
 
 

Bart Gommans, wethouder Buitenlandse residenten La Nucia 

Speech ter gelegenheid van de Koninklijke Onderscheiding aan Cees van der 

Wiel te Denia, Spanje op 26 april 2017 

 

Geachte heer van der Wiel, beste Cees, 

In juni vorig jaar werd mij gevraagd of ik bereid was het voorstel te 

ondersteunen om jou voor te dragen voor een Koninklijke onderscheiding, de 

benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Dat was zeker geen 

moeilijke beslissing. Ik dacht werkelijk, als er een persoon hier aan de Costa 

Blanca dat verdient, dan is het wel Cees van der Wiel.  

Wij kennen elkaar al bijna twintig jaar. In het begin als hartstochtelijk 

autoliefhebber, een man met een duidelijke, uitgesproken mening,  die wist hoe 

zijn  favoriete automobiel eruit moest zien.  Na alle tevredenheid heb ik je 

uiteindelijk een auto mogen verkopen van het merk waar ik toentertijd voor 

werkte. 



 
 

Sindsdien zijn we bevriend gebleven mag ik wel zeggen. We ontmoeten elkaar 

bij radio interviews, als spreker op het symposium voor de private en publieke 

gezondheidszorg in Spanje, als ereleden van de NBCB, de jaarbeurs de 

Hollandse Dag en natuurlijk bij het organiseren van de jaarvergaderingen van 

de Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het 

Buitenland. Het is voor de gemeente La Nucía altijd een eer geweest dit te 

mogen verzorgen en hopen dat nog jaren te doen. 

Ook  mocht ik Cees ontvangen als  bezoeker van de Internationale Dag in La 

Nucía. Zijn reactie op dit evenement via een e-mailtje de dag erna wil ik u niet 

onthouden; hij schreef “Voor zover ik kan oordelen was de Internationale Dag 

een gigantisch succes; wat een enorme belangstelling en gezelligheid. Zou de 

hele wereld zo met elkaar omgaan, dan zag alles er anders uit”. Dit typeert 

Cees helemaal, zijn drang naar gerechtigheid en rechtvaardigheid.  

De afgelopen 11 jaar heeft hij zich als vrijwilliger, met een enorm 

doorzettingsvermogen, ingezet voor deze rechtvaardigheid van de Nederlands 

gepensioneerden in het buitenland. Zijn enorme vasthoudendheid heeft 

uiteindelijk, met vallen en opstaan, geleid tot resultaat.  

Daarom heeft Cees van der Wiel deze  Koninklijke Onderscheiding dubbel en 

dik verdiend.  

Cees, namens burgemeester Bernabe Cano van de Gemeente La Nucía en 

mijzelf¸ van harte gefeliciteerd met deze benoeming. Je hebt het verdiend! 

Dank je wel. 


