten u om. Als het goed is tenminste...
Het begint allemaal bij iemand in uw omgeving die zo'n lintje wel een goed idee lijkt en die u vervolgens
voordraagt bij de gemeente. Hoe dat precies werkt kunt u lezen op lintjes.nl [zie link hiernaast, red.]
Vervolgens wordt u zonder dat u het weet door allerlei instanties beoordeeld. De criteria voor het krijgen
van een koninklijke onderscheiding zijn behoorlijk streng. Het lintje kan u zelfs nog op het laatste moment
worden onthouden als u bijvoorbeeld recentelijk een verkeersovertreding heeft begaan. De koninklijke
onderscheiding is in zekere zin een verklaring van goed gedrag. Uiteraard geldt ook hiervoor: in het
verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst!
Alle gedecoreerden van vandaag worden benoemd in de Orde van Oranje Nassau. Deze orde is bedoeld is
bedoeld voor mensen die langdurige, bijzondere verdiensten hebben verricht voor de samenleving. De
Orde van Oranje Nassau is ingesteld in 1892 en telt zes graden. De meest voorkomende onderscheiding is
die van Lid in de Orde van Oranje Nassau. In uitzonderlijke gevallen betreft het een onderscheiding in een
van de hogere graden. Ik kan u alvast verklappen dat wij vandaag ook enkele Ridders in ons midden
hebben! De nadruk ligt bij de Orde van Oranje Nassau op de bijzonderheid van de verdiensten voor
ANDEREN.
Een koninklijke onderscheiding is een ultiem gebaar van waardering. De onderscheiding wordt u verleend
namens Hare Majesteit, maar uit naam van ons allemaal. Met de koninklijke onderscheiding spreken wij
als maatschappij onze waardering uit voor uw jarenlange inzet!
In Almere is het een goed gebruik dat we bij de jaarlijkse lintjesregen ook de oud-gedecoreerden
uitnodigen. Dat worden er gelukkig steeds meer. Toch mis ik dit jaar één jaar gezicht en dat is René
Kempenaar. Op maandag 16 april is hij op de leeftijd van 52 jaar zeer plotseling overleden. Zijn familie,
collega's, vrienden en bekenden - in het geval van René heb je het dan over een groot deel van Almere hebben vorige week afscheid van hem genomen. Op een wijze die paste bij René: groots.
Ik ben heel blij dat ik hem vorig jaar op deze plaats als dank voor zijn vele verdiensten voor Almere de
versierselen heb mogen uitreiken die horen bij het Lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau. Hij was er
ontzettend trots op. René was een voorbeeld voor velen en leeft voort in de harten van velen. Wij zullen
hem missen.
Dan wil ik nu echt overgaan tot de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen.
[ wat volgt is het gedeelte met alle persoonlijke woorden. We hebben ze voor u onderverdeeld in aparte
pagina's. U vindt ze hiernaast onder het kopje Artikel(en). ]
Dames en heren, daarmee zijn we aan het einde gekomen van het officiële gedeelte. Ik wil u zeer
bedanken voor uw komst en uw geduld. U krijgt straks natuurlijk uitgebreid de mogelijkheid om de
gedecoreerden te feliciteren. Voordat u ze gaat bespringen, wil ik ze héél kort van u lenen voor het maken
van de officiële foto op de trap. De ervaring leert dat we dat nú meteen moeten doen!
Maar ik zou eerst (als iedereen een glas heeft) een toast uit willen brengen op onze Koningin.
LANG LEVE DE KONINGIN! (Hoera, hoera, hoera)

[ gesproken woord geldt ]

Link(s)
 www.lintjes.nl

Artikel(en)
 Tien Almeerders koninklijk onderscheiden
 1 - Mevrouw Royle Dijksma

 2 - De heer Jan Kuijper
 3 - De heer Gerrit Jan Romeijn
 4 - Mevrouw Diana Werkman
 5 - De heer Hans Wijbrandts

 6 - De heer Huib Zentveld
 7 - De heer Johannes van Boven
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 8 - De heer Henk Hasper

 9 - De heer Albert Sprokkereef
 10 - De heer Frits Huis
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1 - Mevrouw Royle Dijksma
Publicatiedatum 27/04/2007

Dan wil ik nu echt overgaan tot de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen. Ik begin bij mevrouw
Royle Dijksma.
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U heeft naast uw reguliere werk een flinke maatschappelijke loopbaan opgebouwd in Almere. Zo bent u 22
jaar lang lid geweest - waarvan 11 jaar als voorzitter - van de commissie voor de bezwaar- en
beroepschriften. Partijen of inwoners die het niet eens zijn met een besluit van de gemeente kunnen bij
deze commissie bezwaar aantekenen. U heeft deze taak met grote betrokkenheid uitgevoerd, waarbij het
u altijd ging om de mensen achter de dossiers.
De gehandicapte medemens, wiens aanvraag voor een voorziening werd afgewezen, kreeg uw bijzondere
aandacht. Omdat u wilde dat er recht werd gedaan. U heeft het de gemeente in die rol ongetwijfeld vaak
lastig gemaakt, maar u ziet dat dat uw kansen op een lintje niet nadelig hoeft te beïnvloeden.
U was verder acht jaar lang vice-voorzitter van het bestuur van de Stichting ABVO Flevoland. U stond in
1992 aan de start van het Oostvaarders College in Almere en heeft de school zien groeien van 0 naar 2800
leerlingen!
Ook was u was vier jaar lang voorzitter van het sectiebestuur van basisschool de Loofhut in Almere Haven.
Op dit moment bent u nog lid van het Algemeen bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Almere, lid
van de bezwarencommissie van 'De Schoor' en lid van de brainstormcommissie vernieuwd wonen van
Habitat Wonen.
Het is een indrukwekkende lijst verdiensten. Mevrouw Dijksma, het is mij een genoegen u te mogen
benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Artikel(en)
 Speech burgemeester Jorritsma bij uitreiking Koninklijke Onderscheidingen 2007
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2 - De heer Jan Kuijper
Publicatiedatum 27/04/2007

Dan wil ik nu graag het woord richten tot de heer Jan Kuijper. U bent een bijzonder geval. U heeft 40 jaar
op de bank gezeten! De ING-bank om precies te zijn. En u heeft er bepaald niet stilgezeten.
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Naast uw werkzaamheden bij deze financiële instelling heeft u veel vrije tijd gestoken in het
vertegenwoordigen van de medewerkers. In de Centrale Ondernemingsraad, de Onderdeel Commissie en
vakbond De Unie. Naast uw werk was u daar zeker 10 uur per week mee bezig. De meeste mensen doen
dat een paar jaar en laten dan de eer over aan iemand anders. U doet dat al ruim 18 jaar!
Die inzet is voor de onderneming en voor uw collega's natuurlijk van onschatbare waarde. Directie en
medewerkers van ING zijn u hiervoor bijzonder dankbaar. Het is dan ook niet zo gek dat zij u hebben
voorgedragen voor een Koninklijke Onderscheiding.
Die aanvraag is gehonoreerd. Het is mij dan ook een groot genoegen u te mogen benoemen tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau.

Artikel(en)
 Speech burgemeester Jorritsma bij uitreiking Koninklijke Onderscheidingen 2007
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3 - De heer Gerrit Jan Romeijn
Publicatiedatum 27/04/2007

En nu is het de beurt aan iemand die niet graag in het zonnetje gezet wil worden maar er nu echt niet
meer onderuit komt. De heer Gerrit Jan Romeijn.
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De bijdrage die u heeft geleverd aan de Almeerse samenleving - en de Stedenwijk in het bijzonder - is
groot. Vanaf 1987 bent u betrokken bij de opzet van een Open Huis in Almere. Dat heeft uiteindelijk
geresulteerd in inloophuis 'De Ruimte', dat in 1994 de deuren heeft geopend in de Stedenwijk. Als
opbouwwerker biedt u een luisterend oor voor hen die het moeilijk hebben. U ondersteunt mensen en
zorgt op natuurlijke wijze voor onderlinge verbondenheid in de buurt.
Bijzonder is uw uitnodigende aanpak waardoor mensen ook bereid blijken hun eigen talent in te zetten
voor het Inloophuis. De mensen die aan het randje zitten leven op dankzij de energie die u bij hen aan
weet te boren. U was ook een van de initiatiefnemers van het kookboek 'de smaak van de Stedenwijk'.
Dit project gaat u zeer aan het hart: u bent er een dag minder voor gaan werken en met uw gezin zelfs
speciaal voor naar Almere verhuisd! U draagt dat enthousiasme ook uit. Namens het Inloophuis neemt u
deel aan de werkgroep 'de arme kant van Almere', die onder meer budgetteringscursussen organiseert.
Als stadsbestuurder zou ik zeggen: u brengt sociale cohesie in de praktijk. Zo levert u een bijdrage van
formaat aan de Almeerse samenleving. Dat wordt zeer gewaardeerd. Ik mag u dan ook feliciteren met uw
benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Artikel(en)
 Speech burgemeester Jorritsma bij uitreiking Koninklijke Onderscheidingen 2007
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4 - Mevrouw Diana Werkman
Publicatiedatum 27/04/2007

En nu richten we de schijnwerper op mevrouw Diana Werkman. U bent bepaald geen onbekende in
Almere. U bent de 'drijvende kracht' achter de Almeerse Reddings Brigade, dat lijkt me in uw geval een
toepasselijke benaming.
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Ik heb zelf direct bij mijn aantreden als burgemeester kennis mogen maken met die drijvende kracht. Ik
werd Almere binnengehaald op een boot. Ik had nog geen voet aan de wal gezet of u had mij al gestrikt
als beschermvrouwe van de Reddingsbrigade. Dat gebeurde met zoveel overtuigingskracht dat ik
nauwelijks kon weigeren. Dan was ik ongetwijfeld in het water beland.
U bent al 20 jaar verbonden aan de Almeerse Reddings Brigade, waarvan 15 jaar als voorzitter. In deze
functie zorgt u ervoor dat er 24 uur per dag een groep vrijwilligers paraat staat om uit te varen als dat
nodig is.
Daarnaast geeft u wekelijks zwemles, EHBO-les, neemt u landelijke examens af voor de verschillende
diploma's, zorgt u bij de Brigade voor de nodige cursussen en opleidingen en bent u bewaker op de
stranden. Fantastisch. Maar we zijn er nog niet.
U bent ook actief geweest als vrijwilliger bij Slachtofferhulp Almere. En u heeft twee jaar gewerkt voor
Steunpunt Mantelzorg Almere Haven. In het Jaar van de Vrijwilliger, 2002, heeft u zich ingezet voor de
promotie van het vrijwilligerswerk.
Ondanks uw drukke agenda heeft u uw gezin nooit op de tweede plaats gezet, zo bezweren uw dochters
en schoonzonen. U heeft hen het vrijwilligerswerk met de paplepel ingegoten. Ze zijn u daar dankbaar
voor en natuurlijk heel trots op hun moeder en schoonmoeder! Ook de maatschappij is u veel dank
verschuldigd. Ik feliciteer u van harte met de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Artikel(en)
 Speech burgemeester Jorritsma bij uitreiking Koninklijke Onderscheidingen 2007
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5 - De heer Hans Wijbrandts
Ik ben bang dat we het niet droog kunnen houden. Al gaan we wel over tot een andere tak van sport: het
duiken. Wie het over de duiksport heeft, heeft het over Hans Wijbrandts.
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Op 5 september 1986 werd u lid van OSV AGA-divers in Almere. U bent er letterlijk en figuurlijk
ingedoken. U bent jaren actief geweest in het bestuur. Binnen de vereniging bent u lid geweest van: de
duikcommissie, de kledingcommissie en de trainingscommissie. Sinds maart 2006 bent u zelfs voorzitter.
U ontwerpt en verstuurt folders om nieuwe leden aan te trekken. U geeft duiklessen en u ondersteunt
ieder jaar vanuit de vereniging de begeleiding van de zwemmers tijdens de Almere Triatlon. U telt ook alle
duiken zodat de 'AGA-diver' van het jaar bekend kan worden gemaakt.
Verder organiseert u avonden voor bedrijven die graag eens een kijkje onder water willen nemen. U bent
ook nooit te beroerd om in de kantine uw handen uit de mouwen te steken. Neemt u zelf nog wel eens een
duik of komt dat er niet meer van?
De verscheidenheid van al deze taken toont aan dat u zo'n type bent waar je altijd op kunt rekenen. Niets
is u teveel. Uw collega's van Schoonmaakbedrijf Raggers onderschrijven dat van harte. U werkt daar al
vanaf januari 1959. Inmiddels al 47 jaar. Nu nog steeds in de functie van bedrijfsleider. En u wilt van geen
ophouden weten!
Uw collega's omschrijven u als een 'jonge kerel' met onuitputtelijke energie die voor iedereen klaar staat.
Wat frustrerend moet dat zijn voor de écht jonge kerels.
Hoe dan ook: het is mij een groot genoegen u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Artikel(en)
 Speech burgemeester Jorritsma bij uitreiking Koninklijke Onderscheidingen 2007
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6 - De heer Huib Zentveld
Publicatiedatum 27/04/2007

Ik ga naar de heer Huib Zentveld. Mijnheer Zentveld, uw zoon heeft het initiatief genomen om u voor te
dragen voor een Koninklijke Onderscheiding. De reden hiervoor is dat hij u beschrijft als een vader die
altijd voor iedereen in de bres springt. Voor zover uw gezondheid dat toelaat doet u dat nog steeds!
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Gedurende een periode van 30 jaar heeft u reünies georganiseerd voor de veteranen van de Derde
Infanterie Brigade Werkplaats. U heeft hier de veteranen een enorm groot plezier mee gedaan. En u
organiseerde niet alleen de reünies, u stuurde ook brieven aan veteranen die ziek waren en u bent naar
menig begrafenis geweest van een overleden goede vriend.
Herman Bokhorst - u wel bekend - heeft samen met u gediend in Nederlands Indië. Ook hij heeft uw
aanvraag voor decoratie ondersteund. Hij illustreerde dat met een leuke anekdote over de reünies die u
organiseerde.
De reünies werden namelijk eerst alleen voor de mannen georganiseerd, maar toen de groep kleiner werd,
werden ook de dames erbij gehaald. De eerste keer dat de dames erbij waren vertrok de groep per boot
vanuit Deventer. Na enkele uren vroeg een van de aanwezigen waar de boot zich nu precies bevond en
wat bleek: de boot was 100 meter van z'n beginpunt af! Zo gezellig waren de bijeenkomsten dus en zo
intens de gesprekken.
Dankzij u, meneer Zentveld, zijn de reünies altijd een groot succes gebleven. Vorig jaar maart is de laatste
reünie geweest. Om u - de motor achter de bijeenkomsten - te verrassen met een decoratie, leek alle
betrokkenen een prachtige afsluiting.
Het heeft Hare Majesteit behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Artikel(en)
 Speech burgemeester Jorritsma bij uitreiking Koninklijke Onderscheidingen 2007
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7 - De heer Johannes van Boven
Ik zou bijna zeggen, we gaan over naar een ander Legeronderdeel, maar het is toch echt een hele andere
organisatie: het Leger des Heils.
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De heer Johannes van Boven heeft daar zijn sporen verdiend. Bij de meeste mensen loopt er een duidelijk
scheiding tussen hun 'werkzame' leven en de periode daarna. Bij u is dat onderscheid er niet. Na uw
pensionering in 2000 is het vrijwilligerswerk gaan heten. Maar u bent er volgens mij even druk mee.
In uw 45-jarige loopbaan als officier bij het Leger des Heils, was u onder meer landelijk leider
(Commissioner) in Nederland en Tsjechië. Onder uw leiding zijn er 25 centra geopend waar professioneel
maatschappelijke hulp werd geboden en negen evangelisatieposten waar vrijwilligers hulp boden aan zij
die dat nodig hadden. Onder uw leiding heeft het werk van het Leger een enorme vlucht genomen.
Ook na 2000 zijn uw dagen nog steeds goed gevuld met werkzaamheden voor het Leger. Van 2000 tot
2005 was u hoofd van de afdeling internationale hulpverlening. Tot de dag van vandaag bent u actief als
vrijwilliger op de afdeling nalatenschappen en als secretaris van het korps Almere.
Het beeld is nog niet compleet. U was bestuurlijk actief onder meer voor bejaardencentrum De Dreef in
Amsterdam, de Vereniging van Reclasseringsinstellingen, het Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton en tot op
dit moment als onafhankelijk voorzitter van de Sectorenraad van Zorg Gebruikers Bundeling van de
Provincie Flevoland. Daar komt u op voor de belangen van mensen die zorg nodig hebben.
Dames en heren, ik zou nog even kunnen doorgaan, maar de grote bijdrage die de heer Van Boven heeft
geleverd aan de maatschappij lijkt mij meer dan duidelijk. Ik mag u hartelijk feliciteren met uw benoeming
tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau!

Artikel(en)
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8 - De heer Henk Hasper
En dan gaan we nu over naar de uitreiking van versierselen aan een man die ik goed ken. Namelijk omdat
hij lid is van de gemeenteraad in Almere – en onderdeel uitmaakt van het presidium - en Almeerder van
het eerste uur: ik heb het over de heer Henk Hasper!
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Beste Henk, ook over jouw kwaliteiten en verdiensten zou ik urenlang kunnen spreken. Je staat bij mij te
boek als een man die altijd goed geïnformeerd en zorgvuldig te werk gaat. Als je eenzelfde compleetheid
van mij verwacht rond een opsomming van jou verdiensten, dan moet ik je teleurstellen; er is geen
beginnen aan. Ik moet het algemeen houden.
Henk, op 22 april 1981 ben je met je gezin in Almere komen wonen. Je bent als predikant leiding gaan
geven aan de wijkgemeente Almere Stad. Je ging daar niet alleen een gemeente vormen - een federatie
tussen de gereformeerde en de hervormde gemeente - maar vooral een gemeenschap. Vanaf augustus
1993 (u hoort het; enige precisie zit er toch wel in mijn verhaal) werd je ook als predikant verbonden aan
de tweede wijkgemeente: die van Almere Stad Oost. Samen met de heer Wöhle, Luthers predikant, heb je
de zorg voor de Lutherse leden in de wijk.
Met hart en ziel zette je je in. Iedereen kende je en dat is nog steeds zo. De mensen die je decoratie
hebben ondersteund roemen je helicopterview. Je overziet de situatie en de plannen altijd op een
beheerste wijze en weet er de juiste vorm aan te geven. Achteraf werd eens te meer bevestigd dat jouw
inzicht en uitvoering ervan de juiste waren! En dan heb ik het niet alleen over je betrokkenheid bij de
kerken in Stad, maar ook je activiteiten in het vrijwilligerswerk. Zo ben je actief op gebied van geestelijke
gezondheidszorg, mantelzorg en het basisonderwijs.
Vanuit je lidmaatschap van de Generale Synode van de Gereformeerde kerken in Nederland wist je het
voor elkaar te boksen dat in 1987 en 1988 de Synode van Almere werd gehouden. Almere was daarvoor
nog lang niet aan de beurt, maar jij hebt 'hemel en aarde' bewogen om Almere kerkelijk op de kaart te
zetten.
Ja Henk, we kunnen je rustig typeren als een bevlogen Almeerder die zich met huid en haar vervlochten
voelt met de Almeerse samenleving.
Henk, je werkzaamheden, betaald en onbetaald, kerkelijk en daarbuiten, in Almere en in Nederland stijgen
uit boven wat men normaal van iemand kan verwachten. Henk kan daarbij overigens altijd op de steun
van zijn vrouw Corrie rekenen. Die is zelf namelijk geen haar beter! In een van de aanvragen werd het
treffend omschreven: Henk en Corrie Hasper wonen en werken niet alleen in Almere, zij zijn Almere!
Corrie is al eens gedecoreerd. Henk, jouw bijzondere capaciteiten hebben ertoe geleid dat de Majesteit jou
heeft benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd!

Artikel(en)
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9 - De heer Albert Sprokkereef
Publicatiedatum 27/04/2007

En dan komen we weer bij een man wiens 'legerbloed' kruipt waar het niet gaan kan: ik heb het over de
heer Albert Sprokkereef.
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Ook u heeft een lange carrière achter de rug als officier bij het Leger des Heils. Maar liefst 38 jaar van uw
leven heeft u leiding gegeven aan diverse korpsen, bent u pastor geweest van vele mensen en bent u
voorgegaan in ontelbare diensten. U werkt vanaf 1990 op het hoofdkantoor van het Leger des Heils, dat is
gevestigd in Almere. Vanaf 2000 woont u ook in Almere en bent u ook actief voor het korps Almere. U
bent echt een man met een missie, of misschien kan ik beter zeggen een roeping.
Als u enigszins de mogelijkheid ziet om daar invulling aan te geven, dan doet u dat. U staat gewoon altijd
klaar voor iedereen. Of het nou tijdens werktijd is, in uw vrije tijd of als het moet midden in de nacht. Om
anderen te kunnen helpen heeft u zichzelf volledig weggecijferd. Extra bijzonder vind ik voor iemand die
zelf met gezondheidsproblemen kampt.
Uw vrouw – met wie u veel gewerkt heeft – omschrijft het heel mooi: een extra mijl gaan is hem niet
vreemd.
U heeft zich overigens niet alleen voor het Leger des Heils, maar ook voor andere organisaties ingezet.
Voor uw activiteiten voor de Rotary heeft u een aantal jaren geleden de Paul Harris Fellow-onderscheiding
ontvangen. Een Koninklijke Onderscheiding is hier volledig op zijn plaats. De Majesteit heeft u benoemd
tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Ik wil u van harte feliciteren.

Artikel(en)
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10 - De heer Frits Huis
Publicatiedatum 27/04/2007

We zijn toegekomen aan het sluitstuk van vandaag: de laatste druppel uit de lintjesregen. Ook deze
onderscheiding gaat naar een Almeerder van het eerste uur. Ik heb het over Frits Huis.
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Frits, jouw betrokkenheid bij Almere gaat ver terug. Tot 1975 om precies te zijn. Want toen werd je
hoofdredacteur van het nieuwsblad De Almare, de eerste plaatselijke krant in Almere die al verscheen
voordat er huizen stonden!
Je bent in die beginjaren heel actief geweest met de opbouw van de stad. Uit de lijst activiteiten blijkt jouw
brede belangstelling. Je was oprichter en voorzitter van de tennisclub, medeoprichter van het Nescio
Leesgezelschap en je zat in de Raad van Overleg, een overlegorgaan opgericht door de eerste bewoners.
Maar je hebt je ook hard gemaakt voor de totstandkoming van De Fantasie en de Realiteit. Bij de geboorte
van Almere als architectuurstad stond jij aan de wieg. Je hebt zoals een van de aanvragers schrijft een
groot sociaal hart. Je staat altijd klaar om mensen die minder goed voor zichzelf kunnen opkomen een
handje te helpen. Je bent zeer lang bestuurlijk actief geweest in het speciaal onderwijs en was voorzitter
van de Stichting Kindervakantieland.
In 2000 heb je Leefbaar Almere opgericht, de partij waarmee je het bij de verkiezingen in 2002 best
aardig deed. Leefbaar kwam met negen zetels in de raad en werd in één klap de grootste partij van
Almere. Dat succes heeft jou ook overvallen. Er werd een beroep op je gedaan om het wethouderschap op
je te nemen. Na 32 jaar kwam daarmee een einde aan je journalistieke loopbaan bij de Telegraaf.
Vlak voor de verkiezingen van 2006 trad je terug als wethouder om zo een raadszetel voor Leefbaar te
behouden. Vanaf de verkiezingen in 2006 ben je opnieuw raadslid voor Leefbaar Almere.
Je hebt diverse boeken op je naam staan, onder meer de biografische werken over Willem Drees, Jozef
Luns, een viertal boeken over Ajax en twee boeken over het Koninklijk Huis. Er zullen ongetwijfeld nog
meer boeken volgen.
Wat verder opvalt in die hele lange lijst verdiensten: als er wat gevierd werd was je er ook altijd bij. Bij
het 1-jarig bestaan van Almere zat je al in het feestcomité, vier jaar later opnieuw. Bij diverse mijlpalen
van Almere verscheen er een publicatie van jouw hand.
De geschiedenis van Almere heeft jouw belangstelling. Je bent nu ook voorzitter van de Stichting
Historisch Almere. Het leek de aanvragers daarom gepast - bij de afsluiting van het dertigjarig bestaan
van Almere - jouw inzet voor Almere te belonen met een koninklijke onderscheiding.
Dat is gelukt. Frits, ik wil je van harte feliciteren met jouw benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje
Nassau.
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