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?
(73% = Ik weet niemand die een lintje zou verdienen)

Nominatie

Redenering

Alle honden bezitters.

Omdat ze zo netjes de rotzooi van hun honden
opruimen.( NIET HEUS!!!!!!)
Omdat zij héél véél goed werk verrichten
Laat dat maar eens iemand anders doen, komen
waarschijnlijk nog niet aan de helft.

Alle mantelzorgers en vrijwilligers
Andre Geisen die al jarenlang zijn zieke vrouw
verzorgd, zelf behoorlijk ziek geweest en nog heel
veel voor de Phil harmonie van Sittard doet. En
nog heel veel andere zaken voor het goede doel.
Arno Callemeijn
Dat heb ik al gedaan en ik hoop dat hij dit lintje
volgende week ontvangt!
De ambtenaar van openbare werken in ieder
geval niet.
De vrijwilligers van BieZefke, in de vorm van de
voorzitter; de groep is al jaren belangeloos bezig
om aan het huiskamerproject een goede invulling
te geven aan dak- en thuislozen. Maatschappelijk
gezien geen project waar je 'hoog scoort', er rust
nog steeds een sfeer van negativiteit ( ze zijn het
zelf schuld!), maar men moet zich realiseren dat
iedereen 3 maandsalarissen van zo'n situatie
verwijderd kan zijn!
Dhr Polman uit Munstergeleen

Al 40 jaar trouwe dienst als vrijwilliger van de
brandweer Post Geleen!!
Het is een 'All in one' op het gebied van
vriwjilligerswerk
Wanprestaties
de groep is al jaren belangeloos bezig om aan
het huiskamerproject een goede invulling te
geven aan dak- en thuislozen. Maatschappelijk
gezien geen project waar je 'hoog scoort', er rust
nog steeds een sfeer van negativiteit ( ze zijn het
zelf schuld!), maar men moet zich realiseren dat
iedereen 3 maandsalarissen van zo'n situatie
verwijderd kan zijn!

Hij loopt elke ochtend een rondje langs veld en
beek en raapt alle afval op. Van snoeppapiertjes
tot weggegooide paraplu
Dhr. Dreessen, geleenstraat 6, munstergeleen
Voor zijn vrijwilligerswerk bij de zonnebloem,
vluchtelingenwerk, brancardier Lourdes reizen,
bridgeclub. Verder staat hij altijd voor iedereen
klaar.
Dick Smit
Jaren voorzitter bij een duikclub en nog steeds
bezig met les geven op hoge leeftijd
Eigenlijk niemand individueel: bijna alle
Aansluitend dus vooral groepen die
gedecoreerden krijgen deze voor prestaties die zij sociaal/maatschappelijk vanuit hun
alleen dankzij een groep hebben voldaan!
betrokkenheid gedurende lange tijd actief zijn
geweest.
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Eric eijpelaar

geen idee
heb ik reeds doorgegeven
Henk Braam uit Munstergeleen

Houd ik voor mijzlef.
HR j Albertzs rozenlaan23 geleen

Ik heb mijn bedenken bij het lintjes-gedoe ...
Ik ken meerdere bewonderingswaardige
personen in mijn directe omgeving, mijn zij
voldoen hoogstwaarschijnlijk niet aan de - in mijn
ogen verouderde - criteria.
IK vind lintjes totale nonsens
Ik zou het niet weten. De enige persoon die ik
zou voordragen is Wilma van Wilma Running en
zij heeft al een lintje.
Isitan Gün

Isitan Gün

Jaap van Rooijen

Jean Houben
Kan slechts mezelf voordragen.
Lenie Ubachs

Jarenlange inzet bij het parkfestival in sittard.
Gehouden op koningsdag en voorheen
koninginnendag. Een festival voor jong en oud
waarbij de opbrengsten tegoed komen aan
scholen en verenigingen. Top man en top
initiatief
geen idee
bijzondere verdiensten voor gemeenschap.
Voor zijn jarenlange bestuurslidmaatschap en
voorzitterschap van de ingenieursverenigingen
Niria en nu KIVI. Hij is ook nog steeds actief in de
Euregionale Bestuurscontacten met
zusterverenigingen.
N.v.t.
Hij is vanaf eertste uur vrijwilger decorschilder
lindenheuvelse revue en heeft nu aangegeven
ivm leeftijd te moeten stoppen.

Ik zou dus geen lintjes uitdelen ....
N.v.t.

zie boven
Zij heeft al een lintje :-)

Niemand in de regio 046 durft zijn hoofd uit te
steken voor Fortuna Sittard. Deze persoon wel.
En met een duidelijke visie en door letterlijk
tussen de supporters te staan.
Omdat hij de club die onze stad bekend heeft
gemaakt in Nederland, heeft gered. Zonder
Fortuna zou bijna niemand weten waar Sittard
ligt. Fortuna verdiend een Gemeente die hun
helpt
Omdat hij zich jarenlang heeft ingezet voor het
verenigingsleven. Heeft geholpen tijdens de
Watersnoodramp en 36 jaar lang de Koningin
gediend heeft in het leger.
Hij heeft heel veel betekend in de Limburgse
wielersport
Doe genoeg voor de maatschappij
Voor al het vrijwilligerswerk dat ze doet. O.a.
voor de ouderen in de wijk leijenbroek en de
fanfare St. Jan Leijenbroek
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Leo van Witsen.

Hij is mijn vader, 84 jaar en al zolang ik me kan
herinneren actief vrijwilliger voor het IVN en
ondertussen ook al jaren voor IKL. Hij is een zeer
bescheiden man met een hart van goud.

Linda Adriaens van het Glanerbloempje

Is altijd in de weer voor mensen met een
beperking of minderbedeelde kinderen.
louis janssen van de nonnevotteclub
deze man doet al heel lang goede dingen voor
zieken ,gehandicapten etc.
Marleen Houwen
Vele verdiensten als instrukteurs EHBO.
Voormalig Voorzitterschap KWF
kankerbestrijding afdeling Sittard.
Marlies Goessens-Stans
Ze is al meer dan 25 jaar vrijwilligster bij de
jeugd van Smoke Eaters en later het eerste team
Gansbeek 71
van Laco Eaters Geleen, voorvechtster voor
vrouwenijshockey, organisator Girls Only Hockey
6166 JG Geleen
Weekend, vrijwilliger en competitieplanner
Nederlandse Ijshockeybond.
mevr kraslik van de wmo
omdat deze zich plaats in hulp behoevende en
vandaar uit een moeder gevoel aangeef
Mevrouw Riet Vosdoet
Doet al tientallen jaren vrijwilligerswerk in
Geleen voor ouderen
Mezelf
Ben 10 jaar brandweervrouw en
brandweerduiker geweest
mijn echtgenote
Iedere keer voor iedereen klaar staan.
Geeft al bijna 40 jaar les aan huis aan ouderen
en jongeren
Indien je in een bedrijf werkt wordt hier
aandacht aan besteed. Nu helaas niet.
Mijn vader
Doet al 20 jaar vrijwilligerswerk
Mijn vrouw
Behulpzaam, lief, aardig, altijd goede zin.
Mijn vrouw
Voor al het uiterst verantwoordelijke werk dat zij
verricht. Zij is werkzaam in het basisonderwijs.
En dat bijna 40 jaar. Ik vind dat knap.
Mijn Vrouw : Mevr.Claessens
Omdat zij al vanaf haar 14e jaar werkt waarvan
vele jaren in het ziekenhuis en in st.odielia in het
klein schalig met bejaarde en demente mensen
Niemand. Ik vind het op deze manier uitdelen van niemand verdient dit soort louter ceremoniële
lintjes
lintjes zonder inhoud
volkomen zinloos
Niemand. Mijn voorstel is hiermee te stoppen.
Geen antwoord.
Het is achterhaalt.
Oud-collega Ton Reinders
Jarenlange inzet voor de handbalsport en voor
de jeugd als docent in het V.O.
Pierre Nusser of Winand Schmeits uit
Telkens als vrijwilliger bezig met activiteiten
Broeksittard, deze doen erg veel als vrijwilliger in voornamelijk in Broeksittard.
het dorp
ricki grootjens
doet al heel lang vrijwilgerswerk in de
bloemenhof lindenheuvel en is tevens
medewerkster van de revu van lindenheuvel.
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Romy haex

Ron Rosier

Sjef Schurgens
Tante
Tom Vranken
vluchtelingenwerk
Zef Schurgers

Op en top vrouw staat voor iedereen klaar. Zelfs
in de periode toen ze kanker had hielp ze nog
mensen met problemen en bood ze een
luisterend oor.
Actief bij vrijwillige brandweer, in bijeenkomsten
met de straat (paardestraat, centrum), hulp aan
allerlei mensen die hulp kunnen gebruiken
Voor zijn zeer grote inzet voor Sittard-Geleen
Doet vrijwilligerswerk bij SGL en staat altijd voor
iedereen klaar
40 jaar dienst jubileum POSTNL Pakketten
voor hun inzet voor asielzoekers
Hij heeft al heel veel voor de gemeente
betekend
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