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

Redenering

er zijn zoveel
mantelzorgers die
zoveel en goed werk
verzetten en die
verdienen in mijn ogen
wel eens een lintje
Dhr. Johan Kessels
Kanaalstraat 65
BERINGE
Dhr. Wilms

Deze mensen verdienen een dikke pluim

Die het eerste
begonnen is met het
opzetten van het
plattelandshoes
Mijn moeder, die zelfs
op hoge leeftijd
vrijwillige taken deed
voor kbo en ook vaak
langs de deuren ging
met allerlei collectes
Een hardwerkende
ondernemer
Geen ambtenaren of
bestuurders die
beroepsmatig hiermee
hun inkomen veilig
stellen
Gerard Reijnders
iedereen die op welke
manier een steentje
bijdraagt voor de
gemeenschap.
Jaac Veugelers
Jan Hoeijmakers
Hoeijmakers Groep,
prachtig goed kantoor.
kessel

Zijn geweldig inzet als vrijwilliger.

Hij heeft heel moeilijk gehad ivm dat hij achteraf toch gelijk had maar
niet kreeg
Aanwinst voor de gemeente en omgeving!
- omdat ze zo gek was, om dit steeds te blijven doen, en dit niet altijd en
te weinig gewaardeerd werd

nu eens niemand dei vrijwilligerswerk doet want dit is tenslotte
vrijwillig. Maar iemand die elke dag hard werkt om zijn klanten ten
dienste te zijn
inwoners die jaren hun werk goed hebben gedaan.

Doet erg veel voor de gemeenschap van Helden
ik ben hier geen voorstander van want er worden altijd mensen
vergeten die er eigenlijk ook een zouden moeten verdienen.

Hij doet veel vrijwilligers werk voor jong Nederland, de kerk, de school.
Hun bedrijf bestaat dan 40 jaar, het is een vakidioot zeer veel
bestuursfuncties gehad, zowel plaatselijk, provinciaal en landelijk, zeer
vele verenigingen gesponsord.
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Jan Maessen

Lenie Verlinden-Cox
lilian Janssen
Marcel Tijdink
Mart van Roij
Math Goossens
mensen die zich in
zetten voor iets en
iedereen waar anderen
de neus voor op halen
Mevrouw Annemie
Bruijnen-Laemen

mijn vrouw
mijzelf

Niemand
Onze buren, Jaap en
Adri Janssen.
Sil
Sjaan v Horen
Theo Cox uit maasbree
U schrijft : ik weet
niemand die een lintje
zou verdienen. Ik weet
dat er veel mensen zijn
die een lintje verdienen
voor hun inzet en
verdiensten voor de
gemeenschap. Ik bekijk
het denk ik wel breder.
Vrijwilliger

Ondanks zijn 87 jaar verzorgt hij zijn vrouw Bep, die al meerdere jaren
dement is. Op de tandem (elektrisch)gaan ze nog samen fietsen,
tenminste als het weer het toelaat. Zo krijgt Bep nog de nodige
buitenlucht. Op gaat hij met haar wandelen in een elektrische rolstoel.
Hij kookt, wast en onderhoudt tuin en vijver.Vorig jaar hebben ze nog
hun 60 jarige bruiloft gevierd.
Werkelijk een 1e klas mantelzorger en dat nog met 87 jaar
Doet heel veel voor vluchtelingen. Allemaal vrijwillig.
Jarenlang vrijwilliger bij de volleybalclub VC Astrix
Marcel verdient een lintje voor zijn inzet bij de Dörper Revue,
Carnavalsvereniging de Kuus en t Hökske, Heldense kleinkunstgroep
vele vrijwilligers werk
voor de vele inzet bij de volleybal vereniging Olympia

Ze zet zich al jaren intensief in voor de Katholieke kerk in Helden dorp en
ondertussen in de hele parochie.
Daarnaast als koster in de kerk.
Tevens een van de organisatoren voor de jaarlijkse KBO vakantie.
Verschillende jaren mantelzorger voor dhr. Jo Rietveld.
Teveel om op te noemen, want ik weet zeker dat ik nog diverse
activiteiten vergeet.
werkt al vele jaren in de thuiszorg als huishoudelijke hulp, erg zwaar
werk heb hier bewondering voor
Vroeger was het bijzonder, tegenwoordig krijg je deze al als je gewoon je
werk hebt gedaan, en misschien wel te lui bent om een keer wat anders
te gaan doen. Een raadslid krijgt deze b.v. automatisch na 12 jaar. Wat
een onzin. Vooral leuk voor veelal de burgemeesters etc. zelf;)
Op de achtergrond zijn zij heel actief voor vereniging en medemens.

Omdat ze zoveel veel voor het Beringse gemeenschap doet.
Was en is met veel zaken in maasbree geweest.
Omdat heel veel mensen ongevraagd iets doen voor de gemeenschap.
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Vrijwilligers in de zorg
want ze zijn onmisbaar
Wiel of Sophia Peeters
Regisseur
toneelvereniging

Ik heb geen speciaal persoon
Altijd bezig
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