
Goedemiddag allemaal. Voor een aantal van u is mijn bezoek hier vanmiddag geen verrassing. Maar wel voor 

degene waar ik voor kom. Meneer Cornelis van Erk, ik ben hier namelijk voor u! 

 

Ik heb begrepen dat u al sinds 1972 lid bent van Schaakvereniging de Raadsheer in Zundert. Ruim 41 jaar, dat is 

een hele tijd. U bent van het begin van de jaren '80 tot in 1992 penningmeester geweest en sinds 2006 bent u 

materiaalman. Daarnaast geeft u schaakles aan kinderen. Eind jaren '70 begon u met het geven van schaaklessen 

op de St. Jozefschool in Wernhout. Later kwamen daar ook andere scholen bij, zoals de Van der Walschool.  

 

Toen de schaaklessen op school in 2000 plaats maakten voor het sportstimuleringsproject, werd u als het ware de 

contactpersoon binnen de schaakvereniging voor de scholen. U maakte bijvoorbeeld afspraken met de scholen 

voor een introductieles schaken. Door deze lessen maakte ieder kind in groep 6 kennis met de schaaksport. Op die 

manier zijn al veel kinderen enthousiast geworden voor schaken en dat heeft de club ook geen windeieren gelegd. 

De Raadsheer is uitgegroeid tot de grootste schaakclub van het district. Wat leuk is om te vermelden: de ouders 

van de kinderen die u nu lesgeeft, hebben in het verleden zelf ook schaakles van u gehad!  

 

Vandaag de dag bent u nog steeds één van de drijvende krachten achter Schaakvereniging de Raadsheer. U geeft 

nog steeds les en elke zondagochtend organiseert u de jeugdcompetitie. Ook als de jonge schaaktalenten naar 

jeugdtoernooien in het district gaan op zondagmiddag, bent u steevast van de partij om ze te begeleiden en 

ondersteunen. De kinderen die les van u krijgen zijn tussen de 6 en 12 jaar oud en een aantal van hen is licht 

autistisch. Deze kinderen zijn vaak erg geïnteresseerd in schaken. Het vergt extra aandacht en geduld, maar u 

slaagt er altijd in ze te betrekken bij de schaakclub. Dat vind ik heel bijzonder. Geen wonder dat u sinds 2001 ere-

lid van Schaakvereniging de Raadsheer bent.  

 

U houdt van denksport, maar ook van sport die lichamelijke inspanning vraagt. U bent namelijk ook al sinds 1971 

lid van het Wielercomité Ronde van Wernhout. U bent een belangrijk bestuurslid en al 39 jaar penningmeester van 

het comité en u zorgt altijd voor een positieve inbreng. Ik heb ook begrepen dat u door uw gestructureerde manier 

van werken bij de loterij altijd binnen vijf minuten weet wie de winnaar is, omdat u alle 4500 loten op naam heeft 

genoteerd!  

 

Daarnaast, meneer Van Erk, bent u een graag geziene persoonlijkheid als het gaat om het carnaval in Wernhout. In 

1982 was u mede-oprichter van het Carnavalscomité, voornamelijk voor Wernhout en omgeving. Samen met 

enkele andere leden richtte u de Kinderraad van Elf op. Deze kinderen gingen op ziekenbezoek in het ziekenhuis, 

bij ouderen die ziek thuis zaken en ze gingen naar ouders die dat jaar een kindje hadden gekregen. Steevast ging u 

met de jongeren op carnavalszaterdag naar het Voetbalcarnavalsfeest in de kantine van RKVV Wernhout en op 

maandag naar de optocht in Wernhout.  

 

Ook als lid van uw buurtschap bent u steeds actief betrokken geweest. Van 1986 tot 2006 was u lid van Buurtschap 

Weimer. Eerst als voorzitter (van 1987 tot 1991), daarna als secretaris (van 1991 tot 2003) en van 2003 tot 2006 

als bestuurslid. U was actief bij het organiseren van diverse activiteiten, waaronder de zeskamp, droptochten, de 

deelname aan voetbaltoernooien en bingo-middagen.  

 

Inmiddels bent u sinds 2008 een onmisbare kracht binnen Buurtschap Wernhout. Als veldmedewerker bent u o.a. 

betrokken bij het splitsen en planten van de knollen, de pluk en het onkruidvrij houden van de bloemen. U stuurt 

ook de overige veldmedewerkers van het buurtschap aan. Uw activiteiten houden echter niet op na het corso. Ook 

dan helpt u bij het plukken van de dahlia's die bestemd zijn voor de verkoop. De opbrengsten hiervan komen ten 

goede aan het buurtschap. 

 

Meneer Van Erk, door uw betrokken inzet en niet aflatend enthousiasme heeft een aantal mensen de wens 

uitgesproken u op een bijzondere manier te bedanken. Zij vonden een onderscheiding wel op zijn plaats en gezien 

het voorgaande heb ik hun aanvraag van harte ondersteund. Hare Majesteit onze voormalige koningin Beatrix was 

dezelfde mening toegedaan en zij heeft besloten u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Aan mij de 

mooie taak u vandaag de versierselen op te spelden.  

 

Gefeliciteerd! 

 


