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Het regent Koninktlike
lintjes in de polder
Burgemeester
doet goed
woordje voor
vrouwen
FransWitteman
HAARLEfllmEnxrEEn In vergelijking
met de tropische stortbui van vorig
jaar toen een recordaantal van
38 Koninklijke Onderscheidingen
werd uitreikt had de Lintjesregen
dit jaar meer lveg van een mals len-
tebuitje: 17 Haarlemmermeerders -
dertien mannen en vier wouwen -
vernamen dinsdag 26 april 2016 bij
monde van burgemeester Theo We-
terings dat zij waren benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hun bijzondere activiteiten voor de
maatschappij heeft Koning Wil-
lem-Alexander doen besluiten de
onderscheiding toe te kennen aan:
Patricia Faas (19ó5) Nieuw-Vennep'Betrokken en verantwoordelijk';
Said Alckabi (19ó2) Hoofddorp "Vre-

desduif'; Hans Mols (1954) Hoofd-
dorp 'Mister SV Hoofddorp'; Henk
Booman (1943) Vijfhuizen "Plichts-
betrachting en inzet"; Cornelis
Nieuwenhuis (1933) Hoofddorp-bijna 70 jaar wijwilliger'; Ad van
der Linde (1954) Hoofddorp "Haar-
lemmerolie"; Louis de Bakker (1937)
Hoofddorp "Herensociëteit'; Peter
Kierkels (1953) Hoofddorp "Dui-
zendpoot"; Marja van Kessel-Cle-
ment (1954) Hoofddorp "Reuma-
fonds"; Harry lVinnubst (L957)
"Atletiek en Lions'; Ton Overgaag
(1949) 'Loyaal en betrouwbaar"; Jan
de Blaeij ( 1938) Hoofddorp 'Zeer

accuraat'; Co Grótzebauch-Vermaas
(1943) Rijsenhout "Feestweek en
tennis'; Evert Bos (1935) Badhoe-
vedorp "Sport en kunst'; Rob Kos-
ter (1970) Zwanenburg'Voorbeeld
voor velen"; \,Villem Koops (194ó)
en Jetske Koops-Cashoek (194ó)
Hoofddorp "Stoompracticum en De
Zonnebloem".
Terwijl burgemeester Weterings de
oproep doet vooral vrouwen - en
met name uit de kleine kernen -

voor te dragen voor een Koninklijke
Onderscheiding aangezien ze van-
daag met slechts 24 procent zs'aar
ondervertegenwoordigd zijn en de
mededeling doet dat er dit jaar geen
Dik Trom Award worden uitgereikt
doordat er niemand is voorgedra-
gen, loopt in De Meerse de span-
ning behoorlijk op. Temeer daar de
burgemeester eerst nog even \rertelt
dat de lintjes in zes van de 2ó dorpen
terecht gekomen zijn en het juiste
aantal onderscheidingen dat hij gaat
uitreiken pas later zal melden. "Dit
voor de meetellers onder u.'
Meegelokt met een smoes of op het
laatste moment uitgelekt, eenmaal
op het podium in de schijnwaaerr
is het overweldigende garocl gcn
onderscheiding te krijgen bii ieder-
een hetzelfde. Het komt tot uidng in
het massaal meezongen \l[ilhelmus,
begeleid door The Big Band Haar-
lemmermeer.
Het is het slotakkoord van de Al-
gemene Gelegenheid 2016 ter gele-
genheid van de 49ste verjaardag van
Koning Willem-Alexander.


