Gerard Zweers ontving Koninklijke
onderscheiding.

Zaterdag 17 december hielden de hobbyisten van CCN-Z een geslaagde kerstmarkt. Traditie
is dat na de kerstmarkt alle medewerkers en vrijwilligers van de club bij elkaar komen voor
de afsluiting van het jaar. Dit jaar was dit een heel bijzondere bijeenkomst omdat de Koning
van ons land het had behaagd een Koninklijke onderscheiding uit te laten reiken aan de
vertrekkende voorzitter van het centrum. Hij wist van niets.
Klokslag vier uur betrad Loco burgemeester, mevrouw Renske Helmer-Englebert, met haar
assistente de ontmoetingsruimte van het hobbycentrum. Daar waren ruim zestig mensen
verzameld waaronder de ridderorde ontvanger de heer Gerard Zweers, 70, zijn vrouw Flora
en dochter Monique. Gerard had de week hiervoor in de St. Maartenskliniek nog een
heupprothese ontvangen zodat hij zich op krukken moest voortbewegen.
De nieuw aantredende en in functie zijnde tweede voorzitter van het Centrum, de heer Hans
Veltmeijer, onderging voor dit gezelschap zijn vuurdoop. In zijn openingswoord bedankte hij
beheer en begeleiding voor hun inspanningen vandaag tijdens de kerstmarkt gedaan en
maakte de opbrengsten van de diverse activiteiten bekend. Maar dit is niet alles, zo zei hij
want er staat nog iemand te wachten om wat te zeggen. Hiermee doelde hij op de
wethouder die met een bijzondere opdracht was gekomen. Gerard was zich van geen kwaad
bewust toen de wethouder het woord tot hem richtte. Hij had zich wel afgevraagd waarom
er mensen van zwemclub De Ward uit Bemmel waren waar hij nog in zijn werkzame leven

zweminstructeur was geweest. Maar gaande weg het woord van de wethouder vorderde
werd het hem duidelijk. Deze bestuursleden van De Ward had hij vroeger nog als jonge
mensen zwemles gegeven. De wethouder hield een heel verhaal over de capaciteiten die
Gerard in het verleden ten toon gespreid had maar moest ook erkennen dat er maar weinig
anekdotes van hem te vinden waren. Twintig jaar heb je deze Stichting als vrijwilliger
gediend. Eerst als de leider van de computergroepen en de laatste dertien jaar als voorzitter.
Hier was je overtuigend in de benadering van de zaken die gedaan moesten worden en recht
door zee als dat noodzakelijk was. Het was de wethouder een eer dat zij hem de Koninklijke
onderscheiding mocht uitreiken met de woorden: Het heeft zijne majesteit de Koning
behaagd je te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau, waarna zij de versierselen bij
hem onder applaus opspelde. Mevrouw Zweers kreeg van mevrouw Helmer een prachtig
boeket bloemen. Van de delegatie van de Zwemclub De Ward uit Bemmel en van het CCN-Z
waren er bloemen voor de jubilaris. Toen het na de felicitaties wat rustiger werd nam Gerard
het woord en sprak hij een dankwoord uit.
Tekst Piet Aalbers.

