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De heer J.T.W.M. (Jan) van Ophuizen: Lid in de Orde van Oranje Nassau

Beste meneer van Ophuizen,
Het was niet de bedoeling u vandaag hier te ontmoeten. Ik was van plan de nieuwjaarsreceptie
2021 van De Dreuge te bezoeken. Daar had ik u als officier en trouw lid van deze mooie oude
schutterij zeker getroffen. Helaas ging deze door de coronamaatregelen niet door. Daarom kom
ik vandaag bij u thuis op bezoek.
Meneer van Ophuizen, ik hoorde dat u tien jaar lang, van 1985 tot 1995 lid was van het bestuur
van Schuttersgenootschap “Orde Eendracht Vreugde” van Millingen aan de Rijn, oftewel OEV,
en in de Millingse volksmond “de Dreuge”. Dit besturen deed u naast alle andere
werkzaamheden die u voor deze schuttersvereniging deed.
U was in 1985 ook al de voorzitter van de bouwcommissie en dat bent u nu, ruim 35 jaar later,
nog steeds. U was van deze commissie niet alleen de voorzitter, maar ook actief uitvoerder van
de taken. Onvermoeid zet u zich, elke week weer, in voor het onderhoud van het pand.
Daarnaast voerde u in de afgelopen tientallen jaren als vrijwilliger vele projecten uit. U bent
altijd diegene die de regie over de klus heeft en meestal ook diegene die de meeste
werkzaamheden uitvoert en materialen en gereedschap regelt. En omdat de schutterij niet op
subsidies draait, wordt altijd op de kleintjes gelet, en ook dat is u toevertrouwd. Meneer Van
Ophuizen, ‘er gaat niks boven eiges’. Veel materialen werden door u “georganiseerd”, zodat
OEV ze vaak voor weinig of om niet tot hun beschikking kreeg. Zo was bijvoorbeeld een zelf
gebakken appeltaart de prijs voor de stenen van het invalide toilet.
Het waren niet de kleinste projecten die u aanpakte, en waarvoor u de materialen én de
uitvoerende vrijwilligers organiseerde. Een paar van uw projecten noemen:
• In 1988 vervanging van de dansvloer en verbouwing van de bar;
• In 1996 is er een magazijn aangebouwd en zijn de damestoiletten gerealiseerd;
• In 1999 is de heren toiletgroep vergroot en is de ruimte voor de muntverkoop gerealiseerd;
• In een race tegen de klok is in 2001 het plafond in de grote zaal vervangen i.v.m. de
aangescherpte eisen voor brandveiligheid;
• In 2003 heeft u er voor gezorgd dat het lage gedeelte van het gebouw werd voorzien van
nieuwe dakpannen. Deze zijn door u “georganiseerd” en samen met andere vrijwilligers
opgehaald en op het dak gelegd;
• In 2013 kwam de scheidingswand, waarmee de zaal indien gewenst kleiner gemaakt kan
worden;
• In 2017 is de bar, onder uw aanvoering wederom gerenoveerd;
• In 2018 is er een invalidetoilet gerealiseerd zodat het gebouw nog toegankelijker is geworden.

• In 2019 is de achterwand van de zaal afgebikt waarbij de oude elementen weer zichtbaar zijn
geworden. Daarna is deze gedeeltelijk opnieuw gestuukt en van een nieuwe kleur voorzien.
• Ook zorgt u, meneer Van Ophuizen voor de bouwkundige decoraties in en om het
verenigingsgebouw H190. Onder andere de steek die het gebouw elk jaar met de carnaval siert;
• Ik heb gegrepen dat u nu bezig bent met de volgende klus, het realiseren van een nieuwe
overkapping/opbergruimte achter het gebouw.
Meneer Van Ophuizen, door uw inzet en met u als dragende en drijvende kracht achter alle
andere vrijwilligers heeft OEV een prachtig multifunctioneel inzetbaar verenigingsgebouw.
Ook andere verenigingen (de fanfares maar ook de oldtimerdag) maken geregeld en dankbaar
gebruik van het gebouw.
Als officier bent u altijd paraat als de schutterij acte de présence geeft bij gelegenheden in het
dorp of op concoursen.
Het mag duidelijk zijn dat al deze verdiensten voor de schutterij en heel de Millingse
gemeenschap niet onopgemerkt zijn gebleven. Ik ben dan ook blij dat ik u mag mededelen dat
het Zijne Majesteit, onze Koning, heeft behaagd om u, Johannes Theodorus Wilhelmus Maria
van Ophuizen, te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De bijbehorende versierselen
worden u nu door uw vrouw opgespeld. Gefeliciteerd!

