
 
 

Hans Hueber, secretaris VBNGB - ceremoniemeester 

Speech ter gelegenheid van de Koninklijke Onderscheiding aan Cees van der 

Wiel te Denia, Spanje op 26 april 2017 

 

1.  15.00- 15.30 Ontvangst genodigden 

2.  16.00  Binnenkomst Cees 

3.  16.05  Welkomstwoord (Hans) 

Cees en Maggy, Excellentie, autoriteiten, familie, vrienden en kennissen van 

Cees en Maggy, 

Allen hartelijk welkom in het Marriott hotel in Denia op deze bijzondere dag. Een 

speciaal welkom aan de ambassadeur der Nederlanden in Spanje, excellentie 

Mr. M.van Bonzel en zijn echtgenote. Datzelfde geldt uiteraard ook voor 

wethouder Bart Gommans van La Nucia en zijn echtgenote, die mij met zijn 

steun ter wille is geweest. Ook Dr. Maarten Vasbinder heeft mij geholpen, maar 

die kan helaas hier niet aanwezig zijn. 



 
 

Na een voor de Costa Blanca tamelijk lange en koude winter, zelfs met een pak 

sneeuw op 18 januari, schijnt er vandaag zelfs een koninklijk zonnetje en dat 

moet, op de dag voorafgaande aan Koningsdag, een goed teken zijn. 

Cees, ik kan mij voorstellen dat jij verbaasd bent hier zo veel mensen te zien 

die jij privé, van de vereniging, Probus en de Loge kent. Dat betekent dat 

iedereen gezwegen heeft en de list van Ana Vasbinder, om jou hier naar toe te 

krijgen voor een belangrijke vergadering, geslaagd is. Maar ik denk dat jij het nu 

wel door hebt. De reden dat wij hier allemaal zijn is dan ook een heel 

bijzondere.  

Ik zal jou dan ook nu niet langer in het ongewisse laten en ik geef graag het 

woord aan Zijne Excellentie de ambassadeur, de heer Mr. M.van Bonzel.  

4.  16.10  Speech ambassadeur en uitreiking KO 

5.  16.20  Na uitreiking (Hans). 

Vanaf deze plaats zou ik ook Maggy willen bedanken voor haar steun aan de 

missie van Cees. Zonder deze steun zou zijn inzet onmogelijk zijn geweest. Als 

blijk van waardering voor jouw geduld en begrip deze ruiker. 

6.  16.25  B. Gommans wethouder Buitenlandse residenten La Nucia  

7.  16.35  R Holzhauer, bestuurslid namens VBNGB 

8.  16.45  C. van der Wiel dankwoord 

9.  16.50  Afsluiting (Hans) 

Een woord van dank is ook verschuldigd aan de dames Ana Vasbinder en Joan 

Busch, die mij met raad en daad bijgestaan hebben om deze middag te 

organiseren. Ook voor deze dames een bos bloemen. Last but not least wil ik 

vanaf deze plek ook de heer Korthals Altes van het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken en mw. Van Walderveen van de Ambassade in Madrid bedanken voor 

hun steun aan het gedane voorstel en de voorbereiding van deze dag. 

Wij zijn nu aan het einde gekomen van het officiële gedeelte en ik wil u 

bedanken voor uw aanwezigheid en gaarne buiten uitnodigen voor een hapje 

en een drankje zodat wij het glas kunnen heffen op de nieuwe ridder. 

En nu genoeg gepraat, op naar de borrel. 

10. 17.00- 18.30 Hapje en drankje + feliciteren decorandus         


