Toespraak van voorzitter Simon Janssen ter gelegenheid van de koninklijke onderscheiding voor Rob
Lehr.

Goedenavond Rob
je vriendin, je kinderen en kleinkinderen hier aanwezig.
En alle andere aanwezigen.
Zoals bekend heeft onze burgemeester jou zojuist- 4 maart 2019 - een K.O. doen toekomen. Bij het
boxen betekent dat een Knock Out. In de maatschappelijke dienstverlening/vrijwilligerswerk
betekent dat een Koninklijke Onderscheiding. Daarmede spreekt op onderbouwd verzoek van
meerdere aanvragers het koninkrijk/de koning zich uit over je inzet. De aanleiding was dat je van
mening was, dat het met jouw leeftijd langzamerhand wel welletjes was. Tevens kwam er een
rooster van aftreden in het bestuur en dat viel toevallig samen. Als opvolger van Johan Molthof – hier
ook nog als bestuurslid aanwezig is en geruime tijd geleden door de gemeente Hengelo geridderd
werd als “bezige bij”- nam je in 1999 het stokje van hem over als secretaris van het bestuur en de
stichting.
Als snel werd je de spil waarom de hele zaak van Natuur en MilieuRaad Hengelo e.o. draaide en bleef
draaien. Met jouw uitermate vriendelijke maar ook persisterende stijl- je laat iedereen in zijn
waarde- was je onvermoeibaar aan het coördineren, communiceren en ook: alle gaten aan het
dichtlopen. Je was er altijd voor de zaak en voor de mensen. Ook in periodes waarin je te maken had
met persoonlijk leed.
Overigens begreep ik onlangs uit de media dat Willem van Hanegem, bekend ex-voetballer, geen
lintje kreeg toen dat voor hem werd aangevraagd. Gerard Jolink wel. Je bent dus in goed gezelschap..
Het is al eerder gememoreerd, dat jij met jouw uitermate empathische stijl mensen weet te
motiveren en ondersteunen. Intussen weet je precies wat je wilt en laveer je de hele zaak de goede
kant op. Communicatie is jouw sterke kant. En regie. Jij regelt wat af. Ik merk dat heel mooi op de
thema avonden die jij organiseert in de Hengelose stadsbibliotheek. Jij regelt alles tot in de puntjes,
ik krijg van jou heldere instructies en mag dan de zaak leiden. Ik vergeet nog wel eens wat: nog nooit
heb je me dat verweten. Altijd ben je bezig met het positieve in de mens en met ons aller toekomst.
De natuur in al zijn vormen heeft je hart gestolen. En dat is niet alleen door een bos wandelen en
daarvan genieten. Dat is ook het in de gaten houden van de negatieve milieu aspecten van het
menselijke handelen en zeker ook het helpen ontwerpen van een betere toekomst voor alle kinderen
en kleinkinderen.

Op kleine schaal ben je er voor je kinderen en kleinkinderen. Waar mogelijk gaan die, als ze een
tussenuur hebben, graag nog even bij jou langs. Ook hen weet je natuurlijk enorm te stimuleren.
Toen ik je zoon John informeerde over de onderscheidingsaanvraag, was mij binnen een dag duidelijk
gemaakt dat alle kinderen met aanhang en waarschijnlijk ook een aantal kleinkinderen aanwezig
wilden zijn. Het is vanavond dus een multi-generationeel gebeuren. Dat moet jou als mens en ook als
de vroegere maatschappelijk werker aanspreken. Mij spreekt het in ieder geval wel aan.
Twintig jaar hard werken aan een zaak is natuurlijk niet niks. Het is allemaal veel te veel om daar hier,
terwijl we formeel en informeel vanavond al veel gehoord hebben, op in te gaan.
Rob, je intussen bijna perfect ingewerkte opvolger Heleen Driessen is blij dat ze jou een mooi
natuurboek namens de Natuur- en MilieuRaad mag overhandigen.
Ook wil ik nog uitdrukkelijk vermelden, dat je nog lang niet van ons af bent en wij niet van jou.
Je blijft vooralsnog wel enige tijd voorzitter van de werkgroep milieu en lid van de werkgroep
communicatie. Wij zien je dus in ieder geval nog op de jaarlijkse boomplantdagen die je organiseert.
Schoolkinderen planten samen met een wethouder toekomstgericht groen!!! Wij prijzen ons gelukkig
dat ook de thema avonden door jou geregeld blijven worden etc.
Tenslotte Rob, wil ik hier nog even vermelden dat je een vaste klant van mij bent geworden.
Als er wat aan de laptop mankeert wordt ik uitgenodigd even langs te komen of na de vergadering
daarvoor even te blijven hangen. Ook heb je ontdekt dat mij vrouw en ik imker zijn. Je koopt
regelmatig honing bij ons. Je levert- zonder statiegeld!- de gebruikte potjes zeer schoon weer in. Ook
voor vanavond had een potje honing besteld. Ik ben geheel in jouw stijl in overleg getreden met onze
bijen. Na het nodige polderen, stonden ze nog een potje “Rob Lehr lintjes honing” af.
Bij deze.
Rob bedankt voor alles en we hopen je nog vele jaren in onze kring te mogen meemaken.

Namens bestuur en medewerkers van de Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o.

Simon Janssen, voorzitter

