
Woensdag 29 april « 2020

Wim Renders
Bestuurslid/vrijwilliger 
voetbalvereniging UNA, 
vrijwilliger zorginstelling 
‘Oktober’.

LintjesNieuws Veldhoven
Het heeft zijne Majesteit behaagd...!

Jos Bolder
Bestuurslid/vrijwilliger carnavals
vereniging De Teuters, bestuurslid/ 
vrijwilliger Stichting Vakantiewerk 
Veldhoven, vrijwilliger Jeugdland, 
vrijwilligers Severinus, vrijwilliger 
wandelevenement Dwars door 
Veldhoven.

Wil van Egmond
Vrijwilliger Immanuel Protes
tantse gemeente Veldhoven, 
vrijwilliger Stichting Djappo- 
leen, bestuurslid Stichting Pro
testants Christelijke Onderwijs 
De Rank, bestuurslid Stichting 
Leergeld Veldhoven en De 
Kempen, bestuurslid Vereniging 
Leergeld Nederland.

Gerda de Crom
Bestuurslid tennisvereni
ging De Korrel, bestuurs
lid Harmonie St. Cecilia, 
bestuurslid Rabobank 
Oerle-Wintelre, vrijwilliger 
Oerle Wordt Weer Oers 
en wijkplatform Oerle, 
mantelzorger.

Vrijdag 24 april regende het ook in Veldhoven weer lintjes. 
Al bleef het dit jaar alleen bij een mededeling. Naar het 
oordeel van het Kapittel voor de Civiele Orden verdienden 
dit jaar maar liefst 16 Veldhovenaren een Koninklijke 
onderscheiding omdat zij zich ‘geruime tijd ten bate 
van de samenleving ingespannen hebben of anderen 
hebben gestimuleerd’. Vanwege het coronavirus zijn de

lintjes nu nog niet uitgereikt. Er wordt gezocht naar één 
landelijk moment waarop dat alsnog kan gebeuren. De 
gedecoreerden krijgen dan in bijzijn van familie, vrienden 
en collega’s tijdens een feestelijke bijeenkomst hun lintje. 
Wanneer dit zal zijn, is mede afhankelijk van het verloop 
van het coronavirus.

4 dames en 12 heren:
lid in de Orde van Oranje-Nassau

Leo Loijen
Bestuurslid/vrijwilliger 
Heemkundekring Zeelst Schrijft 
Geschiedenis, bestuurslid/ 
vrijwilliger buurtvereniging 
Heuvelstraat, vrijwilliger Wijk
platform Zeelst, bestuurslid 
KBO, afdeling Zeelst.

Raymond Adriaans
Vrijwilliger Stichting 
KIKA, bestuurslid 
bordspelvereniging 
‘Roll the Dice’.

Andries Smaal
Vrijwilliger Immanuel Protestantse 
gemeente Veldhoven, lid mede
zeggenschapsraad Eindhovens 
Protestants Lyceum, vrijwilliger 
SWOVE, vrijwilliger Severinus, be
stuurslid/vrijwilliger PVGE vereni
ging voor senioren.

Ria Smaal-van Doorne
Vrijwilliger Immanuel Protes
tantse gemeente Veldhoven, 
lid raad voor Zending Wereld- 
diaconaat en Ontwikkelings
samenwerking, bestuurslid 
Stichting Protestantse Basis
school De Rank, vrijwilliger Het 
Vakantiebureau, vrijwilliger 
SWOVE.
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Vroeg op pad met oorkonde, bloemen en taart
Burgemeester Marcel Delhez was vrijdagochtend 
24 april al vroeg op pad. Hij bracht een verrassings- 
bezoek aan 14 nietsvermoedende Veldhovenaren op 
hun huisadres. Zij kregen van hem te horen dat aan 
hen een Koninklijke onderscheiding is toegekend. 
Daarna werden 2 vrijwilligers van Omroep Veldhoven 
midden in een live-uitzending van de omroep door de 
burgemeester verrast met dezelfde mededeling.

Vanwege het coronavirus mogen er tot 1 juni geen 
bijeenkomsten plaats vinden. Daarom was er dit jaar 
niet zoals gebruikelijk op dezelfde dag een officiële uit
reiking van de onderscheidingen. Dat gebeurt op een 
later tijdstip. Om de dag toch een feestelijk tintje te ge
ven, nam de burgemeester bloemen en een taart mee

voor de gedecoreerden. Ook kregen ze de ingelijste 
oorkonde die bij de Koninklijke onderscheiding hoort. 
Uiteraard hield de burgemeester zich aan de gepaste 
afstand van 1,5 meter en de andere richtlijnen om het 
coronavirus tegen te gaan.

Ook voor burgemeester Marcel Delhez was het een bij
zondere dag. “Heel bijzonder om op deze manier de 
Koninklijke onderscheidingen bekend te maken. Maar 
de prestaties van deze mensen zijn er niet minder om. 
Wat mogen we trots zijn op deze Veldhovenaren die zich 
zo inzetten voor onze samenleving. Allemaal van harte 
gefeliciteerd! Ik kijk er naar uit u de onderscheiding op te 
spelden tijdens een feestelijke bijeenkomst op een later 
moment." Al vroeg op pad om 16 inwoners te verrassen
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Koningin Emma stelde de 
Orde van Oranje-Nassau in

Ad Dielesen
Vrijwilliger Lunet Zorg, 
bestuurslid/vrijwilliger 
bloemenvereniging Flora, 
vrijwilliger tafeltennis
vereniging Veldhoven, 
vrijwilliger SWOVE.

Henk Hendriksen
Vrijwilliger ziekenomroep Zevenaar, 
vrijwilliger Eindhovense Regionale 
Verplegingsomroep, vrijwilliger Radio 
Royaal, vrijwilliger Radio Horizon, 
vrijwilliger Lokale Omroep Veldhoven, 
vrijwilliger internetzender Cliff 
Richardradio, vrijwilliger Stichting 
Mentorschap Zuidoost Brabant.

Mia van der Velden-Sanders
Vrijwilliger buurtvereniging De 
Dreef, vrijwilliger Caeciliakoor, 
vrijwilliger Stichting Wereld- 
huis, vrijwilliger Stichting 
samenwerking Veldhoven- 
Jarocin, vrijwilliger zorg
instelling ‘Oktober’.

Herman Schoemaker
Vrijwilliger Lokale Omroep 
Veldhoven, vrijwilliger voetbal 
vereniging S.V. Marvilde.

Ad Dielesen
Vrijwilliger Lunet Zorg, 
bestuurslid/vrijwilliger 
bloemenvereniging Flora, 
vrijwilliger tafeltennis
vereniging Veldhoven, 
vrijwilliger SWOVE.

Eeuwenoude traditie 
nog springlevend
Kent u ook iemand die een lintje verdient? 
Binnenkort start de aanvraagprocedure 
weer voor de lintjes die in 2021 uitgereikt 
worden. Hoe u dat aanpakt kunt u 
binnenkort lezen in het gemeentenieuws.

Bert Kemp
Bestuurslid/vrijwilliger vogel
vereniging Aviarium Eindhoven, 
bestuurslid /vrijwilliger Lambertus- 
parochie, mantelzorger.

Marijke van Ekert-Vercoelen
Vrijwilliger Gymvereniging 
Voorwaarts, mantelzorger.Henk van Rooij

Vrijwilliger harmonie 
Sub Umbra, vrijwilliger 
Prins Willem Alexander 
band, mantelzorger.

Wim Habraken
Vrijwilliger voetbal
vereniging UNA, vrijwilliger 
toerclub Wilhelmina.

Herman Schoemaker
Vrijwilliger Lokale Omroep 
Veldhoven, vrijwilliger voetbal
vereniging S.V. Marvilde.

Alle foto’s in dit LintjesNieuws zijn gemaakt door Martily Media, tenzij anders aangegeven.


