Een koninklijke onderscheiding voor onze voorzitter Wiel Soudant.

Een koninklijke onderscheiding wordt traditiegetrouw opgespeld door de burgemeester en het
moest een verrassing blijven voor Wiel.

De uitdaging voor ons was om ervoor te zorgen dat Wiel thuis moest zijn, zonder dat hij wist
waarvoor. Ons bestuur, Vrienden van De Merici, familieleden en buurt hebben er alles aan
gedaan om onze toekomstige lintjesdrager thuis te houden: hij zou die dag zogenaamd met zijn
gezin gaan lunchen ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag.

De 70-jarige had het naar eigen zeggen absoluut niet zien aankomen toen er op zijn
verjaardag zo'n veertig man voor de deur van zijn huis in Eijsden stond, met de burgemeester
voorop.

De burgemeester nam direct het woord en gaf aan dat de Koninklijke Onderscheiding
onderstreept dat Wiel zich al vele jaren als vrijwilliger inzet voor onze samenleving.

In het bijzonder is dat natuurlijk zijn inzet voor de bewoners van De Merici en voor de Talenten
van restaurant Talentino. Ook zette hij zich in voor de mensen werkzaam bij restaurant Doe
Gewoon van Radar en was hij actief bij de Maastrichtse Bedrijfssportbond.

Wiel is onder meer ambassadeur van de Stichting Samen voor Maastricht en stond mede aan
de wieg van een samenwerkingsverband tussen een aantal zorginstellingen en de
stadscarnavalsvereniging De Tempeleers. In zijn woonplaats Eijsden is Wiel voorzitter van het
Processiecomité Plan Noord en mede-organisator van de prachtige Sacramentprocessie , die
elk jaar weer door Eijsden trekt.

“Met deze activiteiten hebt u een belangrijke bijdrage geleverd aan de gemeenschap”, aldus
de burgemeester. Ook zijn echtgenote Betsy werd in de huldiging betrokken.

Deze bijzondere dag werd afgesloten met een feestelijke Koningsborrel in restaurant Talentino
Mestreech, samen met bewoners en begeleiding van De Merici.
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Wij wensen Wiel van harte toe dat hij dit lintje nog vele jaren in gezondheid mag dragen.

Vrienden van De Merici.
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