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De heer H.J.T. (Henk) Coenen: Ridder in de Orde van Oranje Nassau 

 

Beste meneer Coenen,  

U zult zich wel afvragen waarom ik hier onaangekondigd bij u op de stoep sta. Eigenlijk had ik 

u graag, samen met uw familieleden en goede vrienden, op het gemeentehuis willen uitnodigen. 

Dat is helaas niet mogelijk i.v.m. het coronavirus.  

U bent sinds 2013 voorzitter van Fanfare Jubilate Deo. U heeft deze fanfare met uw bestuurlijke 

kwaliteiten laten opbloeien tot een kwalitatief goede fanfare, met een groot ledenaantal, 

waaronder ook voldoende jonge aanwas/jeugdige leden. U weet mensen te stimuleren, 

ondersteunen en vertrouwen te geven.  

U bent niet alleen voorzitter maar bekleed ook diverse andere functies, te weten:  

U draagt de sponsorcommissie, door uw connecties weet u vele bedrijven/organisaties te 

bewegen om activiteiten te sponsoren. 

De muziekcommissie; u heeft deze commissie ondersteund vanaf uw aantreden als voorzitter. 

De leden en de dirigent zaten in een impasse. Er was geen consensus over keuze van genre en 

muziekstukken. Met uw bestuurlijke capaciteiten heeft u een oplossing weten te bereiken en 

leden aan de fanfare weten te (blijven) verbinden.  

Na uw aantreden als voorzitter is ook het nieuwjaarsconcert in een nieuw jasje gestoken. 

Jaarlijks wordt er een thema gekozen en samen met zusterverenigingen wordt een mooie show 

op de bühne gezet, die druk wordt bezocht en breed wordt gewaardeerd.  

Fanfare Jubilate Deo repeteert niet alleen in gemeenschapsaccommodatie de Sleutel maar 

beheert deze accommodatie ook. Meneer Coenen, u bent voorzitter van de beheercommissie en 

draagt zorg voor de exploitatie. Uw verantwoordelijkheden zijn o.a. de financiën, het onderhoud 

en de exploitatie / verhuur van de zalen aan andere verenigingen. De Sleutel is het 

ontmoetingspunt in dorpskern ‘de Breedeweg’. De inzet van vrijwilligers is cruciaal voor het 

voortbestaan van de accommodatie. U weet door persoonlijke inzet ook anderen te motiveren 

om vrijwilligerstaken op zich te nemen. Goed voorbeeld doet immers volgen.  

Project ‘De Grûsbekse Passion’. Op 19 en 20 april 2019 heeft fanfare Jubilate Deo de Grûsbekse 

Passion op de bühne gezet ter ere van hun 70-jarig bestaan. Het was een zeer geslaagd maar 

ook zeer omvangrijk project. U heeft dit project als voorzitter omarmd en er veel uren in 

gestoken om het tot een groot succes te maken samen met de leden van de projectcommissie. 

U hebt de sponsoring van het project geregeld en zo gezorgd voor een solide financiële basis. 

Hierbij bleek weer dat u voorstander bent van samenwerken. Zowel bij de Grûsbekse Passion 

als bij de nieuwjaarsconcerten zijn vele andere Groesbeekse verenigingen/ muzikanten 

benaderd om samen een muziekspektakel te realiseren voor de Groesbeekse inwoners. U heeft 

met het project “De Grusbekse Passion” Fanfare Jubilate Deo op de kaart gezet! 

U heeft bij het aantreden als voorzitter van de fanfare de organisatie van de Bruukse 

Carnavalsoptocht en de Bruukse Boerenbruiloft nieuw leven ingeblazen.  



Naast uw inzet bij Fanfare Jubilate Deo bent u jarenlang voorzitter geweest bij ZLTO. U heeft 

zich met veel kennis en toewijding ingezet voor de belangen van boeren en tuinders. Eerst in 

Groesbeek en daarna in het Rijk van Nijmegen. In 1986 begon u als bestuurslid bij ZLTO 

Groesbeek. Vanaf 1998 tot 2004 was u voorzitter. Toen nam u het initiatief om diverse 

afdelingen van het ZLTO samen te voegen tot het huidige ZLTO Rijk van Nijmegen. U bent 

daarvan tot en met het jaar 2012 voorzitter geweest. 

Daarnaast vertegenwoordigde u het hoofdbestuur van het ZLTO in het provinciaal bestuur 

Gelderland en het hoofdbestuur van de GLTO.  

Gerelateerd aan uw voorzitterschap van ZLTO Rijk van Nijmegen nam u plaats in meerdere 

besturen.  

Zo was u: 

- bestuurslid van het van Hoofdbestuur van ZLTO te Den Bosch (+/- 1987 tot 2013). 

- bestuurslid VION Food Group  

- bestuurslid Coberco (+/- van 1988 tot 1998) 

- bestuurslid Schattingscommissie van de Landinrichtingscommissie Groesbeek. 

- bestuurslid Waterschap (+/- 1987 tot 2002 ) 

- En zat u in het Dagelijks Bestuur Waterschap, dat is het college van Dijkgraaf en 

Heemraden (+/- 1987 tot 2002) 

Uw ervaring en voorzitterschap bij de ZLTO was van grote waarde voor De Ploegdriever. Deze 

vereniging steunt de boeren in de Ooijpolder en Groesbeek in het deskundig beheer van het 

fraaie cultuurlandschap en zorgt dat zij daarvoor een passende beloning krijgen. U bent 

medeoprichter van de Ploegdriever en heeft 14 jaar bestuurswerk voor de vereniging gedaan in 

de functies van voorzitter, vice-voorzitter en bestuurslid.  

En alsof het allemaal nog niet genoeg is; van 2007 tot 2014 bent u voorzitter geweest van de 

Raad van Commissarissen van de Rabobank Groesbeek Millingen aan de Rijn. In een zeer 

moeilijke periode waarin directie en leden van de Raad van Commissarissen het oneens waren 

over een fusie met Rabobank Nijmegen heeft u zich, door uw ervaring en bestuurlijke 

capaciteiten, verdienstelijk gemaakt om samen uit deze bestuurlijke impasse te komen. 

Meneer Coenen, uw inzet en inspanningen voor de samenleving zijn niet onopgemerkt 

gebleven, en daarom mag ik U thans mededelen dat het onze Koning heeft behaagd om u, 

Hendrikus Johannes Theodorus Coenen, te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

Gefeliciteerd! 

 

 

 


