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

a)Corry Niessen Daalakkerweg i.v.m. haar werk voor
Lidwina
b)Riet Janssen, j. Truyenstraat.

a) niet aflatende zorg voor zieken en
gehandicapten in Leeuwen en Maasniel
b) Meer dan 30 jaar secretariaat van en het
gezicht voor het koor De Leeuwer Cantorij
Voor de betrokken inzet en samenwerking
van/met verschillende culturen.
Met ons dorpje Leeuwen is het voor de
verenigingen moeilijk overeind te blijven.
Qua leden en geld. Vrijwilligers zijn hierin zo
belangrijk
Al jarenlang een enthousiaste wijkcoach van
de gemeente Roermond
Ja, Zij spendeert heel veel tijd en zamelt veel
voer en geld in Om de zwerfdieren in
Roemenië te Helpen.......
Ziekenbezoek,opvang
Syriers,,KVG,eenzamen en dat allemaal met
gulle hand terwijl ze het zelf echt niet breed
heeft
Voor haar inzet voor MBVO Line Dance

Alle vrijwilligsters van maximina roermond
Alle vrijwilligers van ons dorpje

Ankie Somers
Annalies Delescen

Anny Heussen v.d.Kerkhof,zij doet in stilte heel veel
werk voor Syriers,in haar flat,weduwen en
ziekenbezoek van KVG.
Anny Lemmen van MBVO Line Dance zij doet dit
binnenkort al 40 jaar
Bertha van der Linden
burgemeester Donders, Tof Tissen en wethouder
Smitsmans
c.h van moergastel
De conciërge van Basisschool Neel

de heer G. Verlinden (91)

De heer J. van Rey
De mensen die aan het bed staan bij ouderen,
demente etc die met echte liefde werken dus geen

Zij zorgt al meer dan 25 jaar voor haar zwaar
gehandicapte echtgenoot
Allen hebben veel voor de stad gedaan in
sociaal opzicht.
zet zich in voor andere (oudere gym , familie
Voor zijn toewijding voor school en terrein,
zijn vriendelijkheid tegenover iedereen en
zijn milde pedagogische aanpak van de
kinderen.
Hij heeft als hoofd financiën veel voor onze
stad gedaan o.a. samen met Burgemeester
Custers en was ook op kerkelijk gebied
actief. Eigenlijk verbazend dat hij nooit
koninklijk onderscheiden is.
Hij heeft een visie voor de stad ontwikkeld
en gerealiseerd
Nee maar ga maar ergens naar binnen en ze
zijn er
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managers oid
een vriendin van mij

Een willekeurige moeder/huisvrouw.
Fiel Schelfhout voor zijn bijdrage aan het opknappen
van de Donderberg
Frits Roumen uit Roermond

Geert Wilders
Gerry Nijssen

Harrie Kellenaers,

Iedereen die iemand zonder dat hij er wat voor krijgt.
En niet omdat hij toevallig bekend is ..
Iemand die vrijwilligers werk doet,of een huisvrouw
van een groot gezin.waarom die met hun kop op de t
v komen.
Ik heb toevallig voor dit jaar iemand voorgedragen
en de voordracht is ook toegewezen. De naam houd
ik geheim tot 26 april.
J Breugelmans ( postuum )

Jos van Rey
Jos van Rey
Marianne Smitmans
Hein van der Bruggen
Lintjes vind ik goed voor mensen die vrijwilligerswerk
doen maar geen betaalde vaak riante salarissen ook
niet voor ambtenaren en Kamerleden die riant
betaald krijgen voor hun inzet en dus hun plicht
doen.
Marc Bouwens

zij zet zich belangeloos in voor een
verstandelijk gehandicapten echtpaar,
onderneemt leuke dingen met hun , uit eten
uitstapjes , zwemmen etc
??? Duidelijk toch
Zie boven
hij is liedjes verteller in Roermond. hij treedt
altijd belangeloos op, en maakt veel mensen
blij met zijn optreden. hij helpt mensen ook
waar hij kan. wat in zijn vermogen ligt. en
ook al is hij zelf gehandicapt, door zijn vele
hartaanvallen, hielp hij iedere week n
eenzame meneer als gezeldschap, met t eten
in t godshuis.
ook doet Frits veel aan donaties.
een van de weinige mensen die Nederland
nog hoog heeft zitten
Op de achtergrond zeer actief voor onder
andere de Milieu- en Heemkundevereniging
Swalmen (tijdschrift, bibliotheek, archief,
Open Monumentendag enz.) en voor
Zwembad de Bosberg.
Op de eerste plaats,mantelzorger voor zijn
echtgenote,die al jarenlang een ernstige
C.O.P.D.heeft

Vele vrijwilligers doen goed werk en ze zijn
onmisbaar
De toelichting is meegegaan met de
aanvraag en is eveneens geheim.
voor zijn vele verdiensten zowel politiek , als
in het onderwijs , als ook binnen het
verenigingsleven en voor behoud van
Roermondse cultuur.
Ondanks alle schandalen heeft hij Roermond
wel op de kaart gezet.
Economische en maatschappelijke prestaties
voor Roermond.
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Marij-Cox-Sevenich
Marjolein Hoofwijk

Voor haar sociale betrokkenheid.
Zet zich in voor de gemeenschap en zorgt
voor haar omgeving zoals met dieren naar
demente mensen, helpt kinderen van
dierenangsten af enz enz
Mensen die jarenlang klaar staan en in touw zijn voor Marij is mantelzorger, verder erg betrokken
hun vereniging, ook als dat maar één vereniging is.
bij sociale activiteiten in Swalmen,
Marij Berben in Swalmen
dorpsraad, besturen
Mezelf
42 jaar in overheidsdienst en afgescheept
met een pensioentje zonder verdere
compensatie voor de gestegen kosten
Michael Wolf
Deze arts heeft een zwaar gehandicapte
vrouw. Is zeer betrokken met patiënt etc.
Geriatrisch Arts St. Camulis
Sedert jaar en dag zorgt hij niet alleen voor
patiënten maar is belast met bijzonder veel
zorg voor zijn lieve vrouw Marij Wolf
Mijn buurvrouw, niet omdat ze bij tig verenigingen
Zie boven
zit, maar omdat ze altijd voor alles en iedereen klaar
staat
Mijn echtgenote voor 30 jaar werk in de thuiszorg
30 jaar werkzaam geweest in de thuiszorg en
een eigen huishouden gedaan. en zit nu met
een versleten rug thuis
Mijn echtgenote,tevens mantelzorgster en
Zie boven
vrijwilligster MOV en wijkhuiswerk
Mijn mantel zorgen
Staat dag en nacht voor ons klaar
Mijn vrouw
Mijn Vrouw Irene Symons-Fermont
Daar ik al 30 jaar psoriasis heb en rug en
schouder klachten heb ben ik beperkt in het
laten en doen van bepaalde activiteiten ik
vind in haar een grote steun om toch van het
leven te kunnen genieten
mijzelf
ik doe al bijna 25 jaar vrijwillegers werk
Niemand
Ben tegen de monarchie.
Verlenen van een lintje is een ernstige
belediging
Niemand
Niemand
Niemand
Ja, dat hele gebeuren is flauwe kul en moet
gauw afgeschaft worden
Niemand grote fluiwekul
Nee
Niemand, onzinnig gedoe!
Zie boven
Niemand. Het kan nooit objectief zijn dus niet doen Mvg
zoals het nu gaat is het een lachertje!
Nooit iemand uit de politiek of als bestuurder. Niks
Zelf werk ik als vrijwilliger bij coach4you,
tegen deze mensen maar het is hun werk om iets te misschien een lintje voor Nan Boleij?
doen voor de gemeenschap. Een lintje voor iemand beleidsmaakster van deze groep.
die als vrijwilliger veel gedaan heeft /doet voor iets
wat niet zijn/haar normale werk is.
Peter Heijnen
oud gemeenteraadslid
Petra beeren
Zij zet zich heel veel in voor de
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politiek,vrijwilligerswerk etc
Politie agenten Roermond
Zij hebben snel en veel voor mij gedaan en ik
waardeer hun inzet en aanwezigheid.
Resi Coumans
Is maatschappelijk zeer betrokken.
Biechthokje aan de Looskade. Eerlijk en
spontaan. Boordevol creativiteit samen met
haar man Thuur. Zet zich politiek in voor de
medemens die het moeilijk heeft.
Richard Rieter
Vanwege zijn vele verdiensten in de wijk
Hoogvonderen, op het gebied van
wijkcontacten, representatie van de wijk,
veiligheid etc.
Th.J. Wever-Reisler
Meer dan 25 jaar lid bestuur EHBO Maasniel
(verbandmeester)
Meer dan 20 jaar lang vrijwilliger St.
Vincentius-winkel
Sinds 2010 lid clientenraad Camillus
(dit ondanks een zware handicap)
Ton Nelissen
vanwege zijn versdiensten voor de
Roermondse Vastelaovend cultuur. En het
uitdragen van deze cultuur naar de regio
dmv de de Sjole- en sjtasie festasie.
Veel vrijwillers en mantelzorger. Ik weet geen namen Zij zijn zo bezig met werken voor anderen en
krijgen daar misschien ,n hartelijk woord
voor maar geen geld.
Soms krijgen ze ,n snou.
voorzitter van SHH
Omdat doorde VZ aan deze voetbalclub, die
de grootste is van Roermond met veel
jeugdleden, uitstekend leiding geeft
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