
Het Dieseltrekkers-orkest heeft zich de laatste jaren ook toegelegd op het begeleiden van grote
artiesten als Henk Poort, Brigitte Heitzer en Tony Neef. Dit laat het orkest jaarlijks zÍen op de
Oudejaarsshow waar het publiek ieder jaar wordt verrast met een avond met zang, muziek en
dans van hoog niveau.

Tom vezorgt ook de muziekbibliotheek voor de bovengenoemde verenigingen.

Tom Smits is de persoon, die naast de zaken die hij met de overige jubileumcommissieleden van
Harmonie St. Caecilia in gezamenlijkheid aanpakt, tevens de persoon die de muzikale invulling van
het muziekfestijn "Angeren Live" in Angeren vezorgt. ln dat kader fungeert hij als tussenpersoon
tussen dirigent en orkest enezijds en solisten/band anderzijds.

Personen die de Speld van Verdienste van de gemeente Lingewaard ontvangen, hebben
doorgaans een lange staat van dienst en zijn daarmee al op gevorderde leeftijd. Tom Smits heeft
al zeer veel gepresteerd op zijn 31't" en is vanaf zeer jonge leeftijd al actief op verschillende
muzikale en culturele terreinen. Door het verrichten van vele vrijwilligersactiviteiten gedurende vele
jaren kan hij gezien worden als een voorbeeld voor de jonge Lingewaardse bevolking.

Door toekennen van de Speld van Verdienste aan een relatief jonge persoon wordt door het
gemeentebestuur het signaal afgegeven dat ook jongeren, die zich verdienstelijk maken of hebben
gemaakt voor de Lingewaardse gemeenschap of die een zeer bijzondere prestatie verrichten of
hebben verricht op cultureel, sportief of enig ander gebied, voor deze blijk van waardering in
aanmerking kunnen komen.

Zoals uit de bovengenoemde opsomming van activiteiten blijkt heeft Tom Smits ondanks zijn
leeftijd van 31 jaar zich op vele vlakken zeer verdienstelijk gemaakt voor de Angerense
gemeenschap. Mede gezien de al vermelde voorbeeldfunctie voor jongeren wordt aan Tom Smits
na afloop van het muziekfestijn "Angeren Live" in Angeren op zaterdag 18 juni 2011 de Speld van
Verdienste van de gemeente Lingewaard door wethouder Theo Janssen uitgereikt.
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