
Speech Deirdre Noten – Dutilh uitreiking PN-Penning op 25 januari 2017. 
 
Wat een super talent hebben we in onze stad! Altijd zo fijn om naar te kijken, ga het 
zien de geweldige producties die ze maken! Zeer veel dank aan de jongens en 
meisjes van het Hofplein Rotterdam. 
 
Het 60 jarige bestaan van onze penning te vieren, met deze 3 bijzondere laureaten, 
die zich met hart en ziel voor onze Rotterdamse jeugd inzetten, voelt echt bijzonder 
feestelijk en jong.  
 
Zelf heb ik het werk, van de thai boksschool van Khalid Chennouf in het centrum van 
de stad, van dichtbij mogen ervaren. 
 
Uit het filmportret wat is gemaakt, blijkt al dat er veel mensen zijn die ongelofelijk veel 
respect voor je hebben en zelfs van je houden Khalid. Ik heb het ook zelf gezien en 
ik begrijp hen allen heel goed.  
 
Het is zo mooi en hartverwarmend om te zien hoe je op de boksschool, groot en 
klein, met alles wat je in je hebt, verder helpt. Natuurlijk leer je je leerlingen gezond te 
zijn en goed voor zichzelf en hun lijf te zorgen. Maar er is zoveel meer. Jij bent er 
altijd voor ze, hun steun en toeverlaat. Een zeer bescheiden maar zeer wijze leraar, 
die daardoor veel respect krijgt. Je laat je leerlingen zien dat doorzetten en discipline 
tot verandering en succes leidt. Maar dat nog belangrijker is respect voor elkaar te 
hebben, verdraagzaam te zijn en samen te werken. Niet alleen in sport, maar juist 
daarbuiten, in het echte leven! De vaardigheden die je op de sportschool leert zijn er 
om je een mooier mens te maken. 
De boksschool is in de stad uitgegroeid tot een warm huis voor velen waar jij echt het 
verschil maakt. Daar zijn wij en velen met ons heel erg blij mee. 
 
Ik weet ook dat jij het heel bijzonder vindt om de penning uitgereikt te krijgen door 
onze burgemeester, een vriend.  
om in de woorden van Janny Stecher (penninghoudster van de Oudheidskamer in 
Pernis) te spreken) “die man heeft het al zo druk en dat ie dan tijd voor mij, ons, vrij 
maakt”!   
 
 
Wij zijn er ook nog steeds heel erg blij mee, en dat hij onze burgemeester is en blijft! 
En dat hij   
 
- naast zijn tijd ook de mooiste zaal die Rotterdam kent, Burgerzaal én de receptie 
voor ons beschikbaar stelt;  
 
- Zeer gewaardeerd voelt ook de erkenning van dit particuliere initiatief, gedragen 
door de activiteiten van de burgers, bewoners van Rotterdam. Die laten zien, dat wat 
je doet voor een ander dat dat echt verschil maakt, en dat dat 60 jaar geleden, in de 
Wederopbouwtijd van belang was, maar nu nog steeds een belangrijke pijler is in 
deze geweldige stad! 
 
Ook zijn wij trots op degene die tevens voor velen een voorbeeld is, graag geef ik het 
woord aan de burgemeester van Rotterdam de Heer Aboutaleb.  


