
Een Koninklijk Lintje voor ‘onze Ton’ 
 

De Overval 
Niets vermoedend en gezellig pratend liep Ton Keijzers op de morgen van 

donderdag 26 april 2018 met zijn burgemeester Marleen Sijbers de trap op naar 

de bovenverdieping van het gemeentehuis in Sint Anthonis. Bijna 

verontwaardigd vertelde Ton haar het verhaal van wat hij die morgen op de TV 

had gezien. Een burgemeester in het westen van het land speldde aan de 

voordeur bij een gedecoreerde inwoner het ‘lintje’ op en vertrok weer. ‘Nou, 

Ton, dat doen wij hier anders’, waren de woorden van burgemeester Sijbers van 

Sint Anthonis. Vóór Ton begreep wat er werkelijk allemaal ging gebeuren, stond 

hij te midden van z’n familie, z’n vriendinnen en vrienden en z’n collega’s in de 

bovenruimte van het gemeentehuis. Via ‘sluipdoor / kruipdoor’ gangetjes en 

trapjes was iedereen onopgemerkt op de plaats gekomen waar Ton ‘z’n lintje’ 

opgespeld zou krijgen. 

 

De Uitreiking 
Nog verbaasd van wat op hem afkwam, aanhoorde Ton de treffende toespraak 

van zijn burgemeester. Mevrouw Sijbers lichtte in heldere bewoordingen toe dat 

Ton zich ruimschoots jarenlang en vrijwillig inzet voor veel verenigingen en 

organisaties in Linden en het Land van Cuijk. In het oog springt natuurlijk zijn 

enorme inzet voor eerst de parochie heilige Lambertus Linden en nu voor de 

Geloofsgemeenschap heilige Lambertus Linden. Parochiebestuurslid, voorzitter 

Contactgroep, redactielid ‘Rond de Lindense Toren’, organist en trouw 

schatbewaarder van het immateriële erfgoed van zijn kerk in Linden bewijzen 

niet alleen zijn liefde voor de geloofsgemeenschap, maar ook zijn enorme inzet. 

Diezelfde inzet brengt Ton ook op voor de Stichting Jumelage ‘Linden groet 

Linden’, waarvan hij vicevoorzitter is. Voor de Service Vereniging Ronde Tafel 

126 Land van Cuijk was Ton jarenlang voorzitter en secretaris. Ook nu is hij nog 

actief in deze vereniging. 

Dat alles heeft ertoe geleid dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om 

Ton Keijzers te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje – Nassau. De daarbij 

behorende versierselen werden Ton opgespeld door Burgemeester mevrouw 

Marleen Sijbers. 

 

De Reacties van Ton 
Na de feestelijke uitreiking bracht Ton slechts met moeite onder woorden hoe 

hij zich op dat moment voelde. Eén van z’n eerste reacties was: ‘daar ben ik toch 

nog veel te jong voor’, maar toen één van de gasten opmerkte dat deze 

onderscheiding gezien moet worden als een aanmoedigingsprijs, begreep Ton 

wat er ook in de komende jaren van hem verwacht gaat worden. 

Heel ad rem deelde hij de aanwezige collega’s meteen mee dat hij voor de rest 

van de dag ‘vrijaf’ nam. Uiteraard was daar alle begrip voor. 

Later op de dag – toen het allemaal een beetje binnen gekomen was – 

realiseerde Ton zich dat het wel heel bijzonder was dat hij in april 2018 voor 

deze Koninklijke Onderscheiding in aanmerking kwam, precies 30 jaar nadat zijn 

vader Sjang Keijzers dezelfde onderscheiding opgespeld had gekregen door 

burgemeester Jan van den Braak van de toenmalige gemeente Beers. 

De Receptie in de Burcht 

Na een heerlijke lunch in kleine kring stond Ton een grootse receptie te wachten 



in De Burcht in Linden. Tientallen mensen kwamen hem feliciteren. De Lindense 

muziekkapel ‘Gans dur Nève’ bracht een serenade en Ton werd uitbundig 

toegezongen met een toepasselijk lied, waarvan de tekst in deze Rond de 

Lindense Toren is opgenomen. 

De sfeer op de receptie was bijna uitbundig en de lange rij gasten die Ton kwam 

feliciteren, onderstreepte de hoge ‘gunfactor’ van deze Koninklijke 

Onderscheiding van ‘onze Ton’. 

Beladen met bloemen en cadeaus verliet Ton later op de avond de Burcht na een 

dag die onverwacht werd tot een dag die hij zich nog lang zal heugen! 

Heel veel foto's van deze prachtige dag staan in het fotoalbum, dat vindt 

U hier, als U op deze foto klikt.{gallery}Lintje Ton Keijzrs 2018{/gallery} 

 


