
      

 

PERSUITNODIGING                                   24 april 2018 

 

ONDER EMBARGO TOT DONDERDAG 26 APRIL 14.00 UUR 

 

Overzicht decorandi Lintjesregen 2018 gemeente Maasdriel 
 

In de gemeente Maasdriel ontvangen dit jaar 3 mensen een Koninklijke Onderscheiding.  

Voor de betrokkenen zelf is dit nog een verrassing. 

 

Burgemeester Van Kooten zal op 26 april 3 inwoners thuis verrassen. 

 

Aan het begin van de middag is er een gezamenlijke bijeenkomst in het gemeentehuis voor 

genodigden. Wij verwachten bij deze bijeenkomst aanvragers en eventuele medeondersteuners, 

familie en vrienden van de gedecoreerden.  

Burgemeester Van Kooten zal de gedecoreerden toespreken. Na afloop is er gelegenheid voor het 

maken van een groepsfoto.  

 

Wat:   Bijeenkomst decorandi 

Datum:  Donderdag 26 april 2017 

Locatie:  Raadzaal gemeentehuis Kerkdriel 

Tijdstip:  14.00 tot 15.30 uur 

 

De pers is van harte welkom bij deze bijeenkomst. 

 

Personalia Bijzondere verdiensten jegens de samenleving 

Mevrouw M.A.H. Klavers- van Dulmen 

 

Geb.datum:22 februari 1965 te Gemert 

Woonplaats: Alem 

 

Lid in de Orde van Oranje Nassau 

 

 Werkzaam als schoonmaker bij de St. 

Odradaschool (stichting RK Onderwijs 

Bommelerwaard) in Alem 

 1979-1998: Actief lid van EHBO-vereniging Hedel 

 1981 – heden: bediener van reanimatie-apparatuur. 

Ze is actief gebleven en heeft haar kennis 

bijgehouden ook na het stoppen als lid van de 

EHBO-vereniging 

 1997 – heden: schoonmaakster van de Heilige 

Hubertuskerk in Alem 

 1998 – heden: invaller, vrijwilliger bij 

peuterspeelzaal Pippeloentje in Alem. Omdat er 

slechts twee medewerkers waren en er nooit 

iemand vrij kon zijn of ziek kon worden, is zij gaan 

invallen. Al gauw kreeg dit een structureel karakter. 

 1999 – heden: overblijfmoeder bij de St. 

Odradaschool in Alem 

 2000 – heden: vaste hulpouder bij niveaulezen in 

groep 3 van de St. Odradaschool in Alem 



 2000 – heden: Vrijwilliger bij allerlei andere 

activiteiten op de St. Odradaschool in Alem 

 2002 – heden: lid van, vrijwilliger bij de 

communiewerkgroep (ism de plaatselijke 

voorganger en de leerkrachten van groep 4) van de 

St. Odradaschool in Alem 

 

De heer P.C. Visser 

 

Geb.datum: 3 juni 1958 te Maasdriel 

Woonplaats: Alem 

 

Lid in de Orde van Oranje Nassau 

 

 Werkzaam als functiebegeleider bij het ministerie 

van Veiligheid en Justitie 

 1991 – heden: oprichter, voorzitter, van de 

kermiscommissie. In 2004 is deze commissie 

omgezet in de stichting Alemse Activiteiten. In 2007 

werd hij penningmeester van deze stichting. 

 1993 – 2001: voorzitter van Stichting De Alemse 

Rakkers. Hij heeft in deze tijd een aantal zaken 

gerealiseerd: de vereniging werd een stichting en 

nam ook deel aan de overkoepelende stichting-

overleggen, via zijn netwerk materiaal geworven 

voor wekelijkse sport- en spelactiviteiten, was 

betrokken bij het opstarten van knutselactiviteiten en 

was de drijvende kracht achter de 

kampeerweekenden 

 1998 – 2013: organisator van Alem-pop. Dit 

popfestival is 15 keer georganiseerd, waarbij 

topartiesten en topbands uit Nederland en het 

buitenland hebben opgetreden. In de 

Bommelerwaard en daarbuiten was dit Alem-pop 

een begrip 

 2011 – maart 2016: bestuurslid van stichting 

Dorpsraad Alem. Binnen de dorpsraad heeft hij zich 

verdienstelijk gemaakt voor de contacten met 

stichting Welzijn Ouderen en de participatieraad, de 

contacten met de agrariërs om in Alem iets voor 

jeugd te realiseren.  

 2011 – 2012: medeorganisator van Alem – de waard 

op de kaart. Hij was coördinator van de Alemse 

vrijwilligers die samen met vrijwilligers uit 24 andere 

kernen uit de Bommelerwaard hun kern hebben 

gepresenteerd op Slot Loevestein op 14 april 2012. 

Dit was oorspronkelijk een eenmalige happening, 

maar besloten is om dit evenement 5 jaar later ook 

te organiseren. Hij behoorde weer tot de kerngroep. 

 

De heer N.G. Vissers 

 

Geb.datum: 10 september 1958 te ‘s-

Hertogenbosch 

Woonplaats: Rossum 

 

Lid in de Orde van Oranje Nassau 

 

 Werkzaam bij Van den Oever wonen en slapen 

 1977 – heden: vrijwilliger bij dorpshuis de parel in 

Rossum. Hij zet zich in als barmedewerker, 

onderhoudsman, EHBO-er en toezichthouder bij 

evenementen in het dorpshuis 

 1977 – heden: vrijwilliger bij fanfare Juliana Rossum. 

Hij is onmisbaar voor de fanfare, vooral op het 

gebied van techniek en licht bij optredens en 



repetities.  

 1977 – heden: voorzitter EHBO-vereniging Rossum 

– Hurwenen. Hij is al meer dan 40 jaar aanwezig bij 

veel evenementen waar EHBO bij gewenst is. Hij is 

ook eerste aanspreekpunt van de overige EHBO-

leden als zij aanwezig zijn geweest bij een ongeval 

of reanimatie 

 1982 – heden: vrijwilliger bij Oranjevereniging 

Rossum. Hij is als ‘echte techneut’ een onmisbare 

schakel voor de jaarlijkse festiviteiten die de 

Oranjevereniging organiseert.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

Noot voor de redactie 

 
Gemeente Maasdriel  

Evy van Iersel 

Communicatieadviseur 

T: 0418 63 88 25  

E: e.vaniersel@maasdriel.nl 

 


