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

Redenering

Alle stadsgidsen van
Nederland

Zij zijn de grootste reclamemakers vande steden waarin ze werken. Zij
nlaten de (bouw)geschiedenis van Nederland leven en zorgen indirect
voor behoud!
Anita werkt ontzettend hard, werkt met een grote groep vrijwilligers
samen (waaronder veel vrijwilligers die werkloos of arbeidsongeschikt
zijn) en heeft het filmhuis in Venlo weer op de kaart gezet. Ze is
ontzettend creatief en bevlogen. Haar aanstekelijke passie voor film en
haar sociale kant zijn heel bijzonder.
zie bovenstaand

Anita Smeets,
programmeur van
filmtheater De Nieuwe
Scene.
de criteria om een lintje
te krijgen zijn m.i. zo
versimpeld, dat ik er
geen waarde meer aan
hecht.
De Marokkaanse
meneer van moskee Al
Houda die 3 x per week
door Venlo-Zuid loopt
om zwerfvuil (van
anderen) op te ruimen.
de organisator van
Kunst en Cultuur in
Venlo Zuid, die al heel
lang heel erg actief is in
en voor de buurt.
Zijn voornaam is Mart,
achternaam weet ik
niet meer....
de vrijwilligers in het
hospice
Degene die op het idee
kwam om een
kabelbaan in Venlo te
plaatsen met als doel
Venlo 'op de kaart te
plaatsen'. Gaat
helemaal lukken want
Venlo komt bovenaan
de lijst met stadje met
de meest achterlijke
voorstellen.

Ieder ander zou allang de moed hebben laten zakken, maar deze
meneer houdt vol.

zie boven!

het is geweldig wat deze mensen doen
Zie boven
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Dhr Frans van Dam
Akkerwinde 191 5913
GD Venlo

Er zijn vele mensen die
op de achtergrond
veelgoed werk doen
deze mensen worden
niet gezien of
voorgedragen.
fr aerts

Geert wilders
Ger Nelissen
Henk Brauer

Huub Faassen

iedereen die Venlo een
warm hard toedraagd,
mensen die Venlo
verder helpen, die
waardevol zijn voor de
stad.
ik geloof niet in lintjes
geven.
Ik zie het lintjes gedoe
niet zo zitten.

De man, inmiddels 86 jaar, ruimt al jaren het zwerfafval op. Niet alleen
rondom zijn woonflat maar ook op de Groenstraat, Rotonde 'De
gerdenieer', Karel van Egmondtsraat en rond om de familiekerk. Ook de
gevallen bladeren worden door hem verzameld en de straten en
trottoirs geveegd.
Deze mensen zouden welligd een lintje verdienen.

waarom hij zet zich altijd in voor schoonouders en eigen zoon. tevens
noemen wij hem thuis de vrijwillige dorps.....
staat altijd klaar om andere te helpen. tevens is hj lid van diverse clubs.
en doet heel veel taken.
Het lintjes gedoe is zo wanvertoning dat het niet uitmaakt. Dan maar
eens totaal anders
Jarenlang vrijwilliger ZPF, Zocks, Beestenboel en mindervaliden helper.
Hij verdient een lintje, om aan te tonen dat de burgers het er niet mee
eens zijn hoe Henk Brauer door enkele arrogante over het paard getilde
ambtenaren belachelijk is gemaakt.
omdat hij zich als vrijwilliger voor tal van initiatieven inzet; organisatie
avondvierdaagse, begeleiden atleten Venloop, uitzetten fietsentochten
voor meerdere verenigingen, verzorgen fietstrainingen en het vrijwillig
onderhouden van de Venlose wieleromgeving Dit alles geheel
belangeloos

nee.
zie 1.
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Ik zou een vriendelijk
iemand willen
voordragen die altijd
klaar staat voor iemand
te helpen. Iemand die
geen standaard
vrijwilligerswerk doet
zoals bestuurwerk. Daar
juist de normale
Venlonaar gewaardeerd
mag worden.We
hebben meer DOENERS
en helpers dan
bestuurders nodig !!!
1) Chauffeuse Agnes
van Porject Wensauto
te Boekend.
2) Math uit Blerick van
de Algemene
Hulpdienst Venlo
Jac Lennaerts uit Blerick
Jan Holla
Jan Holla
Jan Holla
Jo Schreurs (o.a.
Sportraad Venlo) maar
die heeft er juist een
ontvangen
Lex uiting
Louisa Janssen
Marianne Punt
Mark Rutte
Matthijsen uit Blerick
Maurice stein
Maurice steyn
meerdere personen
Mij zelf
Mijn man

1) altijd vriendelijke en zonder oordelen luisteren en zij heeft de
vaardigheid om het humeur te laten stijgen bij mensen die zij in 'haar'
Wensauto te Boekend heeft.
Heb hier in het verleden vaak gebruik van gemaakt ivm fysiobezoek.
2) Vriendelijk en betrokken en warm persoon. Ook niet oordelend en
begripvol en de ander (ik in dit geval) kon volledig mezelf zijn als ik met
zijn auto werd opgehaald en gebracht naar de fysio. Ook als ik na een
behandeling zoveel pijn had dat ik aan het janken was van de pijn en dat
ik nog kleuren zag, werd ik warm, betrokken en liefdevol opgevangen
door math zonder dat ik medelijden ervoer. Ik ervoer betrokkenheid. En
heb een persoon gezien ipv een chauffeur.
Beide personen hebben humor en verdienen beide een lintje !! Ze zijn
prachtige mensen die ook hun kwetsbaarheid durven te laten zien, net
als ik. En waren meer dan een chauffeur/se.

Voor zijn tomeloze inzet om het buitenbad venlo te behouden voor de
gemeenschap
Een persoon die zich voor 200% inzet voor alle bewoners van Venlo Oost
Tomeloze inzet in het vrijwilligers werk
Doet veel werk in Park Rijnbeek en nog meer voor den Dorpel. Er gaat
geen dag voorbij dat hij er niet te vinden is!!!!!
Vele jaren ingezet in besturen

Als prins van Venlo heeft hij dit jaar Venlo pas echt op de kaart gezet
Zij zorgt ervoor, dat de Hoeskamer van de Ruysdonck fantastisch draait.
Omdat hij Zijn rug recht houdt.
Veel, veel werk en promotor van de Venlose cultuur
met weinig geld veel gedaan
werkt de gemeente ook zo maar
Super, de manier hoe hij het nieuwe VVV heeft opgebouwd. In alle rust,
met vakmanschap en weinig geld. Klasse
stille werkers op de achtergrond die niets te veel is
Staat altijd klaar voor iedereen al 38 jaar werkzaam in de zorg daarnaast
ook nog mantelzorger
Behalve dat hij al 43 jaar het onderwijs met verve heeft verzorgd voor
en aan duidende Blerickse kinderen, is hij ook nog een een zeer
zorgzame echtgenoot en vader voor wie niets teveel is.
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Mijn Oma postuum...
Heeft in de oorlog
onderduikers geholpen
en door het front naar
veiliger gebied geleidt.
Nooit in de
schijnwerpers willen
staan
Mijn partner
mijn vrouw. 45 jaar
werkzaam bij de
Metylschool in Venlo
Nico van Knippenberg
voor zijn verdiensten
voor de stad,de regio.
Tijdens zijn
voorzitterschap van de
Venloop
niemand
Pastoor Snijders
Paul Stevens

Hans Thijssen
Peter van het Hof

Sef Thissen
Sociëteit Prins van
Oranje Venlo
Van Knippenberg v.d
Venloop.en Venlona die
mensen die de
medailles uit reiken.
vera tax

heb ik reeds beantwoordt

Omdat zij al jaren actief en betrokken is met mensen, die het niet breed
hebben..
Hard werken en vele kosteloze uren maken

voor zijn verdiensten voor de stad,de regio. Tijdens zijn voorzitterschap
van de Venloop

Is allemaal flauwe kul
Sociaal, mens, een bindende schakel in zijn toenmalige parochie
Paul Stevens, omdat hij zoveel voor Speelgroep Tosjopa doet en dat al
ruim 25 jaar. Tevens doet hij enorm veel voor carnavalsvereniging de
Beerpiep.
Hans Thijssen, omdat hij al zich al tientallen jaren inzet voor de wijk
venlo-zuid.
Doet veel aan kunst en cultuur voor Arcen en regio. Zowel voor eigen
bewoners als voor toeristen. Laat mensen laagdrempelig met kunst
kennis maken.
Hij zet Venlo muzikaal op de kaart.
De Sociëteit bestaat 150 jaar (in 2016), is Koninklijk erkend bij besluit
van 15 januari 1898 door koningin-regentes Emma; organiseert culturele
activiteiten voor haar leden waarbij gezellig samenzijn voorop staat!
heeft Venlo op de kaart gezet.

verdiensten voor gemeenschap groot venlo
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