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?
(72% = Ik weet niemand die een lintje zou verdienen)

Nominatie

Redenering

Abakoula Argalaless

Zijn inzet voor zijn stichting Aman-Iman in Niger
waar nu 11 dorpen goed drinkwater hebben.
Maar ook zijn verbindende rol in onze stad. zijn
ambassadeursschap met ontmoetingen met
Koenders en Ploumen. Zijn inzet voor Nigerezen
in Nederland. Voor het CIMM.
Deze persoon doet heel veel voor de
minderbedeelden on de samenleving.
Dat zijn de mensen die 24 uur per dag paraat
staan. Ook op zon en feestdagen en hun
compensatie is maar minimaal.
zie boven

Addie Redmeier
Alle mensen van de Brandweer, politie en
verpleging verdienen een lintje
alle oma's en opa's die op hun kleinkinderen
passen terwijl de ouders aan het werk zijn.
Hierdoor dragen ze bij aan de groei van de
economie in Nederland.
Alle vrijwilligers die een bijdrage leveren /
werkzaam zijn t.b.v. dementerende ouderen.
hun bijdrage is essentieel ter ondersteuning van
verpleegkundigen én het welzijn van
dementerende ouderen!
André Willems, wethouder Maastricht

Anita Roumans

Anja Martens, Hennisstraat 2E,6215 KK
Maastricht

Anneke Pieters
Bertille Sogelee

Ik stel voor om de groep als geheel een lintje te
geven, niet één persoon.

Voor de bevolking zeer benaderbaar en
reageert snel op e-mails.Komt verder over als
een betrouwbaar bestuurder.
Zei zet zich ontzettend goed in voor het
Buurtcentrun Daalhof en omstreken en regelt
alles in het Buurtcentrum en daaro verdient ze
een lintje
Staat altijd voor iedereen klaar en cijfert zichzelf
altijd weg, zal nooit klagen. Moest aan de
chemo v borstkanker terwijl man nog in de
bestraling zat v prostaatkanker. Voorzitter VVE,
zit in het bestuur vh fortje, penningmeester bij
muziekkorps.Doet veel voor schoonvader, nooit
is iets te veel v haar. Gewone niet bekende
mensen mogen ook wel eens een lintje!
Doet al langer dan 25 jaar wekelijks de was op
de basisschool Petrus en Paulus
Zij zet zich al jaren in voor diverse platforms,
voor mensen met een psychiatrische
achtergrond, samenhang, Kringloopwinkel etc
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Binnen onze astronomie vereniging zijn
verschillende leden die een lintje verdienen
maar ook als ik terugdenk aan de tijd dat mijn
zoon nog op voetballen zat zijn er mensen aan
wie ik moet denken
Breut Kostongs

Congierge Marjo van OBS Dynamiek.

De buurtmasseur van Limmel, Jack Ummels.

De heer Bert Stevens
De voedselbank
De vrijwilligers bij de Dierenambulance
Maastricht, met name directeur Marian Keulen.

desiree florie
Dr. Seelen

E Goessens
Een lieve vriendin die heel veel voor me heeft
gedaan toen ik ziek was.
Een persoon die zich vrijwillig inzet voor de
samenleving.

Ellen Goossen, voor haar tomeloze inzet bij
Xonar in de Pleegzorg.

Omdat die mensen, lang niet altijd gewaardeerd
zoals bij de voetbalvereniging met grote inzet
heel veel vrije tijd aan hun club / vereniging
hebben gegeven
Doet na zijn pensionering nog steeds veel werk
voor mensen die onbemiddels zijn en is al sinds
jaren een geweldige secretaris van de O.V.A.
Ondernemers Vereniging Amby.
Zij zet zich al jaren onbaatzuchtig in voor de
basisschool van mijn kinderen. Eerst als
vrijwillige ouder en dit jaar is haar inzet beloond
met een baan als congierge bij de school.
Hij zet zich al jarenlang in voor de Limmelse
zaak. Op een positieve wijze weet hij mensen
voor zich te winnen.
Bert staat voor iedereen klaar en is vrijwilliger in
Wolder bij diverse evenementen.
helpen vrijwillig een grote groep mensen.
Zij doen zo veel goed werk voor de dieren dat
door bijna niemand gezien wordt. Achter de
schermen gebeurt veel goeds dat niet gezien
wordt. Veel verwaarloosde en mishandelde
dieren kunnen altijd rekenen op hun hulp. Daar
mag wel wat meer aandacht voor zijn. Het moet
niet zo zijn dat zo' n lintje alleen wordt
uitgereikt bij hulp aan mensen.
voor de uitstekende voorlichting a2
Ondanks dat hij 19 jaar met pensioen is als
huisarts staat hij nog voor de medemens dag en
nacht op medisch gebied klaar.
Ze zet zich in voor anderen
Dat heb ik al gezegd
Ja, zeker die als gastheer/gastvrouw
vrijwilligerswerk doen in het Toon Hermanshuis.
Die gastvrouwen /gastheren doen een soort
werk, waar per je petje voor afdoet. Ga er maar
eens aanstaan, iemand heeft te horen gekregen
dat hij kanker heeft. Hij komt dan in het Toon
Hermanshuis met zijn verdriet, met zijn
wanhoop, soms al met de dood in de ogen. De
gastvrouw/gastheer gaat dan met zo' n persoon
in gesprek. Deze mensen die dat werk doen, zijn
met geen goud te betalen.
Zij maakt vaak het onmogelijke waar.
Oplossingen voor uithuisplaatsingen, passingen
voor kinderen uit de onderlaag van de
samenleving. Zorg en nazorg voor die gezinnen,
oog en oor voor de families. Chapeau!
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G.H.Hoekstra

Geen idee
Geen idee
Ger Beckers
gerd leers
Hans v.d. Stel
heb niet exact een naam maar een van de vele
'gewone' mensen die ik ken, die zoveel mooie
dingen voor anderen doen, gewoon in het klein.
Heel veel mensen die lief voor anderen zijn,
maar onzichtbaar blijven doordat ze niet op de
voorgrond treden.

Henri Jansson

Hilly Offermans

Iedereen die in de bejaarde zorg werkt!

Heeft veel gedaan voor de samenleving, scholen
en verenigingen. zoals:
6 lid Oudercomissie Anne Frankschool (Utrecht)
8 jaar jeugtleider Voetbal vereniging Zaluwen
(Utrecht)
12 jaar bestuurlid watersportvereniging
Kruisvaaders (Utrecht)
5 jaar bestuurlid peroneels vereniging
Machinisten NS (Utrecht)
7 Jaar verkeers begeleider en verkeersexamen
Peroen (Maastricht)
* Jaar begeleider jeugt voetballers uit en thuis
wed strijden Heugem (Maastricht)
!0 Jaar Mantelzorger dochter MS (Maastricht)
40 Jaar gewerkt Bij NS
Kortom een gewone Nederlander als zoveel die
zich ergert als Jolings en Cordon en lindje
krijgen voor wat eigelijk. Een beetje vuiligheid
op de TV.
idem
Nvt
Vrijwilliger bij diverse verenigingen en
vleermuisbeschemer
beste burgemeester
Inzet voor de buurt, buurtgenoten en buurttuin.
zie boven

Mensen met veel geld en nog relatief jong
gepensioneerd weten zich vaak in de kijker te
spelen met hun vrijwilligersactiviteiten. Dat zou
eens doorbroken moeten worden.
Ga op zoek naar die bescheiden mantelzorger
bijv.
Omdat hij als voorzitter van onze vereniging
sinds 1968 erg aktief is. Sinds 1970 al als
voorzitter en bindmiddel van onze vereniging
AV de Minor/
Heeft veel gedaan en doet nog steeds veel voor
aantal verenigingen in Amby. Al meer dan 30
jaar lid van Kerkelijk Zangkoor H. Walburga.
Heeft zich lange tijd ingezet voor de kerk en
parochie.
Een onderbetaalde hondenbaan met liefde
vervullen.
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Iemand die in stilte veel werk verricht en goed
doet voor zijn naaste. En die mensen zijn er heel
veel. Ze zijn te bescheiden om op de voorgrond
te treden.
Sla de verkeerde eerzuchtige bobo's die zich op
de voorgrond dringen gerust over.
iemand die zich 'onderscheidt' van vele
anderen. Sie opkomst voor sociale cohesie,
lokale betrokkenheid, milieu,
ouderen/jongerenzorg, cultureel erfgoed, op
kunst gebied en het behoud
ervan.Bruggenbouwer. Zonder winstoogmerk of
eigenbelang zijn/haar werk doet. Niet
schreeuwt/klaagt/actie voert. Iemand die
luistert naar de grieven van bewoners. Dialoog
zoekt, verbintenis, hoor en wederhoor én
samenwerking. Hij/zij zet de gemeenschap ten
doel, niet zich zelf.
ik heb momenteel onze voorzitster
voorgedragen voor een Lintje, Annie Bulte. Mijn
vraag is om haar het lintje te geven op ons
jaarfeest 9 juni, want onze vereniging bestaat
dan 50 jaar
Ingrid turco
IVN voorzitster Tineke de Jong

Jack Ummels Populierweg Maastricht

Jan Wijnants Voorzitter v.v.SCM
Jaques Stassen

Omdat sommige mensen hun levenlang keihard
werken en ondergewaardeerd zijn. Misschien
hebben ze ook niemand die hun voordraagt.

Iemand die zich onderscheidt van vele anderen.
Die opkomt voor sociale cohesie, lokale
betrokkenheid, milieu, ouderen/jongerenzorg,
cultureel erfgoed, op kunst gebied en het
behoud ervan.Bruggenbouwer. Zonder
winstoogmerk of eigenbelang zijn/haar werk
doet. Niet schreeuwt/klaagt/actie voert. Iemand
die luistert naar de grieven van bewoners.
Dialoog zoekt, verbintenis, hoor en wederhoor
én samenwerking. Hij/zij zet de gemeenschap
ten doel, niet zich zelf.
zij zet zich niet voor 100% in voor de vereniging
maar voor 200%

Helpt mij altijd
Ze is al 25 jaar voorzitster en een van de
belangrijkste krachten binnen IVN Maastricht.
Talloze mensen heeft ze de stadsnatuur van
Maastricht laten ontdekken, soms onder haar
persoonlijke leiding als gids, maar veel vaker via
natuurgidsencursussen die zij organiseerde en
waar ze docent was, en in de vele, vele
natuureducatie samenwerkingsverbanden
waarin zij de drijvende kracht was en expertise
en samenwerking bracht. En dat doet ze al meer
dan 25 jaar onbetaald, maar voor meer dan 40
uur per week.
gezien zijn positieve uitstraling, inzet voor het
verenigingsleven en de buurtraad.
Hij is lid van de Toneelgroep Limmel en sinds
kort ook penningmeester van de buurtraad.
Wat Jack siert is zijn vrolijke aard, zijn
opgeruimd karakter en humor.
Die man is onvervangbaar,hij is altijd met de
club bezig.
Zijn enorme inzet voor en vertrouwen in wat wij
in de maatschappij 'kansloze' jongeren noemen.
Hij biedt hen een plek waar ze tot rust kunnen
komen, zichzelf mogen zijn en zich op een
gezonde manier kunnen ontwikkelen.
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Jo Gilissen
Jo Smeets (raadslid)
John Aarts (VVD)
John Hoenen uit Maastricht

Joop Van Sintfiet, voorzitter van de buurtraad
Borgharen en de stichting Huiskamer aan de
Maas.
Jos en Marly van Herpen

Kitty Willems

lintjesregen moet worden afgeschaft
Marjan van de Dierenambulance (Ik weet de
achternaam niet)
Math Stroes

Mattie Jeukens, pastoor in Wittevrouwenveld.
Mensen die 50 jaar gewerkt hebben.
Mevr. S. Te Poel

mevrouw Fleur
Mevrouw Tuinstra-Halders

Mede oprichter en van het begin af bestuurslid
van de Jeu de Boulles club Le But Borgharen
Voor zijn inzet voor dakloze jongeren en
drugbeleid Maastricht
Grote verdiensten voor Maastricht en zijn
inwoners!
Heeft al jaren een belangrijke bijdrage om de
straatmuziek met 'zaate Harmonieën' in stand
te houden.
Heeft de Zaate harmonie niet alleen bedacht
maar ook uitgebouwd en al jaren de stimulans
om deze activiteiten in stand te houden.
jarenlang de initiator en uitvoerder van vele
buurtactiviteiten in Borgharen. bijv. nu weer
van de viering 40 jaar Buurtraad Borgharen in
september 2017
sociaal betrokken, maatschappelijk actief en
verbindend vanuit diverse perspectieven
doorspekt met de nodige creatieve elementen
Zij zet zich ontzettend in voor de buurten
Céramique, Wyck en St. Maartenspoort.
Verzorgt vier keer per jaar geheel vrijwillig en
zonder betaling het buurtblad Groet-Wieck.
Helpt ouderen bij het gebruik van de computer
en nog veel meer.
antwoord is duidelijk
Ze werkt heel hard om de dierenambulance
draaiende te houden!
Inzet productie Maastrichtse volkscultuur
organisatie reuzen stoet, heiligdomsvaart
stadsprocessie ed
Hij is erg actief in de wijk en betrokken bij de
mensen.
Omdat dit een topprestatie is.
Zij helpt als huishoudelijke hulp in de thuiszorg,
doet daar meer, veel meer, dan de regels
voorschrijven en al haar cliënten willen haar
nooit meer inruilen voor een ander.
voor het geweldig vele vrijwilligerswerk al jaren
lang
Mevrouw doet, ondanks haar drukke baan, nog
iedere week veel vrijwilligerswerk voor onze
vereniging. Zonder mevrouw Tuinstra was
Judoclub Amby zeker onthand. Ondanks dat
haar kinderen geen lid meer zijn is ze er toch
iedere week en doet de heel veel administratief
werk in haar vrije tijd. En dat al jaren lang. Zo
iemand verdient zeker een lintje.
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Mijn Baas

mijn echtgenote
mijn man hij is mijn mantelzorger

Mijn schoonzus Jose Moust Hansen omdat zij
voor de mensen bij haar in de flat in Heugem
altijd klaarstaat om leuke of gezellige dingen te
doen ,of lekker te koken voor een groep
mensen .En ook voor haar familie altijd
klaarstaat.
marga soudant
stellendaal68
6228gb maastricht
stellendaal 68
6228gb
Mijn vader, nu 84, al bijna 65 vrijwilliger
mijn vrouw
mijn zoon maikel
Mijzelf
Moi
Nicole Neyman

NIEMAND !
niemand met een dienstjubileum!!!!!!!!!

Mijn Baas heeft al ruim 35jaar een Supermarkt
gelegen in Malberg. Niets is hem teveel voor de
klanten. Voor mij is hij een Lieve,goede en
zorgzame baas
omdat ze het gewoon verdient
ik heb copd hij zorg voor alle huishoudelijk hulp
in huis en ben ik blij mee ik heb dag en nacht
zuurstof
Heb ik al gedaan

Heeft zich voor heel veel grote en kleine goede
doelen ingezer.
voor het werk dat zij altijd meet veel inzet doet
in de omgang met demente bejaarden
de beste zoon die u zich kan voorstellen
Om te laten zien dat een ook gewone burger
aandacht verdient en krijgt
Zij is altijd bezig met dingen te organiseren voor
mensen in de omgeving Daalhof en
waarschijnlijk ook nog wel buiten dit gedeelte
van Maastricht. Maar niet alles is mij bekend.
Wat ik wel weet, is dat ze vroeger altijd veel
deed op de Fons Olterdissenschool
(fietsexamens leiden etc.), bij de
kinderboerderij, organiseerde
Halloweentochten, etc. Ze is altijd bezig om
anderen (jong en oud) het zo gezellig mogelijk
te maken, terwijl ze zelf een gezin heeft met 4
kinderen. Op dit moment houdt ze de
huiskamer van Daalhof draaiende en maar liefst
3x per week kunnen de mensen daar gezellig bij
elkaar komen en leuke dingen doen. Dit is héél
belangrijk op dit moment, gezien het feit dat
veel mensen eenzaam zijn. Nou, ik neem mijn
hoedje voor haar af. Ze heeft haar hart op de
goede plaats.
die flauwekul moet afgeschaft worden !
zie hierboven
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Niemand, er zijn zoveel mensen die op de
achtergrond een lintje verdienen en die niet
gezien of benoemd worden.
Niemand.
Niemand. Ben tegen het maken van
onderscheid en dus ook tegen
onderscheidingen. En zolang er onderscheid
wordt gemaakt bij de verschillende soorten
onderscheidingen die mensen kunnen
verdienen, vind ik dit een verwerpelijke traditie.
Onzin afschaffen graag.
Pastoor Eugène Huids em. pastoor Valkenburg
a.d. Geul
Pastoor Paul Horsch
Zuster Brigitta

Peter Smeets
Peter Vrehen
pie van weersch
rene persoon
Ronny Bessems, Borgharen
team van Veldeke-kring Maastricht

Tiny Bolk, de kasteleinse van Café Den Dolhaart
aan de Mergelweg.

Van mij mag dit gelijk afgeschaft worden
veldeke krink
Voor de groep wijkverplegers Boschpoort. Maar
een groep kan niet. Jammer.
Voor mij hoeft dit niet. Er zijn veel mensen die
een lintje verdienen. Deze willen geen en doen
dit om iemand of anderen te helpen.
Wethouder John Aarts

Zie boven

-

Lek het maar een beetje op de Taart van de
Maaspost.
Hij wordt dit jaar in oktober 90 jaar en is nog
volop actief voor parochianen en de parochie
zelf
Pastoor Horsch, omdat hij 5 parochies moet
leiden
Hij is een echte zieleherder
Zuster Brigitta, Die priorin is van de Zuisters van
de Voorzienigheid, leiding heeft in Croonenhoff,
dirigente is van een ouderenkoor, kosteres is in
Opveld enz.
Zeer veel gedaan voor het verenigingsleven en
voor de wijk heugemerveld ( maastricht )
Voor jarenlang belangen behartigen van de
invalide mensen met beperkingen
hij help zo veel mensen
draagt maastricht in alle opzichten een warm
hart toe
Groot initiatiefnemer voor het herstel van het
historische kasteel Borgharen.
Zij doen veel voor het behoud v.d. maastrichter
taal en cultuur, en m.n. ook op een zeer
humoristische wijze (cabaret)!
90 jaar oud en nog altijd een fantastische
gastvrouw. Op de website vindt u meer over
wat zij allemaal heeft gedaan in haar leven:
http://www.dendolhaart.nl/Tiny_Bolk.html
echte mestreechse cultuur
Dag en nacht paraat voor hulpverlening thuis
Vele vrijwilligers doen heel goed werk en
eigenlijk verdienen deze meer dan een lintje.
Zorgt er elk jaar weer voor dat de uitgaven van
de Gemeente Maastricht binnen de begroting
blijven.

Wil Luschen
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Zij die door toedoen van de overheid 45 jaar en
meer MOETEN werken.

zwarte piet

Deze groep van arbeiders is door de overheid
zwaar discrimineert. Door onnodig zolang te
laten werken.
Zij zijn gaan werken onder ambachtelijke
omstandigheden en dan ook nog zo lang.
hij is al vele jaren aktief
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