Lintjesregen
1. Wie zou u willen voordragen voor een lintje? Waarom verdient hij/zij een
lintje?
Lintje

Albert Biemans
alle stille
krachten op de
achtergrond
Alle vrijwilligers
van Laarbeek,
die pro deo
meewerken aan
een betere
wereld, Nederland,Laarbeek, of
woonkern. Ze
moeten het
vrijblijvend,
onvoorwaardelij
k en vooral
graag doen.
Alle vrijwilligers
verdienen een
lintje voor hun
inzet.
Of er een
vrijwilliger(ster)
met kop en
schouder boven
gemiddeld is
weet ik niet.
Alle werkende
moeders
Als hij nog
geleefd zou
hebben, mijn
vader
Annie van
Lierop
Mariahout
Ben Engels

Staat altijd
klaar voor
anderen

Buitengewone
prestatie
geleverd

Topper in
zijn/haar
vakgebied

Andere reden, namelijk:

Weet niet

x
verzetten veel werk dat vaak
niet gezien wordt.
x

x

x

x
x

x

x

x

Ben is de Harmonie en het
Anker in levende lijve
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Cor Boudewijns

Daar zouden
verschillende
mensen voor in
aanmerking
komen die pro
deo veel
vrijwilligerswerk
doen.
De
burgemeester.
De heren van
Zeeland en
Vlemmix. Alleen
voor het
assortiment
smoezen, die ze
weten te
bedenken om
maar niets te
hoeven doen, is
al een lintje
waard.
Dinie van
Geffen
Don van
Sambeek uit
Beek en Donk
Een held die
iemand gered of
geholpen heeft.
eigenlijk aan
iemand die al
jaren overleden
is, het echt
verdiend had
maar destijds
niet is
voorgedragen
omdat hij te
jong overleden
is
Geen
hotemetoot
maar een
moeder van een
groot gezin

is er altijd voor de dieren in
het dierenpark

x

x

x

menselijk
Smoezen bedenken.

x

al jaren actief binnen EHBO
vereniging Lieshout
is een dwarsdenker en
friskijker
Zie boven

x

x

x

x

x
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Gerard Bunthof
en Albert
Biemans
Gerrie van der
Sloot

x

Gerrit van
Kaathoven
Hans Janssen,
voorzitter van
RCL
Heb iemand
voorgedragen
Helmie Segboer
Helmie Segboer

x

henk en gerda
berkers
Henk Wilbers

x

Erg actief binnen de
Teugelders en de activiteiten
commissie van de Regt

x

Hij is zeer betrokken bij de
club

x

x

x
x

x
x

x

Heeft zich als vrijwilliger bij de
brandweer altijd veel ingezet
en is al vanaf de oprichting
vrijwilliger bij de jeugd
brandweer Laarbeek
meer dan 25 jaar
vrijwilligerswerk Unicef,
wereldwinkel en read to grow
en vrijwillige bestuursfuncties

Henny de
LeeuweKleijngeld

Henry
Bouwmans
houd ik geheim
iedereen die 45
jaar of meer
gewerkt heeft
iedereen die
dagelijks
mantelzorg
uitvoert

x

Iedereen die
voor een (
zwaar)
gehandicapt of
dementerend
persoon zorgt.

x

Al jaren druk voor de
toneelvereniging

x
x

deze mensen worden zwaar
ondergwaardeerd, krijgen nog
geen kop koffie op een
inloopmiddag
x
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Iemand die op
teruggetrokken
wijze mensen
helpt. De lintjes
worden jua
alleen maar
gegeven aan
mensen die
vooraan staan.
ik denk dat er
heel veel
mensen een
lintje zouden
moeten
krijgen,voor
alles wat ze
doen,maar
omdat ze vaak
dingen doen die
niet echt naar
buiten
komen,valt het
vele werk wat
ze doen niet op
IK ken de
meeste mensen
niet persoonlijk,
maar mensen
die een
pleegkind in
huis nemen,
daar heb ik veel
begrip voor.
ik weet niet één
twee drie
iemand te
bedenken, ik
zou graag
iemand een
lintje geven die
veel doet op de
ACHTERGROND
staat en niet in
de spotlights
Ik weet zo gauw
niet wie, maar
ik denk dat vele
vrijwilligers een
lintje verdienen
en
mantelzorgers

zie boven.

x

x

x

x

x

Cijferen zichzelf weg voor
anderen
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Ik WIL niemand
voordragen.
Ben tegen het
systeem !!!
Ine van
dintheren
Jan Leenders,
huidig
penningmeester
van Sparta'25
en bestuurslid
KansPlus
Jo Hoebergen
Jo Leenders
Mariahout,
Coby van de
Broek
Mariahout
Joop Hendriks
Jos van
Oosterwijk
Kees Burghouts
M Pepers
Kapelstraat
hij zorgt al jaren
voor zijn zieke
vrouw
Maarten de
Groot uit
Lieshout
Maarten de
Groot
Jacques Kals
Marcel v.d.
Kerkhof uit
Beek en Donk.
Hij voorziet heel
Laarbeek als
vrijwilliger van
hele mooie
foto's en dan
bedoel ik niet
alleen
natuurfoto's die
wonderbaarlijk
mooi zijn.

Heel veel vrijwilligerswerk
x

x
x

staan op heel veel fronten
klaar voor mensen.

x
x

x

x

vrijwilliger kerk,
penningmeester
biljartvereniging
al jaren zeer actief binnen IVN
zieboven

x

x

fanatieke vrijwilliger bij
Kindervakantieweek Lieshout
en Basketbalclub Lieshout
x

x

x
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Mari vd rijt
Maria Bekkersv.d.Meijden

x
x

Zet zich in voor verschillende
ingen en de parochie

Maria Gilsing
koopmans.

Staat klaar voor vereniging
waar zij een helpen de hand
kan bieden maar nooit op de
voorgrond zo een vrijwillir die
van alles doet en je nooit
hoord stille kracht.

Mayke van
Dommelen
Mayke van
Dommelen

x

Meerdere
personen.
Mensen die zich
als vrijwilliger
inzetten binnen
onze
maatschappij.
Dat zijn er heel
veel.
Mensen van de
club van 100

x

mevr Carla
Jansen
mevr Ida
vanOsch
Mevrouw Gerda
Spek. Zij
verzorgt al jaren
de training van
beginnende
bridgers.
Mezelf. Grapje.
Ik zou zo snel
niemand weten.
Mia Rooijakkers
van der Maat
al meer dan 20
jaar vrijwilliger
in de Regt.
mieke smits

x

x

x

x

x

Oprichter toneelclub,
vrouwencontactgroep
pimpernel, raadslid geweest,
vrijwilliger wereldwinkel
Actieve vrijwilligers

x

x

x
zie boven

x

x

x

zorgt al jaren voor haar
gehandicapte dochter,dag en
nacht
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Mies van Berlo
uit lieshout

Al tien jaar deelnemer en
vrijwillger voor de ropa-run
met runningteam Laarbeek

Mijn man
Mijn man

Mijn
moeder!!!!!!!!
Mijn neefje Stijn
geene die zelf
reuma heeft en
zich als
ambassadeur
inzet voor
andere zieke
kinderen voor
Stichting
opkikker
Mijn ouders en
zus. Zij staan al
jaren altijd voor
mij klaar, door
weer en wind.
Door mijn ziekte
hebben ze al
vele moeilijke,
angstige
momenten
meegemaakt.
Wat er ook
gebeurde, ze
waren er voor
mij. Voor mij
verdienen ze
alledrie een
lintje en meer
dan dat. Mijn
dankbaarheid is
niet in woorden
uit te drukken.
Mijn
overbuurvrouw
Maartje Van
Geffen /
Brouwers
mijn vader maar
die heeft er al
één..

x
x

30 jaar brdw, jeugdbrdwr, lang
bestuur, veel nw top projecten
opgezet beroepsmatig, echte
people manager

x
x

x

x

x
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mijn vrouw
Nelleke van
Kaathoven
Nick Scheltens
Niemand want
er zijn zo veel
mensen die
goed bezig zijn
Niemand want
ik vind het niks
Niemand. Hou
toch op.
Niet dit jaar wel
volgend jaar.

x
x

Noud vd
Bruggen
Paul de Hoon
Peter Ronkes
Agerbeek
Ria van Berlo

x

Ronnie Tijssen
Ronnie Tijssen
Ronnie Tijssen

x
x
x

Ronnie Tijssen
te veel om op te
noemen
teveel om op te
noemen: in het
vrijwilligerswerk
!!!
Ton schepers,
marie jose van
bakel
Tonny van Hout
Tony van Hout
Toon van
Zutven
Toos van de
linden
Veel echte
vrijwilligers
Veel vrijwilligers

x

29 jaar bestuur ELI
x

Ieder mens verdiend op zijn of
haar manier een lintje
neeehee.
x

x

x
Maatschappelijk zeer
betrokken
doet veel voor laarbeekse
gemeenschap
x
is al in verschillende
verenigingen actief of geweest
x

x
alles bij elkaar

x

x

x

x
x

x

jarenlang vrijwillig ingezet
voor de Laarbeekse bevolking
x

x
x

Drijvende kracht judo
vereniging beek en donk
x

x

8

volgend jaar
weet ik wel
iemand
Wies
Rooyakkers
Wim van de
Burgt
Zus
Heijnsbergen
Sjef blussers
Rieky van der
velden
Zuster Wilfrieds
uit Mariahout

x

x

x
x
x

x

x

x

x
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