
Speech Cees van den Brink, de Bruggenbouwer van 2019 
 
Het is een eer om hier vandaag als Bruggenbouwer 2019 de Bruggenbouwer 
2022 bekend te mogen maken. We hebben rare jaren achter de rug en, 
Maarten noemde het al, vorig jaar is de Bruggenbouwerbokaal opgedragen aan 
alle vrijwilligers die zich in coronatijd ingezet hebben voor de mensen in 
Lunetten.  
 
Gelukkig zijn we inmiddels zo ver dat we weer bij elkaar kunnen komen én dat 
we de traditie van het uitreiken van de Bruggenbouwerbokaal weer voort 
kunnen zetten.  
 
Ik maak dan ook zo meteen met veel plezier de Bruggenbouwer 2022 bekend, 
maar eerst ter inleiding voor jullie een paar hints. 
 
De bruggenbouwer 2022 is iemand die zich al jaren inzet voor de wijk en voor 
de bewoners van de wijk.  
 
Je kunt de bruggenbouwer 2022 ook bijna niet mislopen, want ‘het’ is ook een 
bekend gezicht in de Musketon.  
 
De een zal de bruggenbouwer 2022 misschien vooral kennen als vergadertijger 
met dossierkennis en uithoudingsvermogen. 
 
De ander zal deze bruggenbouwer vooral kennen als organisator met oog voor 
detail en aandacht voor de verschillende rollen van de mensen. Met vaak een 
draaiboek als leidraad.  
 
Weer een ander zal deze bruggenbouwer vooral kennen vanwege de 
persoonlijke aandacht en de oprechte hartelijkheid. 
 
De bruggenbouwer 2022 is dus een veelzijdig persoon, die mensen met elkaar 
verbindt, die bij verbindende activiteiten betrokken is of deze organiseert.  
 
En, omdat het steeds moelijker wordt om met al deze aanwijzingen niet te 
verklappen wie de bruggenbouwer 2022 is, maak ik dan nu, met veel plezier, 
bekend wie de bruggenbouwer 2022 is. 
 
Bruggenbouwer 2022 is Lous Brouwer! 
 



 
Lous, mag ik je vragen om naar voren te komen.  
 
Je krijgt zo de bokaal uitgereikt, maar eerst wil ik toch nog een paar dingen 
benoemen die maken dat jij tot Bruggenbouwer 2022 uitgeroepen wordt. 
 
Ik ken je natuurlijk vooral als medebestuurslid bij Lunetten Wil Wel. Je inzet en 
betrokkenheid om voor en met ouderen en meer kwetsbare bewoners van 
Lunetten staat buiten kijf.  
Ik noemde al je organisatietalent, dat gepaard gaat met persoonlijke aandacht 
voor de groep vrijwilligers die altijd klaar staat om activiteiten te organiseren. 
 
Daarnaast ben je betrokken bij het Knooppunt, en hoewel ik daar minder zicht 
op heb, ben je ook daar een van de mensen die het mogelijk maakt dat mensen 
elkaar kunnen ontmoeten en steun bij elkaar kunnen vinden. 
 
Meest in het oog springend de afgelopen jaren, en dus ook in 2022, is 
misschien wel je inzet voor Samen Musketon. Ondanks dat de voorgenomen 
modernisering van de Musketon een stroperig proces bleek te zijn, ben jij een 
van de mensen van de harde kern die ervoor gezorgd heeft dat de stem van de 
bewoners gehoord is en meer gewicht gekregen heeft. 
 
Al die vrijwillige inzet voor de wijk en voor de bewoners kost natuurlijk de 
nodige tijd. En inmiddels meer tijd dan je zou willen, je hebt immers ook nog 
een thuisfront. Sommige dingen ga je afbouwen, maar niet door het uit je 
handen te laten vallen, maar door een goed moment daarvoor te kiezen.  
 
Het is je van harte gegund om niet al je tijd te spenderen aan je sociaal 
maatschappelijke activiteiten, maar dat je ook genoeg tijd hebt om leuke 
dingen samen met Ben te doen.   
Daarom is dit denk ik ook wel een erg mooi moment om je te eren met de 
Bruggenbouwerbokaal! 
 
De vrijwilligers van Hallo! Lunetten stonden in 2021 symbool voor de 
vrijwilligers van Lunetten aan wie toen de Bruggenbouwerbokaal opgedragen 
werd.  
Je krijgt de bokaal nu dus uitgereikt door Juliëtte van Hallo! Lunetten. 


