
Persbericht (onder embargo tot zaterdag í8 juni 2011 - 23.30 uur

Uitreiking Speld van verdienste van de gemeente Lingewaard aan de heer Tom Smits

Datum
Uitreiking
Locatie:
Tijdstip

Gegevens
Naam
Wonende
Geboren

zaterdag í8 juni 20í1
aansluitend aan muziekevenement "Angeren Live"
Dorpshuis Angeren, Emmastraat2S - 6687 BP - Angeren. T: 026 - 325 1í 86.
circa 23.30 uur

Tom Gerardus Theodorus Smits
Emmastraat 84, 6687 BT Angeren
27 april1980 te Zevenaar

Tom Smits is vanaf het eerste uur de muzikale leider van dweilorkest De Deurdweilers. Dit orkest
bestaat sinds 1991 en viert dus in 2011 haar 20-1arig bestaan. Tom Smits bereidt het muzikale
(jaar)programma voor, regelt de partituren, instrueert, dirigeert en organiseert de
repetitiebijeen komsten.

Vooral dankzij zijn inbreng is het orkest In de loop der jaren zowel letterlijk als figuurlijk gegroeid
met vele mooie optredens in binnen- en buitenland. Ook diverse tv- en radio-shows zijn door
dweilorkest De Deurdweilers opgeluisterd. Op dit moment zijn er twee cd's van het orkest
verschenen. Het Angerens dweilorkest De Deurdweilers heeft tweemaal (in 2007 en 2008) het
Nederlands Kampioenschap Dweilorkest in Bemmelgewonnen. In 2008 behaalde het orkest het
Nederlands Kampioenschap in Voorthuizen. Natuurlijk is er sprake van een gezamenlijke prestatie,
maar zonder de inbreng van Tom Smits was dit nooit bereikt. Met deze prestaties zetten De
Deurdweilers de gemeente Lingewaard (muzikaal) mede op de kaart.

Vermeldenswaard is ook dat, dankzij het bestaan van Dweilorkest De Deurdweilers, de Harmonie
St. Caecilia en Drumfanfare St. Bavo erin slagen om jonge muzikanten "vast" te houden. Dat wil
zeggen dat deze muzikanten - naast hun lidmaatschap van De Deurdweilers - ook behouden
blijven voor de harmonie en de drumfanfare.

Tom Smits heeft een grote inbreng geleverd in het samenstelling van het programma van de
tweejaarlijkse activiteiten van De Deurdweilers in Angeren, zoals MooiWeer De Deurdweilers
(2008) en lk Hou van Angeren (2Q10). Door de organisatie van dergelijke activiteiten levert
Dweilorkest De Deurdweilers toch een belangrijk aandeel in het culturele leven in Angeren.

Bij Blaasorkest de Dieseltrekkers blaast Tom Smits al vanaf 1994 onafgebroken zijn partij naar
volle tevredenheid mee. De Diesseltrekkers is een 24-koppig semiprofessioneel orkest uit
Westervoort (de geboorteplaats van Tom Smits) dat in alle muziekstijlen uit de voeten kan.
Het repertoire is zeer gevarieerd van musical- en popmuziek tot Egerlánder-muziek en schlagers.
Ook Nederlandstalige meezingers en feestmuziek behoren tot het standaardrepertoire zodat het
orkest op ieder evenement de juiste sfeer neer kan zetten.
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