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?
(74% = Ik weet niemand die een lintje zou verdienen)

Nominatie

Redenering

Alle mensen die er voor een ander er
zijn
Alle ondernemers van Heerlen. Je
moet wel over heel veel karakter en
moed beschikken en kwaliteiten
hebben om je in deze steeds verder
afglijdende woonplaats te profileren
als ondernemer.
alle opa en oma s
De Fam. Meerveld Roely en Gerrit
keien van mensen in de
Seniorenwereld.

Om dat die mensen het beste in zich zelf maar ok in die ,die
ze helpen naar boven halt
Zie boven. Heerlen is helaas failliet. Leegstaande panden,
leegstaande panden, leegstaande panden en nog meer
leegstaande panden. Ja, ik weet verschillende
mogelijkheden om ze te vullen, maar een afspraak met de
burgemeester om dit te bespreken.?? Vergeet het maar.

De heer Gerrit Meerveld,
Meezenbroek
De meeste personen die een lintje
krijgen
'verdienen' het eigenlijk niet. De
meeste doen gewoon hun werk en
meer niet. Zo mag er ook geen
verschil zijn in de toe te kennen
lintjes.
De straatkrantverkoper bij AH op Het
Loon. Een Italiaan, die er 's mkiddags
staat. Hij help veel mensen bij de
winkel, ziet alles en heeft thuis een
hele hulpdienst voor de buurt.
Een vrijwilliger bij de KBO

Eindelijk eens een keer een 'gewone'
man of vrouw die anoniem iets voor
anderen doet. En zeker niet iemand
uit de politiek die gewoon zijn of haar
werk moet doen.
Frans Schols

voor het werk wat ze gedaan en nog doen.
Zij staan al jaren klaar voor onze Senioren binnen MSP. Als
seniorenvereniging en als ANBO hebben we indertijd de
Gemeente gevraagd. Afgewezen omdat ze het werk nog
moesten doen. In 'Senioren voor Senioren' HMM zijn ze nog
altijd even actief. Hoop dat ze het de Koning eenmaal
behaagd voor dit echtpaar.
Ondanks zijn leeftijd staat hij voor alles en iedereen klaar
Er zijn maar weinig personen die een lintje verdienen en
zeker niet diegene die elk jaar weer worden vereerd. Er zijn
in iedere gemeenschap STILLE personen welke zeker wel in
aanmerking komen voor een lintje.

Schat van een man. Belangstellend, lief, en altijd bereid om
te helpen. Hij geeft weer kleding door aan arme mensen,
junks en iedereen die probeert iets van zijn leven te maken.
Hij ziet overigens alles om zich heen.
Is al sinds jaren actief binnen de Bond, diverse functies
waaronder voorzitter van een afdeling.
Tevens contactpersoon van een Seniorengroep.
Uit mijn reactie blijkt al waarom. Juist omdat deze man of
vrouw in de anonimiteit werkt.

Geheel belangeloos helpt h
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Geert Wilders

Herman Zoetbrood

Jacqueline Bosch

Jeu van der Lingen, Hoensbroek;
Jo Hermanns, Hoensbroek;
Lian Strijards, Hoensbroek
John scheepers

Loes Eiserman
Loes Willemsen
Me zelf
mensen die zich inzetten en vaak uit
het niets aktiviteiten opzetten voor
mensen met een beperking. die vaak
in het verborgene gigantisch werk
doen
mijn echtgenote

mijn vader,
Mijn vrouw

Mijn vrouw

heeft zaken benoemt die wij 10 jaar later ook eindelijk zijn
gaan begrijpen en inzien; en daarvoor zijn persoonlijke
veiligheid in de waagschaal gezet
Hij is al 50 jaar vrijwilliger bij Passart-VKC. Hij heeft een
luisterend oor voor iedereen en hij motiveert zijn sociale
contacten. Alles wat hij nog kan doen op zijn leeftijd (76) jaar
staat in het teken van de club.
Zet zich hele dagen in voor de gemeenschap van Welten.
Leidster van Buurtsteun. lid BWWB , verzorgt wijkblad
Welterkoerier en verzint steeds nieuwe buurtactiviteiten
geheel belangeloos
alle drie zijn al vele jaren zeer actief op meerdere vlakken
van vrijwilligerswerk / werk voor de gemeenschap
Hij werkt al sinds jaar en dag als vrijwillifers voor de
buurtorganisatie zeswegen/n husken. Hij staat nooit op de
voorgrond maar is een stille doch hardwerkende en sterke
factor binnen het bestuur
Ze heeft heel veel plannen/ideeën om de minderheden in
Heerlen te helpen en ze voert ze ook uit.
Loes zet zich al jaren voor de volle 100% in voor de speeltuin
vereniging in de wijk Mariarade in Hoensbroek.
Eens verder kijken dan direct aan de oppervlakte maar hen
die bijna onzichtbaar bezig zijn.

40 jaar zonnebloem
10 jaar zorg voor moeder
5 jaar vrijwilliger Dormig 5 dagen per week
12 jaar oppasoma incl. evenementen
zorgt voor mijn zieke moeder maar is tevens vrijwiliger
sevegram en helpt bij kinderdagverblijf berengoed
Zij heeft meer als 35 jaar achter mij gestaan en het
huishouden bestiert toen ik mijn lintje buitenshuis aan het
verdienen was
Zij is al jaren mijn mantelzorger, cijfert zichzelf volkomen
weg .
Zie boven.

Niemand, koningshuis en dus ook
kon. lintjes zijn niet van deze tijd
niemand, onzinnige traditie
niet van toepassing
niemand, vind het onzin
Ik zou die lintjes afschaffen
Niemand. Ik zou wensen dat de
Zie mijn toelichting
lintjesregen tot het verleden zou
gaan behoren. Veel mensen doen iets
voor en ander of iets speciaals. Vaak
doen ze het omdat ze het graag doen
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(ook voor zichzelf).
Panhuysen Rudilf Voerendaal
Ralf Krewinkel

Renate Peeters.
René Graat
Riet de Wit
Roelleers
Theo Latten
Ton van Mastrigt

voorzitter VVE van grunsvenplein

open in bestuurdersschap, pleitbezorger voor fusie met
Landgraaf en betrekt inwoners van Landgraaf erbij daar waar
bestuur Landgraaf dat niet doet.
Staat altijd voor iedereen klaar, familie, vrienden, de buurt,
supervrouw.
Betekent veel voor Heerlen en Parkstad! Als oud-prins,
voorzitter LvK en nog veel meee.
Heeft m.i. Samen met de SP de goede koers voor Heerlen
uitgezet.
Vanwege zijn werk voor een beter en opener
Gemeente heerlen
Zijn tomeloze inzet voor het leesbaarder maken van de wijk
Zeswegen
Zijn enorme inzet voor de kwaliteit van de publieke ruimte in
Heerlen in het algemeen en de architectuur in het bijzonder
en zijn inzet om het publiek daarbij te betrekken.
sympathieke persoon en heel behulpzaam
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