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De heer H.B.P. (Erik) Brugman: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Beste meneer Brugman,
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. Toch wil ik in deze heel kleine kring graag
even stilstaan bij een aantal bijzondere verdiensten in uw lange staat van dienst als vrijwilliger.
Laten we beginnen bij Stichting de Kakatoe, de Leuthse vrijwilligersorganisatie die zich inzet
voor jeugd en cultuur. Op diverse locaties in Leuth is de Kakatoe in de jaren 70-80-90 voor
menig inwoner van Leuth, maar ook van elders uit de polder, de eerste jeugdervaring van
uitgaan, muziek en ontmoeten geweest. Het begon in het pand van café Verheijen, toen de oude
kleuterschool en vanaf 1980 het eigen deel van De Vriendenkring. U heeft een grote bijdrage
geleverd aan de latere verbouwingen van De Kakatoe.
Stichting de Kakatoe organiseert al jaren een jongerensoos, kindervakantieactiviteiten (KVA),
Leuth en Feesten voor tieners (LEF) en Polderpop. Meneer Brugman, u bent voor deze stichting
sinds 1978 actief. Laat ik een paar ‘functies’ van u daar opnoemen: secretaris/penningmeester,
PR-man, coördinator, programmeur, fondsenwerver en bestuurslid. U bent de grote initiator en
de drijvende kracht achter Stichting de Kakatoe, zo is mij gemeld!
Ook vanuit de organisatie van de papierinzameling werden dezelfde woorden gebruikt: dat u
de drijvende kracht bent. Iedere maand wordt het oud-papier in Leuth en Erlecom opgehaald
door Stg de Kakatoe, om met de opbrengst hiervan de activiteiten te kunnen bekostigen. Meneer
Brugman, u werft de vrijwilligers, u maakt het jaarlijkse ophaalrooster en ook het overleggen
met gemeente en DAR ligt op uw bordje.
Dan hebben we ook nog Polderpop, een sinds 1990 terugkerend popfestival met tal van bands
en artiesten. U bent de initiatiefnemer en oprichter van dit evenement dat vanuit Stg de Kakatoe
uitgegroeid is tot een zelfstandig 2daags muziekspektakel dat honderden bezoekers trekt. Al 30
jaar bent u hiervoor actief. U zoekt de locatie, scout de bands, u contacteert ze, u gaat over de
vergunningen en de drank, u coördineert de vrijwilligers, de administratie, u doet de marketing
en u bent de floormanager. Dit is vast niet altijd makkelijk geweest, denk hierbij maar aan de
nieuwe locaties die telkens weer gezocht moesten worden voor het festival en de klachten over
geluidsoverlast. Polderpop is een gratis toegankelijk festival waar je nieuwe bands kunt
ontdekken. Bands spelen hier in Leuth bij Polderpop voordat ze bekend zijn bij het grote
publiek.
U bent ook een van de kartrekkers van de Dorpsagenda Leuth. Leuthse inwoners hebben een
aantal thema’s benoemd, die door werkgroepen en projectgroepen worden uitgewerkt in
initiatieven en plannen. Deze Dorpsagenda is mij vorig jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie in de
Vriendenkring aangeboden. U bent lid van de stuurgroep en werkgroeplid ‘nieuwe inwoners
Leuth’, ook bent u de inspirator, het creatieve brein achter het informatieboekje ’Welkom in
Leuth’. De opzet, de indeling, het afstemmen met sponsoren, het meedenken met de
organisaties en verenigingen komt allemaal bij u vandaan.

Al deze bovenstaande activiteiten, maar vooral uw tomeloze inzet voor het welzijn van het dorp
Leuth, maken dat u het verdient in het zonnetje gezet te worden, in een Oranjezonnetje. Daarom
voel ik me bijzonder vereerd dat ik u mag mededelen dat het Zijne Majesteit, Koning Willem
Alexander heeft behaagd u, Hendrikus Bartholomeus Paul Brugman, te benoemen tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau. Proficiat!

