Lintjesregen
1. Wie zou u willen voordragen voor een lintje?
Ontvanger lintje

Ad van Zwol van
Omroep Venray
Ad van Zwol,

Als er dan een lintje
uitgereikt moet
worden dan voor
iedereen ook in
dezelfde klasse en
niet dat een
directeur 'officier'
wordt omdat hij 40
jaar op dezelfde
stoel heeft gezeten,
en de noest
werkende arbeider
een lintje krijgt met
het predicaat 'lid'.

Staat altijd Buitengewone
klaar voor prestatie
anderen
geleverd

x

Topper in
zijn/haar
vakgebied
x

Andere reden,
namelijk:

Weet
niet

vrijwilliger, o.a.
omroep Venray,
allround actief in
Venray, passie om
zich als vrijwilliger
en vanuit '
echtheid'
belangenloos in te
zetten voor
activiteiten die
mensen verbinden
x
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André Gooren

x

heeft heel veel
betekend voor de
gemeenschap in
het algemeen voor
de jeugd in het
verleden en in het
heden staat hij vaak
ter beschikking van
de Nevobo door
het fluiten van
wedstrijden
betreffende de
jeugd en senioren
en dit al ruim 41
jaar en als men
hem vraagt om
belangeloos een
team te trainen
voor een paar keer
doet hij dit ook, ik
weet dat hij al eens
is voorgedragen is
op niets uitgelopen
helaas, hij wil nu
stoppen hiermede
hij heeft wel dit jaar
een pluim gekregen
binnen de
gemeente.
zij is breed
georiënteerd,
deskundig

coördinator van
Hospice zenit
dat is moeilijk, ben
het niet altijd eens
met de decoraties,
blijft moeilijk wie er
werkelijk voor in
aanmerking komen
Deken Smeets
deken smeets
Deze vraag zou in
een dorp of wijk
gesteld kunnen
worden. Er zijn vele
vrijwilligers die niet
op de voorgrond
treden maar wel
een lindje
verdienen.
een mantelzorger

x

x
x

x
x

x
x
x

x
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een mantelzorger
die zichzelf
wegcijfert
een persoon die op
velerlei gebied al
jarenlang actief is
(geweest) voor de
eigen gemeenschap
Een vrijwilleger. Ik
heb wel geen naam.
er zijn zoveel goede
vrijwilligers
Eric Geuyen

x

francien verhaegen
Frank Nelissen

x
x

x

x

x
x
x

Is zeer actief
(geweest) bij Jong
Nederland en de
Jeugd Carnaval.

Spant zich op
velerlei fronten in
voor de Venrayse
gemeenschap.

Hans Rütten De
Hoge Beek 81
Venray
Heb al iemand
voorgedragen, is dit
jaar gehonoreerd.

x

x

x

3

Iemand die zich
uitzonderlijk
verdienstelijk heeft
gemaakt voor zijn
of haar omgeving.
En dan bedoel ik
niet 40 jaar bij
dezelfde werkgever
of 100 jaar
bestuurslid van de
KBO... meer
mensen 'die er op
een bijzondere
manier toe doen'...
en daardoor veel
bereiken!
Ik heb niks met
lintjes, is nog steeds
niet gelijk voor
iedereen.
Ik wil niemand
voordragen voor
een koninklijke
onderscheiding, dat
is significant veel
werk.
Ik zou het niet
weten, meestal is
het iemand die op
de voorgrond treed,
en de
hardwerkende
vrijwilliger krijgt
geen lintje
ik zou het zo niet
weten want
iedereen die zig
inzet voor ons land
en onze mooie
Venray zou er een
moeten kunnen
verdienen vind ik.
Inwoners die
geweldig veel
vrijwilligerswerk
doen
Jan Arts
Jan strijbos
castenray

door ongeneeslijke
ziekte getroffen en
zéér actief bezig om
geld voor
onderzoek in te
zamelen

niet belangrijk

De vraagstelling is
gebrekkig en
incompleet

zie boven.

x

x
x

x
x

doet o.a. zeer veel
voor castenray
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Jeanne Janssen van
dansschool Janssen
Jes scholten,,doet
veel vrijwilligers
werk,,goed voor
oudere mensen
Jolanda sinten

Jose van Enckevort
lintjes regen is
enigszins wat onzin.
er zijn zoveel stille
mensen die
aandacht verdienen
en willen geen
lintje.
Medemensen die
veel betekenen
voor hun omgeving
en gemeenschap
maar die nauwelijks
worden opgemerkt.
Dat dit een
tegenstrijdigheid is,
daar ben ik me
bewust van!
Mevr. LamersVorst,
Hoenderstraat,
Venray
Zij is in vele zaken
actief als
vrijwilliger,
Museum, HPV
Samenwerking,
actief in wijkraad
Centrum etc.
Mijn man.
Mvr Annemie
Vullings
niemand
niemand
Peter Jacobs Te
Gijsteren

x
x

Inzet voor
gehandicapten

x

x

Jaren kartrekker
van veiligheid smile
landweert en
vrijwillige buurtzorg
landweert
x
x

Zie antwoord 1

x

x

x

x
x
niemand
x
Doet heeeeel veel
voor zijn in zijn
dorp
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Piet van de Mark
Anjer
Venray
sjang Vollenberg
Theo Swinkels
Therese Schaeffers
toon poels
Toon Theeuwen
toon verstraelen uit
de tuinstraat 40
jaar lid zang
trees Cadirci.
Viola van Haver
Vrijwilligers de Tol!
weet ik niet
Wies TijmensenRouschop uit
Blitterswijk
Wilco van de Bas,
Buitenweg Venray
Wim Derikx

x

super vrijwilliger
(87 jaar!!!)

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x
x
jarenlang vrijw.bij
de Winkel van
Sinkel

x

x

x

Redenen samengevat in 1 grafiek:
1.1 Waarom verdient hij/zij een lintje?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Staat altijd klaar
voor anderen

Buitengewone Topper in zijn/haar
prestatie geleverd
vakgebied

Anders

Weet niet
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