Lintjesregen
1. Wie zou u willen voordragen voor een lintje?
Nominatie

Redenering

er luw Mien van
Kimmenade

Al meer dan 25 jaar bezorgd ze tafeltje dek je. Maar de bezorging van
tafeltje dek je is voor haar ook zorgen dat de betreffende mensen
aandacht krijgen en dat is zo fijn.

Aan al die mensen (
vrijwilli
Aan mensen die
belangeloos veel doen
voor de samenleving. Met
name op het gebied van
sport en andere
verenigingen. Maar verder
hecht ik er niet zo aan.
Afschaffen die ongein
Afschaffen.
Anja Akkemans,
medewerkster NMC voor
haar betrokkenheid
Anja Akkermans, educatief
medewerkster Natuur- en
MilieuCentrum
Bart Maes
Bernard Padberg
Burgemeester Heijmans
Buschauffeurs van de
stadbusjes
Conny Beenders - van
Dooren
daar ben ik al mee bezig
Dat zijn er meerdere
De
De burgemeester
de gewone burger die voor
de mede mens zorgt
De heer Jan Frenken,
Kasteelsingel 80 te Weert.
96 jaar

Ik ga geen namen noemen

?afschaffen
Betrokken, klantgericht, heeft veel voor vrijwilligers over. Zelf moeilijke
gezondheid (rug), toch nooit klagen
Vanwege haar tomeloze inzet

Grote inzet voor cultureel erfgoed in Weert en stadspromotie
die supper veel doet bij bsw allemaal vrijwilligerswerk
Hulp aan asielzoekers
Omdat hun er toch telkens voor zorgen dat de passagier op de plaats
van bestemming komt, en heel wat voor hun kiezen krijgen, door de
omleidingen ivm met de vele werkzaamheden in de binnen stad
Tomeloze inzet voor Weert
Ja, omdat de persoon veel en al jaren vrijwilligerswerk doet
Bijdrage aan de ouderenzorg
Hij heeft lef
voor het werk dat ze doen in hun vrije tijd
Hij is dit jaar onderscheiden als erelid van het Rode Kruis afd Weert,
vanwege zijn verdiensten in de tweede wereldoorlog. Verder zijn hele
leven acief geweest als bestuurslid, commissielid en erelid van
buurtvereniging, tennisclub, carnavalswagenbouweretc.

De mensen die dat zouden
verdienen , die ik ken
hebben er al eentje
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De vrijwilligers,
Nvt
mantelzorgers in het
algemeen. Veel mensen
dien goed werk en worden
helaas niet voorgedragen.
Dus start met veel meer
publiciteit om dit soort
mensen voor te dragen!!
Dhr .J Snijders
Voor het vele werk in het verleden als voorzitter van schutterij St
Cornelius uit Swartbroek en nu nog als vice voorzitter
Dirk van Os
Doet veel vrijwilligerswerk (al jaren) in het ziekenhuis, Toon
Hermanshuis en bij Wilhelmina'08
Edwin Vaas
Doet veel vrijwilligerswerk bij mmc in weert en is speciaal
Eerwaarde heer Hub Latte Sinds zijn pensioen heeft hij zich dag en nacht ingezet voor zieke en
Franciscaan. wonende in
bejaarden in diverse organisaties in de kloostergemeenschap en
zorgcentrum [Hiiéronymus daarbuiten. en doet dat nog steeds. Hij is 84 jaar.
op de Biest.
Els Ahsman
Ik heb uitermate veel waardering hè zij de huiskamerprojecten in
Weert coördineert en wat ze betekend voor de Weerter ouderen.
Er zijn er velen
Er zijn veel mensen die veel doen voor de maatschappij en er zijn er
ook die meeliften metanderen en daardoor een lintje krijgen.
Kijk je moet het verdienen
Frans Oerlemans
l vele jaren vrijwilliger bij diverse verenigingen
Geert Gabriels
Zijn jarenlange enthousiaste betrokkenheid, creativiteit en inzet voor
de Weerter samenleving.
Henk Heesakkers
Hij zet zich enorm in voor ouderen en voor de Gemeente Weert m.n
ook voor Weert Lokaal hij is gewoon een duizendpoot
Henk Roelofsen
Hij verzorgd al meer dan 30 jaar de Haf Peters wisseltrofee voor de
voetbalclubs uit onze regio
herman vos
als vrijwilliger op ververshof onmisbaar
Herman, de man die bijna Zie boven.
iedere dag in de eetzaal
van Ververshof helpt.
Altijd goede zin en een
grapje klaar!
Het liefst zou ik alle
Wat moeten we zonder vrijwilligers en mantelzorgers.
mantelzorgers en
vrijwilligers een lintje
willen geven... maar dat
kan helaas niet. Wat
zouden we zijn zonder
hen.
HF Verboom
Doet in de marge veel voor de gemmenschap
Hildegard Dania
Zij heeft zich zoveel ingezet om ouderen te helpen in bejaarden en
verzorgingstehuizen tijdens haar studie. Zij is bijna 24 Lente`s en heeft
nog geen tijd voor haar zelf, of tijd voor `n partner. Verder studeren
blijft zij doen.
Iedereen die dat écht
Lijkt me logisch.
verdiend.
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Iemand die zich jarenlang
belangeloos inzet op het
gebied van sociale,
maatschappelijke, zorg en
culturele sectoren.
In elk geval niet iemand
die beloond wordt omdat
hij zijn werk zo goed heeft
gedaan. In het verleden
gebeurde dat vaak. Ik ga
ervan uit dat iedereen in
principe zo goed mogelijk
zijn best doet.
Misschien iemand die
goede mantelzorg heeft
verleend. Dat is zwaar en
onbaatzuchtig werk.
John van Heel
Jos Heijmans voor zijn
acties tegen de a-sociale
asielzoekers
Jos Keersmaekers
Leon Bouwels wegens
meer dan 40 jaar
vrijwilligerswerk in diverse
verenigingen en soms met
meerdere tegelijk. Heb
hem ook aangedragen
maar werd afgewezen
omdat hij de laatste 15
jaar een jaar heeft
onderbroken wegens prive
omstandigheden.
Linda Smeets

Luc Krekelberg,

Zie boven.

Zoals gezegd een mantelzorger die lang voor iemand gezorgd heeft
omdat me dit heel zwaar lijkt en omdat het onbaatzuchtig werk is.
Voor mij is dit de belangrijkste reden.

Voorbeeldfunctie vitaliteit en gezondheid
Acties tegen a-sociale asielzoekers

Vrijwillige inzet voor vele maatschappelijke instellingen.
Zie boven. Moest toen 5 jaar wachten en dat is volgend jaar.

Ze heeft een zangschool in Weert en staat voor iedereen klaar heeft
iemand hulp nodig je kunt haar dag en nacht bellen, vaak treed ze
belangeloos op voor goede doelen. Een kanjer van een vrouw.
hij zit al ongeveer zolang als TC Boshoven bestaat, 36 jaar, in het
bestuur en/of is voorzitter van de Technische Commissie, ook heeft hij
een aantal jaren gefungeerd als helft van het 2-hoofdige
Stichtingsbestuur van deze vereniging. Voor Bospop regelt hij al ong.
10 jaar het parkeer-gebeuren. In in een groep van 4 mannen vanuit
Scouting Hubovra. Alles wordt dat goed geregeld en dit is voor Bospop
een hele zorg minder.
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Marco borsato
Marian Arts de beste
ambtenaar van de
gemeente Weert.

Werk voor warchild
Met hart en ziel begaan met haar werk.
Een voorbeeld van velen.

Martin de Wild
Meerdere vrijwilligers

Al 25 jaar penningmeester van motorvereniging The Eagles uit Weert
In mijn omgeving zijn veel jongere vrijwilligers (50 jaar) die zeker nu
een lintje zouden verdienen maar in het algemeen moet je hiervoor
ruim de 65 jaar zijn gepasseerd
Voor haar enorme inzet ten bate van het vrijwilligerswerk bij E.H.B.O.vereniging en ReddingsBrigade Weert. Haar inzet en betrokkenheid bij
zorgcentrum Hiëronymus op de biest en dan nog de zorgtaken als
echtgenote, moeder en oma binnen de eigen familie. Heel bijzonder
wat zij betekent voor zeer velen in onze regio Weert.
Je moet ze zoeken met een kaarsje zo aardig lief begaan met iedereen
vriendelijk sociaal te veel om op te noemen nooit in de schijnwerpers
zo zou dehelft van de mensheid moeten zijn enhet was een paradijs op
deze aardkloot.
Mevr Van Helmond Haenen werkt al ruim 25 jaar in het SJG in Weert
op de VMK afd.
Daarnaast vervult zij nog verplegende taken bij de hulpbehoevende
mensen aan huis,waar zij zeer geliefd is,Zij heeft hier jongstleden nog
een cursus voor geleerd om deze mensen nog beter te verplegen en te
woord te staan,zij is hier met glans voor geslaagd.
Veel vrijwilligers funnies.
Ik zal ze schriftelijk doen toekomen

Mevr. Mien Bernaerts van
de Cruijs uit Tungelroy

Mevr.L van Diepen

Mevr.van Helmond
Haenen
Bergerothweg 47
Stramproy

Mevrouw. A. Janssen
Masselink
Korenmolen Weert
Mia Janssen
Mieke van DoorenSchonkeren

Mies van de Loo
Mijn echtgenote vanwege
haar jarenlange tomeloze
inzet voor de verenigingen
en medemensen
Mijn moeder, spil van het
gezin
Mijn vrouw
Mijn vrouw
Mijn zus

Al jaren vrijwilligster bij diverse verenigingen, zoals Gilde St. Catharina
en Veilig Verkeer afdeling Weert, tafeltje dek je enz.
Maakte jaren krantje voor haar club
Is jury bij Veldeke (gedichten jeugd)
Helpt intensief mee aan het schrijven van boeken door Frans
Adriaenswaarvan tekens de opbrengst naar goede doelen gaat.
Verkoopt boeken voor goede doelen. Doet de hele pr en admie. etc.
etc.
Bevorderen van Burgerparticipatie.
Zie vraag 1

Ondanks haar beperking, blijft ze positief en doe ze zoveel mogelijk zelf
en blijft zo onafhankelijk
Ze is zo lief
Vanwege haar inzet bij verenigingen e.d.
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Mijzelf

Mijzelf

Misschien Yvonne Vaes,
maar ik heb geen idee of
ze dat zelf zou willen
mw. M.Kemenade vd Aa
Niemand!
Heel veel mensen
verdienen de aandacht,
die ze niet krijgen.
Niemand. De meeste
mensen doen hun best en
werken naar vermogen.
Niemand. Door de
hoeveelheid heeft het zijn
waarde verloren.
Niemand.
Dit is een kul regeling.
Mensen die het echt
verdienen prima!
Maar dit zijn er maar
weinig.
Maar ambtenaren en
kamerleden na 12 jaar
niksen onderscheiden stuit
mij tegen de borst.
Iedereen die zich zelf
belangrijk vindt laat zich
voordragen en dan maar
verbaasd zijn over !
Stoppen met dit gedoe.
onze burgemeester
Peter van Akkerveken
René verheggen
Rens Broods

Ben al vijftien jaar actief vrijwilliger bij het Longfonds en 8 jaar tot
heden voorzitter clientenraad Ciro Horn. Van 2004 tot 2009 lid
clientenraad SJG Weert. Actief participeer ik als COPD patiënt in
wetenschappelijke onderzoeken en ben Kernlid van Picasso voor COPD.
Daarnaast geef ik als vrijwilliger 2 x p.m invulling An een recreatie
avond voor patiënten bij Ciro Horn.
Omdat ik als leidster van Volksdansgroep Wertha in Weert sinds de
oprichting in 1974 bewust zonder subsidie, sponsoring en bestuur
belangeloos hiervoor heb ingezet. Daarnaast heb ik vanaf mijn jeugd
voor 6 personen gehele mantelzorg verricht, sinds mijn 14e jaar in het
Mode-Instituut La Belle Ligne van mijn moeder meegewerkt. Ook heb
ik mij sinds 1990 ingezet voor immuunziekten al Me, Candida,
Sarcoïdose ingezet op zowel medisch als oorzaakbestrijding zoals
milieu bij Vrom op aanbeveling van JP. Balkenende.
Ze zet zich enorm in voor de kinderen én ouders en leerkrachten van bs
Het Dal. Daarbij doet ze velemalen meer dan elke andere directeur!
mantelzorg voor haar ouders en oom en tante
tafeltje dek je voor al ruim 25 jaar.
het verschil tussen de lintjes bv lid of ridder, is vaak afhankelijk hoe
bekend je bent. Dus helemaal geen lintje.

Nvt

Is het echt zo dat iemand die bijvoorbeeld een x-aantal jaren in de
gemeenteraad heeft gezeten automatisch een lintje krijgt. Afschaffen
die onzin.
Nee.

voor zijn eerlijke en rechtmatige mening over enkele AZC bewoner die
de orde verstoren
Zet zich in voor mensen zonder en met een beperking.
Veel betekent voor de Weerter gemeenschap
Zet zich goed in voor de oelemarkt

5

Rita Scheffers

Rita betekent veel voor de korencultuur in Weert, zij investeert,
dikwijls zonder belang, in een van haar tien koren die zij naast haar
baan dirigeert. Maar het gaat verder dan dirigeren, kamp organiseren
voor de jeugdkoren, wedstrijden voorbereiden met andere koren. Ze is
de spil van Samenwerkende Koren Groenewoud en een echte
verbinder in de culturele sector in Weert.
Sportpark leuken Maureen Doen veel werk voor Leuken
en Roel Franssen
symbolisch alle
Diep respect voor hun toewijding
mantelzorgers in Weert
Theo Beelen
Omdat hij zich al zijn hele leven inzet voor de natuur
en sport en het verenigingsleven in het algemeen. Is ook niet te
beroerd om studenten bij te scholen indien nodig
Theo MennenMede oprichter Dorpsraad,Bestuur KVW, Secretaris voetbalclub.leider
Halfersstraat Tungelroy
Scouting, In organisatie wielerzesdaagse tungelroy,jubileum 75 jarig
bestaan voetbalclub in 2018 in organisatie. organiseerde met Leo
Beelen de Koninginnedag.
theo smolenaars
Helpt iedereen in de buurt ! staat voor iedereen klaar.
dierenwinkel dries
Tjeu Coumans - V.V. De
Jaren ingezet voor De kerk -Kerststal
Zweeloeere
D.E.S.M .voetbalclub voor alle klusjes vele jaren
VV De Zweeloeere meer dan 40 jaar lid en harde werker
vooral de stille krachten
nvt
van de maatschappij.
Diegene die zonder iets
terug te verlangen en
zonder op de voorgrond te
staan vrijwilligerswerk
doen.
Will Ingeveld
Will zet zich al jaren in als vrijwilliger voor Vluchtelingenwerk op een
bijzonder respectvolle manier. Hij probeert niet alleen vluchtelingen
wegwijs te maken in Weert, maar ook om meer begrip te creëren in de
samenleving voor hen.
wim bergs van mmc weert. een stille kracht die als vrijwlliger nooit op voorgrond treed maar al
meer dan 40 jaar vrijwilligerswerk doet van jeugdleider, grensrechter,
coach veteranen, poetsen accommodatie, ophalen oud papier e.d.
Yvonne Lemmen - Lagarde Is bijna de hele week bezig met vrijwilligerswerk op allerlei fronten. Is
ook Secretaris Rode Kruis afdeling Weert e.o. en helpt op allerlei
terreinen mee.
Nee. Er zijn zoveel mensen die in relatieve stilte hun vrijwilligersschap
beoefenen...
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