Lintjesregen
Elk jaar worden vele dorps- en stadsgenoten met een koninklijke onderscheiding beloond
voor hun inzet en verdiensten voor de gemeenschap.

1. Wie zou u willen voordragen voor een lintje?
(68% = Ik weet niemand die een lintje zou verdienen)

Nominatie

Redenering

????alle vrijwilligers

1 naam noemen: daarmee doe je vele anderen
tekort!!!

Alle vrijwilligers in de zorg bv,luckerheidekliniek
en hambos kliniek
burgemeester Jos Som
Burgemeester Som
Dat weet ik niet.
De burgemeester
De Koempels van de Domaniale

de stille anonieme werkers achter de schermen.
de stille krachten in een gemeenschap.....de
echte mantelzorgers zonder geldelijk gewin!

denk dat er belangrijkere dingen zijn dan deze
enquete.
laat eens een enquéte vragen naar overlast
houtkachels.Zoals mijn buurman die circa 8
maanden lang 7 dagen in de week stookt .
Deur aan deur collectanten
Dhr. W. Schings Giessenstraat 9, Kerkrade
Die het VERDIENEN die zullen er nooit een
krijgen...
Dion Schneider

Hij maakt van Kerkrade een spookstad
Hij doet iets voor Kerkrade
nvt
voor zijn onverzettelijkheid voor een leefbaar
Kerkrade
Ze zetten zich enorm in voor het levend houden
en doorgeven van het mijnverleden en de
herinneringen hieraan.
voor hun dagelijkse verantwoording en inzet op
alle niet publiekelijk werk.
ja, omdat deze mensen te bescheiden zijn en
van loftuitingen niets willen weten...misschien
1 dagje ontspanning schenken maar niet zo,n
'trofee'.
zie bovenstaand

heel ondankbaar werk
Grote maatschappelijke betrokkenheid en
jarenlange vrijwilligerswerk
Hier krijg je als men 3 keer achter elkaar een
sch... Kan laten ,dan krijg je al zo,n ding
Als wethouder doet hij al vier jaar fantastisch
werk voor de gemeente Kerkrade. Daar hij
feitelijk maar part time in dienst is draait hij
eigenlijk standaard werkweken van minimaal 50
uur. Zijn enorme drive en passie voor de stad
maken dat hij absoluut een lintje verdient.
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Een persoon die werkt op de achtergrond. Bijna
nooit in de schijnwerpers staat. Die veel kan
regelen voor zijn naaste mens. Als hij iets regelt,
duwen anderen hem steeds naar achteren, om
te doen of zij het allemaal gedaan hebben. De
mensen die werken in de schaduw voor de
gemeenschap zonder daarvoor geld te krijgen..
Deze mensen verdienen zo een lintje.

Frans Krasovec
Fred Kroon

geen antwoordt

Hans Mulder, kastelein van cafe 't Trefpunt
Harrie Vroomen (woon achtend in Heerlen)

Hens Peters
Hessel Meijer

Hub Bergsma
Hub Holten

iemand die vrijwilligerswerk doet en niet
iemand die in het bestuur van een vereniging
zit!

Door zijn lobbyen tussen zijn werkgevers bedrijf
en de koninklijke familie. Betaald uit eigen tas
bij de geboorte van de kleinkinderen van toe
HM de Koningin en prinses Margriet een zlsm
truitje voor baby's en laat in Israel via de JNF.nl
een boom in Israel planten. DE koningin wil
perse gebruik maken van de stoomtrein naar
Kerkrade. De lobbyist mag niet in de rij staan,
om van zijn koningin een hand te krijgen, als
kroon op zijn werk.
Heeft geen toelichting nodig. Nog altijd actief
voor de gemeenschap.
Hij is een geweldige atletiektrainer, sinds 25 jaar
al. Heeft onze kinderen al getraind en verzorgd
sinds jaren verschillende lopersgroepen
(volwassenen) bij Achilles Top. Hij staat echt bij
wind en weer, op feest- en zondagen voor ons
klaar en kent geen vakantietijden. Voor elke
training verzint hij een nieuw schema en ook op
wedstrijden ondersteunt hij de groep. Lange tijd
verzorgde hij 4 keer per week een training en
ging op de zondag ook nog met enthousiaste
lopers op pad. Helaas dwingt een ziekte hem nu
minder vaak te trainen.
MAAR: Je kunt altijd op hem rekenen!
dit is een vraag die niet heel eerlijk is ,,als ik zelf
10 tal jaren vrijwillergswerk heb gedaan,, en nog
steeds doe kan en wil ijk mezelf niet opgeven,,
dat is toch duidelijk bescheidenheid is ook een
sieraad
Voor zijn jarenlange inzet voor Haanrade en de
vele verenigingen die bij hem onderdak vinden!
Zet zich in voor de maatschappij. Hij geeft social
media trainingen aan oudere mensen. Hij is
voorzitter van parkstad zwemgemeenschap. Hij
is fractiesecretaris van Burger belangen
Kerkrade.
zich ingezet voor het behoud van het
mijnverleden.
Grote inzet voor Kerkrade en Limburg. Zet zich
in voor het centrumplan en heeft kerkrade uit
de put gehaald tijdens de economische crisis.
Doet vrijwilligers werk en al jaren actief voor
LHC
Hij zet zich al 40 jaar in voor kinderen op
speelse manier laten dienen in de mis.
Voorzitter van AKO Chevremont
Omdat een vrijwilliger veel werk verricht voor
de gemeenschap waar hij/zij alleen (met een
beetje geluk) een kostenvergoeding krijgt
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Ik vind dat er vele mensen zijn die een lintje
verdienen. Dat er maar enkelen zijn die er een
krijgen vind ik niet kunnen.
Ik weet zeker wel mensen die een lintje zouden
verdienen.
ik zelf
Ik zie liever een einde van het koninkrijk.
Erfopvolging is een antidemocratisch systeem.
Lintjes krijgen degenen die dit middeleeuws
systeem trouw dienen, dus afschaffen!
ik zou het niet zo snel weten,
Kerkrade heeft genoeg goede burgers
In iedergeval iemand die heel veel vrijwlligers
werk doet!
J Jansen
jack vinders

Jo Stevens, voorzitter van de Tsog en
Feskommissiejoen
van der KVV
John Vandeberg.
voorzitter D'r Wauwel
Lucie van de Meerakker

Lucy van der meerakker
Marie-Louise Arets
Martin Kuckelkorn

Mensen die al jaren vrijwilligerswerk doen
zonder daarvoor iets betaald te krijgen
Mezelf
mij zelf
mij zelf
Mijn echtgenote H.M.J. Basstra-Thomas

Mijn man.

Daarom, schaf het gewoon af.

Wie en waarom houd ik liever privé.
heeft 40 jaar verenigings leven gehad 20 jaar
vrijwilliger bij de haanraadse schutterij
Lintjes afschaffen

en een lintje krijgen is natuurlijk een hele eer
maar ik heb hier niet genoeg over nagedacht

10 jaar jeugdwerk en daarna 20 jaar vrijwillige
politie
op eigen kracht vanuit de teen naar 'n top door
derden beschreven en positief voorbeeld hoe 't
zou kunnen of moeten in ' elk mans' leven.
Zijn feiloze inzet voor de Vasteloavend i
Kirchroa
zet zich erg in voor het Kerkraadsdialect
Voor haar talent mensen te verbinden, haar
tomeloze inzet voor het goede doel (haar eigen
stichting Kerkrade leeft Kerkrade geeft, alsmede
haar inzet binnen haar partij Burgerbelangen
voor onze stad en haar inwoners.
Iemand met het hart op de juiste plek, die
verschil wil maken waar ze kan.
Vrijwilliger in de Hamboskliniek en ze laat
mensen genieten van haar mooie gitaarspek.
Zowel bij VC Furos als bij het Kerkraads Fanfare
Orkest al jaren een drijvende kracht. Ook
andere initiatieven Die Kerkrade in een positief
daglicht stellen, kunnen altijd op zijn steun
rekenen.
Juist omdat ze dat werk vrijwillig onbetaald
doen
Jarenlange maatschappelijke inzet.
Ik sta altijd voor iedereen klaar, dag en nacht,
los alle problemen op.
Zij staat sinds jaar en dag iedereen die zich aan
haar wend met raad en daad bij en cijfert
zichzelf daarbij helemaal weg.
Hij zet zich al jaren in voor verschillende
verenigingen
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Mijn man.
Mijn moeder Tieny Braakman-Habets

mijn partner
Mijn vader
Mijn vader Henk Offermans

Mijn vriendin Marjo Maassen-Pötgens

mijzelf

Moet je een lintje omdat je wat goeds doet?
[Ik ben al 30 jaar actief bezig in mijn buurt, heb
jaren lang mensen die zwaar ziek waren
geholpen, heb nu nog veel klanten die geestelijk
ziek zijn of in de problemen zitten, help ze gratis
enz. enz. wil ik een lintje Nee ben gewoon goed
voor iedereen, en help waar je kunt dat ben je
als mens verplicht!
Mw. Conen uit Kaalheide die heel, heel veel
vrijwilligerswerk doet
Mw. Esser uit Herzogenrath telnr. 0049 - 24 06
123 23.
Bezoek haar en u beseft meteen waarom.

Nathan Rutjes
niemand

Al jaren rijwilligerswek, werken met
gehandicapten, staat voor iedereen klaar.
Zij doet al jaar en dag vrijwilligerswerk voor de
katholieke vrouwenvereniging en is jarenlang
verzamelpunt geweest voor de Nierstichting
(collectebussen verdelen, verzamelen en geld
storten)
zo lang in de ehbo
Vanwege de mantelzorg die hij verleent aan
mijn moeder.
Mijn vader zet zich al jaren als vrijwilliger in als
ouderenadviseur via Impuls. Hij begeleidt
senioren die nog zelfstandig wonen in het op
orde houden van de administratie. Naast deze
begeleiding heeft hij een fantastisch luisterend
oor voor de mensen en probeert te helpen waar
hij kan.
Zij zet zich al jaren in voor de ziekenzorg.
Organiseert middagen voor bejaarden. Helpt
intensief mee, is penningmeester. Deed veel
voor de kerk in de Heilust, kerk poetsen,
kerkblaadje rondbrengen, collecteren aan de
kerk. Ze is heel betrokken bij de medemens.
Ben sinds 1969 actie geweest als secretaris voor
achtereenvolgens: Haanrade, FC Gracht en FC
Kerkrade-West. Ben er vorig jaar mee gestopt
gezien mijn leeftijd (ben nu 73 jaar)
ik vind dat niemand een lintje verdient, ben
gewoon goed voor iedereen om je heen!

Zij spendeert zoveel van haar vrije Tijd voor
haar medemensen dat zou gehonoreerd
moeten worden
Zij is euregionaal zeer nauw betrokken bij het
allerlei activiteiten oa bokkenrijdersgilde,
heemkunde vraagbalk euregionaal bekend en
deelt haar enorme kennis graag en
verantwoord. Mw. Esser (-/- 90 jaar) is nog zeer
actief en een lopend encyclopedie. Een bezoek
aan haar door een wethouder van de gemeente
Kerkrade zou ik zeer op prijs stellen.
Inzet voor de sportende jeugd
kwatsj
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Niemand omdat er heel veel vrijwilligers zijn die
heel veel doen voor de medemens maar niet
opvallen en dan wordt je ook niet voorgedragen
!
Niemand want ik vind het flauwe kul
niemand, zolang dit door bepaalde personen
wordt afgehandeld
Niemand. Onzinnig instituut.

Peter Trompeter
Pierre Augenbroe, in 1980 met mijn vader
Glashandel Ritzerfeld opgericht en daar vele
jaren directeur geweest. Na werkweken van 70
uur doet hij het nu na de zware economische
crisis noodgedwongen rustiger aan.Intussen is
de naam veranderd in Augenbroe glas en zwaait
de derde generatie de scepter binnen het
familiebedrijf.
Regina Leue wonende te Kerkrade

Roger Hoofs

teun nieuwenhuizen
voor een van de vele vrijwilligers in de stad
Vrijwilligers

Wil Slangen (bewonersplatform KerkradeWest).

Wim Heijmans

Zie boven

Nee
zie boven
Zie hiervoor. Zoals de lintjes toegekend worden
is belachelijk. 25 jaar penningmeester van een
vereniging en je krijgt al een lintje.... Waar
blijven de harde werkers in de zorg en andere
dienstverlenende zorgverstrekkende
instellingen. Als deze mensen niet zo loyaal aan
de samenleving waren, bleef de gemeenschap
nergens. Deze mensen verdienen de aandacht.
Hoeft geen lintje te zijn, maar een waardevolle
schouderklop of iets dergelijks zou toch ook
kunnen.
Dit omdat hij Kerkrade mooi in beeld brengt.
Daarom dus.

Ze is bijna overal te vinden qua vrijwilligerswerk,
maar daarnaast ook nagenoeg overal aanwezig
qua evenementen, activiteiten etc.
Zijn inzet als voorzitter van de IVN Kerkrade. Hij
heeft in maart het stokje doorgegeven aan Olaf
op den Kamp. Daarnaast heeft Roger meerdere
vrijwilligers activiteiten gedaan en hij zet zich
altijd goed en serieus in voor zijn
bestuursfucites.
dit betreft mensen die zich geheel inzetten voor
hun naasten
Onze vrijwilligers zijn onmisbaar in de
maatschappij. Voor diegene die zich heel sterk
heeft ingezet mag worden onderscheiden met
een lintje.
Wil is bescheiden, integer en heeft het hart op
de goede plaats. Hij heeft niet alleen goede
ideeën hoe de leefbaarheid van een buurt/wijk
verbeterd kan worden maar voert ze ook uit.
Kortom: een Kerkradenaar van goud!
Zijn jarenlange inzet voor Kerkraads dialect.
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