
Lid in de Orde van Oranje Nassau 
 

 
Vrijdag 26 april was het in de Grote Kerk even anders dan anders. De Gemeente Dordrecht had 

deze prachtige kerk uit gekozen als Vip locatie voor de lintjes uitreiking. In totaal 24 personen 

kregen de onderscheiding voor hun tomeloze inzet als vrijwilliger van TOP niveau. Om de meest 

uiteenlopende redenen werden zij onderscheiden als Lid of Ridder in de Orde van Oranje Nassau.  

Tot zijn grote verbazing was ook ons Lid Co 

Sneep in de kerk aanwezig en dacht hij, dat zijn 

kinderen hem een rondleiding door de kerk 

gingen verzorgen. Maar toen Eef Zwang hem 

opeens een lintje op zijn revers spelde, wilde hij 

toch wel even weten wat dat te betekenen had. 

Eef nam hem mee een apart kamertje in en 

daar stonden allemaal mannen en vrouwen in 

nette kledij en daar was opeens ook een 

mevrouw, die vroeg of hij misschien J.G. Sneep 

was. Hij zei dat ben ik, maar kan je mij niet 

meer dan, jij ben een nicht van mij. Oh dat is 

dan toeval zij de nicht, ik heb opdracht van de Burgemeester om u een heerlijk kopje koffie aan te 

bieden. Zo, zei Co en waarom dan wel. Je wordt dadelijk onderscheiden. Co werd er helemaal peu 

nerveu van. In de kerk was er een enorme 

mensen massa die allemaal iets te maken 

hadden met deze 24 personen. Co zat bijna 

helemaal aan het eind, want het ging alfabetisch 

het rijtje af. En allemaal kregen ze een mooie 

toespraak en dan de onderscheiding op gespeld, 

dus het duurde even voordat onze 

burgemeester bij hem was. Maar toen kreeg hij 

de toespraak dat hij toch wel een heel aparte 

vrijwilliger was. Zonder er feitelijk bij betrokken 

te zijn, onderhoud hij al ruim 30 jaar de volière 

in Dubbelmonde. De laatste 18 jaar gaat hij 

iedere dag even de vogels voeren en van schoon drinkwater voorzien. En geloof het of niet, hij 

heeft maar 1 dag verzuimd en daar had hij een gegronde reden voor. Hij is vorig jaar al door de 

directie van Dubbelmonde in het zonnetje gezet, maar nu hadden zijn schoonmaak maatjes Eef 

Zwang en Jan de Koning stiekem deze actie in gang gezet. 

En dat het goed geheim was gehouden, bleek wel uit het feit dat zijn vrouw Greet in eerste 

instantie dacht dat de kinderen het nog voor haar verjaardag hadden gedaan. En of dat het toeval 

was of niet, ze kreeg toch een mooie bos bloemen van de gemeente Dordrecht als ook nog van 

Dubbelmonde. Kortom om Co, het is je allemaal van harte gegund en wij zijn als vogelvereniging 

trots om leden onder ons te hebben die echt voor 100 % met de vogelhobby bezig zijn. Iedere  

donderdag ochtend zijn Co, Eef en Jan vanaf 09.00 uur aanwezig en u mag gerust eens een kijkje 

komen nemen, krijg u nog een kopje koffie van Co ook. Maar om 11.00 uur zijn ze meestal al weer 

weg, dus wel op tijd komen. En wees maar niet bang dat u mee moet helpen, want zij zijn zo op  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elkaar ingespeeld, dat daar niemand tussen in kan komen. Eef en Jan krijgen misschien ook nog 

weleens een lintje, maar dat is dan over ongeveer 15 jaar schat ik zo in.  

Het gaat jullie goed en dat je nog maar vaak bezig mag blijven met z’n drieën. Maandag 29 april was 

het weer raak. Op uitnodiging van Burgemeester Brok, waren 3 van onze leden aanwezig in het 

restaurant van het Dordrechts museum. Na een mooie toespraak van Arno was het  

gezellig samenzijn met Gert Scheurwater, Joop Piket en Co Sneep. Samen met alle overige Leden en 

Ridders in de Orde van Oranje Nassau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De razende reporter 



 


