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Lintjesregen Haarlemmermeer
 
Burgemeester Theo Weterings van Haarlemmermeer heeft vandaag onderstaande 
personen gedecoreerd in het kader van de lintjesregen. In de rede van de 

burgemeester komen alle gedecoreerde inclusief achtergrond aan bod. 

 

Geachte dames en heren, beste jongens en meisjes. 
en geachte ereburgers en raadsleden van Haarlemmermeer 
 
Vandaag is een prachtige dag; voor u en voor mij. 
 
Voor u omdat u straks wordt gedecoreerd, of omdat 
iemand uit uw naaste familie- of vriendenkring 
wordt gedecoreerd. 
 
Voor mij, omdat het de tweede keer in mijn 
eerste jaar als burgemeester is dat ik deze 
'Algemene gelegenheid' mag leiden. 
 
Morgen ben ik één jaar uw burgemeester, 
en met erg veel plezier, mag ik zeggen. 
 
U kon het in de krant lezen; ik blijf nog wel even. 
 
Maar terug naar vandaag, want het gaat om u. 
 
Vandaag worden achttien Haarlemmermeerders 
gedecoreerd; zestien nu hier en twee elders. 
 
Deze twee zijn de heren Groenewoud en Stalman. 
 
De heer Groenewoud wordt vandaag in Den Haag 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 
 
Hij is een van de nabestaanden van de vliegramp 
op Tenerife in 1977 en heeft als voorzitter van de 
Stichting Nabestaanden Vliegramp Tenerife heel 
veel werk verzet om een monument op Tenerife 
op te richten. 
 
Het monument ter nagedachtenis van de slachtoffers 
is op 27 maart 2007 onthult en heeft een belangrijke 
rol in de verwerking van het rouwproces van 
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de nabestaanden. 
 
Minister Eurlings van verkeer reikt de 
onderscheiding uit. 
 
De heer Stalman wordt in Den Bosch benoemd tot 
Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
 
Als gerechtsdeurwaarder heeft hij zich vaak sociaal 
opgesteld  tegenover schuldenaars. 
 
Daarnaast heeft hij in vele vrijwillige 
bestuursfuncties op het gebied van onderwijs 
en sport gediend. 
 
Beide gedecoreerden hebben vandaag een 
boeket gekregen namens het college van 
burgemeester en wethouders. 
  
Deze bloemen zijn er straks ook voor de  
gedecoreerden hier. 
 
Ze fleuren het huis op van hen die een 
onderscheiding hebben gekregen, en dat 
straalt ook af op hun huisgenoten. 
 
Ik vraag graag even uw aandacht voor het feit 
dat vele van de gedecoreerden op het thuisfront 
gesteund worden, zodat zij hun vele vrijwilligerswerk 
ook daadwerkelijk kunnen doen. 
 
Graag daarvoor een applaus. 
 
Dank u wel. 
 
Tot slot, voor ik met het naar voren vragen van 
de gedecoreerden begin, maak ik u graag 
opmerkzaam op onze nieuwe gemeentelijke 
folder 'Ereblijken'.  
 
Deze kunt u na afloop meenemen en u kunt 
daarin lezen hoe u een koninklijke onderscheiding 
voor iemand kunt aanvragen. 
 
U kent vast wel iemand die al heel lang op 
vrijwillige basis een positieve bijdrage aan de 
maatschappij levert. 
 
Met de folder weet u precies hoe u zo iemand 
de waardering kunt laten krijgen die hij of zij 
verdient. 
 
En dan nu naar de gedecoreerden, waarbij de 
traditionele volgorde is; eerst de Ridder, naast 
de heer Groenewoud in den Haag wordt er 
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een tweede Haarlemmermeerder vandaag Ridder. 
 
en daarna in alfabetische volgorde, de door 
Hare Majesteit benoem de Leden in de 
Orde van Oranje-Nassau. 
  
Als eerste mag ik naar voren roepen 
 

de heer Herman Starrenburg en zijn beide zoons 
 
U bent geboren op 25 juni 1932 in Den Haag 
en u woont in Hoofddorp. 
 
Meneer Starrenburg, u bent een bijzonder enthousiast 
persoon die vele activiteiten initieert. 
 
U was lange tijd reisleider van de Nederlandse 
Reisvereniging en u zette wandelroutes uit en begeleidde 
regelmatig reisgezelschappen in Nederland en 
in het buitenland. 
 
Daarna, tot de dag van vandaag, bent u zeer actief 
als vrijwilliger bij de scouting, zowel bij de plaatselijke 
scoutingvereniging, als bij de overkoepelende regionale 
en landelijke scoutinggeledingen. 
 
En u bent mede-organisator van de World Jamboree dat, 
zoals de naam aangeeft, een internationaal karakter heeft. 
 
Ik geef graag een korte opsomming van uw activiteiten 
in het verleden. 
 
U was 38 jaar reisleider Vereniging NRV Reizen. 
 
Daarnaast was u zweminstructeur; groepsvoorzitter van de 
Scouting St. Maarten Hoofddorp; staffunctionaris van het grote zeeverkennerkamp 
NaWaKa met 5000 deelnemers; bestuurslid 
van de Stichting De Dukdalf Hoofddorp en hoofd Staf Sailing 
van de World Jamboree. 
 
Dat waren uw activiteiten in het verleden, op dit moment bent u 
actief als groepsvoorzitter van de Scouting Leeghwater in 
Badhoevedorp; speltakbegeleider van de Wilde Vaart 
Scouting voor jongeren van 14 tot17 jaar; bestuurslid van de 
Scouting Regio Amsterdam-Amstelland; en daarnaast ook 
nog lid van onze lokale  WMO raad. 
 
U adviseert daarbij ons gemeentebestuur over de zo 
belangrijke nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 
 
Deze beide opsommingen geven aan dat u iemand bent 
die zich op meerdere vlakken op buitengewone wijze, 
gedurende lange tijd heeft ingespannen voor de samenleving. 
 
Een deel van uw activiteiten heeft daarbij een regionale 
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Uitstraling. 
 
Het verheugt mij dan ook zeer dat ik u kan melden dat u, 
meneer Starrenburg,  bij Koninklijk Besluit van 10 maart 2008 
bent benoemd tot 
 

Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 
 
Graag roep ik als volgende naar voren 
 

mevrouw Maria Johanna Cohen-Rumagit en haar echtgenoot 
 
U bent geboren 19 oktober 1945 in Djokjakarta  in Nederlands 
Indië en u woont in Rijsenhout. 
 
Mevrouw Cohen u bent vanaf 1991 zeer actief in zowel 
de landelijke als de regionale PERKI gemeenschap. 
 
De PERKI gemeenschap is in 1930 opgericht door en voor 
studenten uit Nederlands Indië. 
 
Inmiddels heeft PERKI Nederland als doel om christenen 
met een Indonesische achtergrond bijeen te brengen, 
te dienen en toe te rusten. 
 
U besteedt daar, onder andere als secretaris, vele uren 
per week aan. 
 
Daarnaast verzorgt u kerkdiensten, u speelt daar piano, 
u doet pastoraal werk en u bent onder andere betrokken 
bij stervensbegeleiding.  
 
In het verleden heeft u in Soerabaya ervoor gezorgd dat 
ongeveer duizend, meestal zeer jonge, Indonesische kinderen 
opgevangen werden. 
 
Het ging daarbij om wezen of verstoten kinderen. 
 
Naast uw reguliere werk zorgde u vrijwillig voor soms 
wel twintig kinderen tegelijkertijd bij u in huis. 
 
Daarnaast heeft u de Nederlandse Bibliotheek in 
Soerabaya opgezet. 
 
Mevrouw Cohen, u bent sinds 2000 tot heden 
organisatrice en secretaris van de Stichting Limimu-ut. 
 
Dit is een organisatie die zorgt voor het verzamelen en 
versturen van diverse materialen, zoals bedden en 
operatiemateriaal voor Celebes. 
 
Daarvoor worden diverse evenementen georganiseerd, waarvan 
de opbrengst volledig voor dit doel beschikbaar komt. 
 
Mevrouw Cohen-Rumagit, u heeft veel voor de samenleving 
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gedaan, en dat gedurende zeer vele jaren en speciaal voor 
mensen met een Indonesische achtergrond. 
 
Op grond van uw grote inzet bij het bevorderen van de 
integratie van mensen uit Indonesië, bent u daarom bij 
Koninklijk Besluit van 11 december 2007 benoemd tot 
 

Lid in de orde van Oranje Nassau. 
 
Als derde verzoek ik naar voren te komen 
 

de heer Frits Udo Darlang en zijn echtgenote 
 
U bent geboren op 2 december 1939 in Haarlemmermeer en 
u woont in Hoofddorp. 
 
Meneer Darlang, u bent al zeer lange tijd bijzonder actief 
in het verenigingsleven; eerst bij de voetbalvereniging 
Koninklijke HFC en later ook bij de Haarlemsche 
Lawntennisclub (HLTC).  
 
Daarnaast  organiseert u sinds 1987 milieu-educatie 
activiteiten voor het onderwijs. 
 
Als coördinator milieuonderwijs Haarlemmermeer was 
u initiatiefnemer van de instructietuin in Hoofddorp. 
 
Deze tuin kan door het onderwijs worden gebruikt om 
plantkundeles te illustreren in de natuur. 
 
De instructietuin is in 1973 aangelegd en kreeg in 1980 
de naam Heemtuin De Heimanshof. 
 
Afgelopen maandag heb ik de tuin bezocht als 
onderdeel van mijn bezoek aan Hoofddorp-Oost. 
 
Ik moet zeggen; ik ben onder de indruk. 
 
Ik geef met plezier een opsomming van uw 
verdere activiteiten: 
 
U was redactielid en mede-auteur van "De HFC-er"; 
lid van de jubileumcommissie HLTC bij het 100 jarig bestaan; 
maar ook zanger bij en auteur van diverse lustrummusicals; 
initiatiefnemer en betrokken bij de realisering van de 
Heemtuin in Leiderdorp; en Voorzitter van de 
Vereniging Vrienden van de Heimanshof. 
 
Onder uw voorzitterschap is de vereniging uitgegroeid 
tot ongeveer duizend leden. 
 
U bent op dit moment nog voorzitter van de archiefcommissie 
van de Koninklijke HFC en bestuurslid van deze vereniging. 
 
En u bent nog redactielid en mede-auteur van het  
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clubblad van de HLTC. 
 
In het verleden heeft u zich ook dienstbaar gemaakt als 
Coördinator van het project: “Haarlemmermeer op de schop" 
En u was betrokken bij hulp en wederopbouw van 
Akyazi in Turkije na aardbeving in 1999; 
 
Meneer Darlang u bent een bijzonder motiverend persoon, 
met een hart voor het natuur- en milieu-onderwijs aan 
zowel kinderen als volwassenen. 
 
Daarnaast bent u een heel actieve vrijwilliger in zowel 
de voetbal- als tennisvereniging. 
 
U staat altijd klaar en bent een clubman in hart en nieren. 
 
U bent sociaal, u neemt initiatief en u bent een ervaren 
coördinator van allerlei vrijwillige activiteiten. 
 
Uw bestuurlijke activiteiten sinds 1970 op het gebied 
van natuureducatie en sport komen ten goede aan de 
samenleving 
 
Meneer Darlang, u kan dan ook worden gekwalificeerd 
als iemand die zich geruime tijd ten bate van de 
samenleving heeft ingespannen. 
 
Het doet mij dan ook genoegen u te kunnen melden dat u bij 
Koninklijk Besluit van 14 april 2008 bent benoemd tot 
 

Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
 
Ik roep graag nu naar voren 
 

de heer Aart Donker en zijn echtgenote 
 
U bent geboren op 17 juli 1937  in Leiden en u woont in Lisserbroek. 
 
Meneer Donker, u bent al vele jaren actief voor de dorpsgemeenschap Lisserbroek 
en heeft diverse functies vervuld.  
 
Al vanaf 1970 bent u actief met het verzamelen van 
historisch archiefmateriaal over Lisserbroek. 
 
U verzamelt krantenknipsels uit alle kranten, zowel 
regionaal als landelijk, en uit alle tijdschriften. 
 
En dat zelfs van vóór 1970. 
 
Daarnaast maakt u veel foto’s van panden, inwoners en 
landschappen, die u toevoegt aan uw archief. 
 
Bijna ieder bijzonder huis in en rond Lisserbroek 
staat wel op de foto. 
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U zoekt de geschiedenis van het huis op, 
liefst met fotomateriaal. 
 
Uw uitgebreide archief neemt nog ieder jaar toe, en vele 
inwoners en verenigingen maken daar dankbaar gebruik van. 
 
U leent het graag uit en bent altijd bereid een collage te maken.   
 
Ook bent u mede-auteur van het boek: “Zo was het in Lisserbroek”.  
 
Ik heb het mogen aanschouwen tijdens mijn 
kennismakingsbezoek aan Lisserbroek. 
 
Werkelijk kostelijk. 
 
Samen met twee andere auteurs heeft u hier 2,5 jaar aan gewerkt.  
 
Daarnaast heeft u zich ook nog bijzonder verdienstelijk 
gemaakt in een aantal andere functies, waarvan sommigen 
al terug gaan tot 1968. 
 
Zo was u voorzitter van de oudercommissie van 
kleuterschool De Parkieten en secretaris van het Comité 
Bejaarden Lisserbroek. 
 
In deze laatste functie was u daar de stuwende kracht en 
mede-organisator van diverse activiteiten voor senioren. 
 
Voorbeelden daarvan zijn de wekelijkse soosmiddagen 
en de uitgaansdagen. 
 
Ook heeft u samen met anderen 25 jaar lang kienavonden 
georganiseerd die zeer goed bezocht werden door 
de Lisserbroekse bevolking. 
 
En u was voorzitter van dorpsraad Lisserbroek, redacteur 
van het dorpsblad De Meerkoet en twee keer voorzitter van de 
jubileumcommissie van de sjoelclub in Lisserbroek 
 
Meneer Donker, u heeft, zoals blijkt uit dit alles, 
aangetoond dat u zich geruime tijd en met heel 
veel betrokkenheid heeft ingezet voor de medemens 
en voor de belangen van Lisserbroek, 
 
Ik onderschrijf dan ook van harte het Koninklijk Besluit 
van 6 januari 2008 waarin u bent benoemd tot 
 

Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
 
Als vijfde mag ik naar voren roepen 

 
de heer Johannes Paulus Maria van Goethem en zijn echtgenote 

 
U bent geboren op 25 oktober 1947 in Haarlemmermeer 
en woont in Abbenes. 
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Meneer Van Goethem, u bent de oprichter van de 
voetbalvereniging Abbenes, en na de start van deze 
vereniging heeft u talloze functies bekleed. 
 
U staat bekend als een zeer gedreven en enthousiast persoon. 
 
Naast de bestuursactiviteiten heeft u zich ingezet 
als trainer, eerst voor de jeugd en later voor de selectie. 
 
Als voorzitter van de vereniging heeft u het proces 
begeleid om van voetbalvereniging en tennisvereniging 
tot één sportvereniging in Abbenes te komen.  
 
Dat leidt ook bij u tot een opsomming van activiteiten. 
 
Als oprichter van de voetbalvereniging besteedde u 
in de beginperiode vele uren per week aan de club, 
en later werd dat ongeveer tien uur per week. 
 
U werd tweede secretaris en vice-voorzitter, vormgever 
van de redactie van het clubblad, secretaris van de  
jeugdcommissie, lid van de jubileumcommissie, en 
van 2000 – 2007 was u voorzitter. 
 
En, zoals gezegd, u trainde zowel de A-junioren als 
de selectiespelers. 
 
Naast uw activiteiten voor de sportvereniging 
bent u vanaf 1997 tot heden vrijwilliger in de "Hartekamp", 
een instelling voor geestelijk gehandicapten. 
 
En vanaf 2002 tot heden werkt u als vrijwilliger 
bij "Place of Restoration"; een instelling voor 
Aids-wezen in Zuid Afrika. 
 
Deze stichting zet zich in voor (aids)weeskinderen 
in het noorden van Zuid-Afrika. 
 
Inmiddels zijn er twee containers met ingezamelde 
spullen naar Zuid-Afrika verscheept. 
 
Met enige regelmaat gaat u, op eigen kosten, 
naar Zuid-Afrika om te helpen met bouwen, 
schilderen en wat er verder nog te doen is. 
 
Meneer Van Goethem, u zet zich al gedurende zeer 
lange tijd in voor de samenleving. 
 
Daarom bent u bij Koninklijk Besluit van 
25 februari 2008 benoemd tot 
 

Lid in de orde van Oranje Nassau. 
 
Mag ik nu uw aandacht voor 
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de heer Willem Adriaan Griffioen en zijn echtgenote 
 
U bent geboren op 4 december 1942 in Haarlemmermeer en 
u woont in Zwanenburg.  
 
Meneer Griffioen, u staat altijd klaar voor iedereen met 
allerlei hulp, waar en voor wie het ook nodig is. 
 
U vervoert mensen voor het Rode Kruis en voor 
het verzorgingstehuis Eigen Haard. 
 
U helpt buren en anderen met klussen die zij zelf, door 
lichamelijke beperkingen, niet kunnen doen. 
 
Daarnaast bent u al meer dan 35 jaar bijzonder 
actief in het verenigingsleven. 
 
Eerst bij de Wielervereniging HSC De Bataaf in Zwanenburg 
en later bij de Voetbalvereniging Zwanenburg. 
 
Ik geef graag een opsomming van uw activiteiten. 
 
U was secretaris in het bestuur van de Wielervereniging 
HSC De Bataaf. 
 
In deze periode deed u het wedstrijdsecretariaat bij 
wielerwedstrijden, hielp u bij de bardiensten in de kantine 
en deed u schoonmaakwerkzaamheden van het 
complex en het gebouw. 
 
Ook was u twee keer voorzitter van de kaartclub bij 
De Bataaf en organiseerde u de (financiële) 
administratie van de kaartclubavonden. 
 
Als elftalbegeleider van jeugdelftallen bij SV Halfweg, 
tegenwoordig VV Zwanenburg, begeleidde u voor, tijdens 
en na de voetbalwedstrijden de jeugdelftallen in 
diverse leeftijdscategorieën. 
 
U was jeugdvoorzitter bij SV Halfweg en leidde de 
vergaderingen van het jeugdbestuur. 
 
Ook ontving u bezoekende clubs, maakte wedstrijdschema's, 
en gaf u leiding aan alles en iedereen die met de begeleiding 
van het jeugdvoetbal te maken heeft.  
 
Als lid van het hoofdbestuur van SV Halfweg 
verrichtte u allerlei administratieve en uitvoerende 
taken binnen het hoofdbestuur en begeleidde u  
jonge bestuursleden. 
 
Tenslotte; u was en bent nog steeds scheidsrechter bij 
VV Zwanenburg bij zowel jeugd- als seniorenwedstrijden.  
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Kortom meneer Griffioen; u bent een spil binnen het 
verenigingsleven in Zwanenburg, en dat gedurende 
een groot aantal jaren. 
 
Ik ben dan ook blij u te kunnen melden dat u bij 
Koninklijk Besluit van 9 november 2007 bent benoemd tot 
 

Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
 
Nu vraag ik naar voren te komen 
 

de heer David Engel Knibbe en zijn echtgenote 
 
U bent geboren op 18 juni 1941 in Haarlemmermeer 
en u woont in Badhoevedorp. 
 
Meneer Knibbe, u zelf heeft zich gedurende zeer 
lange tijd op vele terreinen en gedurende vele 
uren, meer dan intensief ingezet. 
 
U  heeft zich daarbij buitengewoon verdienstelijk 
gemaakt voor de samenleving en in de breedte, 
maar ook voor uw directe omgeving. 
 
Een opsomming van uw activiteiten: 
 
Al sinds 1977 bent  u beheerder/penningmeester 
van het Buurtgebouw Rehoboth. 
 
Ook bent u voorzitter van de IJsclub Nieuwe Meer. 
 
Als er geen natuurijs is, en dat komt helaas 
steeds meer voor, organiseert u activiteiten 
op kunstijs, onder andere voor kinderen. 
 
Tweemaal per jaar organiseert u een dagje uit 
voor alle buurtbewoners, daarnaast bent u lid van 
de redactie en bezorger van het buurtblad “Het Dijkertje”, 
dat tweemaandelijks verschijnt. 
 
U bent ook de organisator van de maandelijkse  
kienavonden en van de bazaaravonden, die meermalen 
per jaar plaatsvinden. 
 
U verricht allerlei hand- en spandiensten voor 
uw politieke partij, de Christen Unie, en dat doet 
u voornamelijk in de drukke periode vóór en 
tijdens de verkiezingen. 
 
Sinds een aantal jaren benadert u ten behoeve van 
de voedselbank wekelijks de plaatselijke 
middenstand voor versproducten. 
 
Daarnaast bent u altijd beschikbaar als 
ouderen naar een dokter of ziekenhuis  
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gebracht moeten worden. 
 
En ook regelt u bloemen als ze bijvoorbeeld jarig zijn. 
 
Aparte vermelding verdienen uw activiteiten als 
lid van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in 
Amsterdam Zuid-West. 
 
Ik noem: u was diaken, ouderling, voorzitter 
van de Commissie van beheer, bestuurslid van 
Bijbelstudievereniging 'Rondom het Woord' en 
voorzitter van zangkoor 'Sola Fide'. 
   
Kortom: uw vrijwillige activiteiten zijn zeer gevarieerd. 
 
Hier is dan ook sprake van een vrijwilliger pur sang, 
die altijd zijn tijd en aandacht geeft aan een ieder 
die dat nodig heeft. 
 
Of het nu gaat om ouderen, jongeren, buren of 
de kerk: u staat voor hen klaar. 
 
U bent dan ook een zeer geliefd persoon en 
heeft zich op buitengewone wijze gedurende zeer 
lange tijd ingespannen voor de samenleving.  
 
Ik meld dan ook met groot plezier het Koninklijk 
Besluit van 29 januari 2008, waarin u bent benoemd tot 
 

Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
 
Ik vraag nu graag uw aandacht voor 
 

mevrouw Cornelia Raams-Rietveld en haar zoon 
 
U bent geboren op 11 augustus 1942 in Nieuwveen 
en u woont in Abbenes 
 
Mevrouw Raams-Rietveld, u heeft zich gedurende 
vele jaren bijzonder ingezet voor de Tennis Vereniging 
Abbenes, later genaamd: Sport Vereniging Abbenes. 
 
We kwamen dat al tegen bij de heer Van Goethem, 
een mede-decorandus, die u zeker kent. 
 
Lange tijd heeft u zitting gehad in het bestuur en 
daarnaast organiseerde u vele toernooien en 
50+ activiteiten. 
 
U bent altijd bereid om mensen te helpen en gaat 
regelmatig op bezoek bij ouderen of zieken in Abbenes. 
 
Mevrouw Raams-Rietveld u bent vanaf 1975 
vrijwilliger en bestuurslid van de Tennisvereniging 
Abbenes; vanaf 1981 bezoekt en ondersteunt u 
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ouderen en zieken in Abbenes, en vanaf 1991 
organiseert u diverse activiteiten voor bejaarden. 
 
In het verleden assisteerde u ook bij het 
organiseren van rommelmarkten ten 
behoeve van de kerk in Abbenes. 
 
Mevrouw Raams-Rietveld, u heeft, zoals net is 
gebleken, meer dan dertig jaar u vrijwillige 
ingezet voor de samenleving en in het 
bijzonder voor de inwoners van Abbenes. 
 
Het is daarom volkomen terecht dat u bij 
Koninklijk Besluit van 17 januari 2008 bent benoemd tot 
 

Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
 
We zijn op de helft van de lijst van bijzondere 
Haarlemmermeerders die vandaag worden 
Onderscheiden, en ik roep nu graag naar voren 
 

de heer Henk Ruighaver 
 
U bent geboren op 7 februari 1945 in Haarlemmermeer 
en u woont Zwaanshoek 
 
Meneer Ruighaver, u bent in uw vrije tijd in vele 
opzichten bijzonder betrokken bij het sociale en 
maatschappelijke leven in Zwaanshoek. 
 
U bent al die jaren een stuwende kracht binnen 
de dorpsraad, en door uw uitgebreide contacten 
bent u een belangrijke contactpersoon in de 
relatie van de dorpsraad met vele maatschappelijke 
organisaties. 
 
Een opsomming: 
 
U bent al veertig (!) jaar,(jawel, veertig) secretaris 
van de Dorpsraad Zwaanshoek en u zet zich nog 
steeds met hart en ziel in voor het dorp. 
 
En dat gedurende een groot aantal uren 
per week. 
 
Als mede-oprichter van de Buurtbus heeft u zich,  
samen met anderen, sterk gemaakt voor de komst 
van deze bus, die het dorp bereikbaar maakte waar 
openbaar vervoer ontbrak. 
 
De Buurtbus is nog steeds heel succesvol.  
 
Als contact persoon van de Klaverjasclub 
organiseert u de donderdagavondclub voor 
Zwaanshoek, en daarnaast bijeenkomsten voor 
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Zwaanshoek en omstreken. 
 
U bent ook mede-organisator van de 

Feestweek in Zwaanshoek, de Feest4daagse, 

het Sinterklaasfeest, Koninginnedag, de 

Dorpenzeskamp, enzovoorts. 

 

Andere activiteiten zijn Redactielid Zwaanshoekse 

Koerier en medewerker/beheerder van Dorpshuis "De Oase" 

U bent vanaf het begin betrokken bij de diverse 
beheerscommissies en tevens de drijvende 
kracht binnen het dorpshuis. 

 
Daarnaast bent u ook al heel lang contactpersoon 
van de badmintonvereniging Zwaanshoek. 
 
Tenslotte is duidelijk dat u een uitermate sociale 
en hulpvaardige medewerker bent die voor zijn 
collega’s een bindende factor is. 
 
Naast uw werkzaamheden organiseert u allerlei 
Activiteiten om de teamspirit van collega’s  te versterken. 

 
Kortom meneer Ruighaver, u bent de spil 
binnen het sociale leven in Zwaanshoek 
gedurende een groot aantal jaren. 
 
Dat is mij tijdens mij kennismakingsbezoek 
aan Zwaanshoek ook meermalen bevestigd. 
 
En daarom bent u bij Koninklijk Besluit 
Van 5 februari 2008 benoemd tot 
 

Lid in de Orde van Oranje Nassau . 
 
Mag ik nu uw aandacht voor 
 

mevrouw Jeanette Spijker-Vergunst en haar echtgenoot 
 
U bent geboren 27 november 1954 in Haarlemmermeer 
en woont in Burgerveen. 
 
Mevrouw Spijker-Vergunst; u bent een vrijwilliger die 
zich zowel in uw eigen woonplaats Burgerveen, maar 
zeker ook in het naburige Rijsenhout, zeer veel inzet 
voor diverse verenigingen. 
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In het verleden was u vrijwilliger in het dorpshuis 
Marijke in Burgerveen en  de Protestante Kerk in Oude 
Wetering . 
 
Maar ook tijdens de feestweek in zowel Rijsenhout 
als Aalsmeer. 
 
Op dit moment bent u actief als vrijwilliger bij 
de Basisschool Immanuel in Rijsenhout. 
 
Daar ondersteunt u de leerlingen en leraren. 
 
Ook werkt u als vrijwilliger bij de Zwem en Poloclub 
in Oude Wetering, in de kantine van voetbalvereniging 
SCW en in de Dorpsraad van Burgerveen. 
 
Dit alles maakt duidelijk dat u zich op meerdere 
vlakken gedurende langere tijd hebt ingespannen 
voor de samenleving. 
 
Mevrouw Spijker-Vergunst, het is dan ook met 
groot plezier dat ik u kan meedelen dat u bij 
Koninklijk Besluit van 9 februari 2008 bent benoemd tot 
 

Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
 
Als volgende ontvang ik hier graag 
 

de heer Adrianus Johannes Stolwijk en zijn echtgenote 
 
U bent geboren op 4 mei 1937 en getogen in Hoofddorp. 
 
Meneer Stolwijk, u heeft zich een leven lang (zestig jaar! Ja 
er is altijd een baas-boven-baas ) op vele terreinen en 
gedurende vele uren, meer dan intensief ingezet en zich 
daarbij buitengewoon verdienstelijk gemaakt voor onder 
andere de voetvalvereniging S.V. Hoofddorp.  
 
U bent al op elf-jarige leeftijd actief geworden; ik kom 
daar op terug. 
 
Tijdens uw arbeidsperiode bent u tien jaar voorzitter 
van de Ondernemingsraad geweest van de Machinefabriek 
Spaans Babcock. 
 
Naast de uren die u daarvoor vrijgesteld werd, heeft u 
ongeveer twintig uur per maand besteed aan het 
onderhouden van een goede verstandhouding tussen 
werkgever en werknemers, speciaal bij de totstandkoming 
van de fusie tussen Spaans en Babcock. 
 
Na uw pensionering heeft u zich aangemeld voor de 
onderhoudsploeg van de Voetbalvereniging, waar u 
met een groep medevrijwilligers gedurende de hele week mede  
verantwoordelijk bent voor het beheer en het onderhoud 
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van het clubgebouw en alles wat daarbij hoort. 
 
Mede door uw bijdrage heeft S.V. Hoofddorp een 
schitterend onderhouden sportcomplex. 
 
Ik geef een opsomming van uw activiteiten. 
 
U bent sinds 1947, ik zei het al; u was elf, actief 
lid van S.V. Hoofddorp en heeft in deze periode 
veel functies gehad. 
 
Zoals;, jeugdsecretaris, penningmeester, secretaris en 
na de fusie met de vereniging S.V. ETO, algemeen 
secretaris van de nieuwe vereniging S.V. Hoofddorp. 
 
Ook heeft u dertig jaar de ledenadministratie beheert 
en verwerkte u de verenigingsmutaties van de KNVB. 
 
Tenslotte was u ook nog lid van de Ouderraad van de 
Rooms Katholieke Mavo Porta Vitae. 
 
Uit alles blijkt dat u zich gedurende een groot aantal jaren  
voortdurend met grote betrokkenheid actief heeft ingezet 
voor de voetbalvereniging S.V. Hoofddorp en 
daarmee anderen heeft gestimuleerd. 
 
Ik ben dan ook blij u te kunnen melden dat u bij 
Koninklijk Besluit van 17 januari 2008 bent benoemd tot 
 

Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
 
Dames en Heren, ik roep graag naar voren 
 

de heer Johann Heinrich Sudmeier en zijn echtgenote 
 
U bent geboren op 25 januari 1946 in Haarlem 
en woont in Vijfhuizen. 
 
Meneer Sudmeier u heeft uw vele vrijwilligerswerk 
altijd met grote inzet en plezier gedaan. 
 
U heeft veel voor zowel de plaatselijke judovereniging, 
als de landelijke Judobond betekend, en u bent daarmee 
een voorbeeld voor velen. 
 
Vanaf 1983 bent u actief vrijwilliger bij Judoschool KENAMJU. 
als voorzitter en deelnemer van de wedstrijdcommissie. 

 

U doet de administratie en inschrijving van 

diverse toernooien en begeleidt de teams bij 

judotoernooien in binnen en buitenland. 
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Ook bent u betrokken bij het organiseren van 

onder andere het Europacup-toernooi Judo in 

Haarlem, en bij het jaarlijkse teamtoernooi in 

de Spaarnehal in Haarlem. 
 

Daarnaast bent u lid van het provinciaal en van het 

landelijk orgaan van de Judobond Nederland en 
tevens lid van het district Noord-Holland en de 
Bondsraad van de Judobond Nederland. 
 
En u bent ook nog voorzitter van de financiële commissie.  
 
In het verleden bent u lange tijd lid, penningmeester 
en voorzitter geweest van de Ouderraad van het 
Spaarne Lyceum. 
 
U was medewerker van het boekenfonds, ondersteunde 

de evenementen voor de scholieren, en u was lid van 

de overkoepelende ouderorganisatie Haarlemse Ouderraad, 

als vertegenwoordiger van het Spaarne Lyceum. 

 
Meneer Sudmeier, als blijk van waardering voor 
uw inzet gedurende lange tijd voor de judosport, bent 
u bij Koninklijk Besluit benoemd tot 
 

Lid in de orde van Oranje Nassau. 
 
Wij zijn op driekwart, dames en heren, en ik verzoek nu 
naar voren te komen  
 

de heer Lambertus van Toorn en zijn echtgenote 
 
U bent geboren op 25 augustus 1934 in ’s-Gravenhage 
en woont in Abbenes. 
 
Meneer Van Toorn, u heeft zich jarenlang bijzonder 
verdienstelijk gemaakt voor de leefbaarheid in het dorp, 
en behartigde de belangen van de bewoners, onder 
andere bij de gemeente. 
 
Dit heeft u geheel belangeloos gedaan. 
 
Maar ook knelpunten in de samenleving 
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ging en gaat u niet uit de weg. 
 
Altijd toont u begrip en u biedt een ieder 
een luisterend oor. 
 
U tracht iedere situatie vanuit verschillende 
standpunten te bekijken om uiteindelijk een 
oordeel te vellen dat in het algemeen belang is 
van alle inwoners van Abbenes. 
 
Ruim 25 jaar zorgde u voor een goede gang van zaken 
in het Dorpshuis ‘t Praatpunt, en maakte u zich sterk 
voor het behoud van de enige busverbinding die het 
dorp rijk is. 
 
Ook sprak u bij de gemeenteraadsvergaderingen 
menig keer over het belang van woningbouw, zodat 
het dorp niet zou vergrijzen. 
 
Daarnaast ging u, als voorzitter van de dorpsraad, 
persoonlijk langs bij nieuwe inwoners in Abbenes. 
 
U bent ook al jarenlang actief in de beheerscommissie 
van het dorpshuis en namens de dorpsraad de 
contactpersoon naar het Rayonbeheer van de gemeente. 
 
Een opsomming van uw activiteiten uit het verleden. 
  
U was scheidsrechter en jeugdleider van voetbalvereniging 
Paraat in Den Haag en lid van de fietspadengroep 
Haarlemmermeer. 
 
In deze laatste functie probeerde u door gesprekken 
met de gemeente het aanbod van fietspaden tussen 
de verschillende kernen te optimaliseren en uit te breiden.  
 
Dit resulteerde in de aanleg van het fietspad 
Abbenes-Lisserbroek (het zgn. Boekelpad). 
 
We hebben het met de gemeenteraad nog 
afgefietst  tijdens ons werkbezoek aan 
Haarlemmermeer-Zuid, een klein jaar 
geleden. 
 
Dat was vlak na uw terugtreden als voorzitter 
van de dorpsraad. 
 
Daarnaast zorgde u mede voor een opknapbeurt 
van het kerkplein en de plaatsing van een kunstwerk 
vanuit de Heimanshof naar Abbenes. 
 
U was lid van de bouwcommissie die zorgde voor 
de herbouw van het dorpshuis na een brand. 
 
Ook voerde u overleg met de bewoners en hielp met 
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de verhuizing van de bewoners bij de herbouw van 
seniorenwoningen aan de Margarethalaan. 
 
Tenslotte was u vanaf 1982 vertegenwoordiger van de 
dorpsraad bij de stichting Meerwaarde en was u voorzitter 
van de Beheerscommissie van het dorpshuis. 
 
Als voorzitter zorgde u voor een goede gang van zaken 
in het dorpshuis (verhuur, contacten met huurders, plannen van 
onderhoudswerkzaamheden, enzovoorts). 
 
Van deze functies heeft u in mei 2007 na 25 jaar 
afscheid genomen. 
 
Kortom meneer Van Toorn, u  was en bent een spil 
binnen het de gemeenschap in Abbenes gedurende 
een groot aantal jaren. 
 
En daarom bent u bij Koninklijk Besluit van 
29 januari 2008 benoemd tot 
 

Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
 
Ik vraag nu graag naar voren 
 

de heer Alexander Diederik Adrianus van der Velden en zijn echtgenote 
 
U bent geboren op 10 januari 1970 in Amsterdam 
en woont in Badhoevedorp. 
 
Meneer Van der Velden, u heeft zich gedurende vele 
jaren bijzonder ingezet voor de Amsterdamse 
Hengelsportvereniging. 
 
U wordt omschreven als iemand die zich, naast zijn 
reguliere werk,  “24 uur per dag”  vrijwillig inzet 
voor de vissport. 
 
U bent van onschatbare waarde voor deze vereniging, 
en werkt als vrijwilliger en controleur vele uren in “uw” 
gebied: de regio Amsterdam-Amstelland, Haarlemmermeer, 
en Weesp en Abcoude.  
 
U houdt zich bezig met de handhaving van de 
Visserijwet en uw speciale aandacht gaat uit naar 
het tegengaan van visstroperij en vervuiling en 
vernieling van water en groenvoorzieningen. 
 
U bent actief in het beheren van de viswateren in 
de hele regio en daarmee het beschermen van de 
natuur. 
 
U bevordert dat leden van de visvereniging en vissers 
van buiten die hier recreëren, hun hobby kunnen 
blijven uitoefenen.  
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Meneer Van der Velden, u verricht dan ook een 
bijzonder noodzakelijke en nuttige taak waarmee 
u de samenleving, de natuur en in het bijzonder de 
hengelsport bijzonder van dienst bent. 
 
Uw was hengelsportcontroleur van de Amsterdamse 
Hengelsport Vereniging en bent nog steeds jachtopzichter 
en  buitengewoon opsporingsambtenaar, en ook lid van 
de ledenraad en secretaris van de Commissie Controle. 
 
Daarnaast geeft u nog praktijklessen handhaving 
Visserijwet aan andere opsporingsambtenaren en 
aan de politie. 
 
En u organiseert en notuleert de vergaderingen 
van de verenigingscontroleurs. 
 
Uit dit alles blijkt, meneer Van der Velden, 
dat u zich gedurende vele jaren buitengewoon 
heeft ingezet voor de hengelsportvereniging 
en voor natuurbeheer. 
 
En dat alles leidde tot het Koninklijk Besluit 
van 19 maart 2008 waarin u bent benoemd tot 
 

Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
 
Mag ik als voorlaatste naar voren roepen 
 

mevrouw Maria Gerarda Joanna Vermeere-van Duin en haar echtgenoot 
 
U bent geboren 19 juli 1947 in Lisse 
en woont in Abbenes. 
 
Het wordt weer feest vandaag in Abbenes. 
 
Met wel vier decorandi! 
 
Mevrouw Vermeere-van Duin, u heeft zich vele jaren lang 
verdienstelijk gemaakt voor uw medemens en in het 
bijzonder de dorpsgenoten van Abbenes. 
 
Uw inzet voor anderen betreft niet alleen uw directe 
buren en de leden van de tennisvereniging,  maar allen 
die enigszins een helpende hand, een schouder, een 
praatje of een bezoekje nodig hebben. 
 
En dat  juist in een vergrijzende gemeenschap 
als Abbenes. 
 
U bent een steun en aanspreekpunt voor velen 
in Abbenes. 
 
Ik geef een opsomming. 
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Sinds 1975 bent u vrijwilliger bij de Tennisvereniging 
(nu Sportvereniging) Abbenes, (ja, daar is hij weer) 
waar u vele hand- en spandiensten verleende. 
 
U bent daardoor het gezicht van de vereniging.  
 
Daarnaast was u vertegenwoordiger van de 
Tennisvereniging tijdens de vergaderingen van 
de dorpsraad en bent u voorzitter van de Bejaardenclub. 
 
In die laatste functie houdt u zich bezig met allerlei 
activiteiten voor de oudere inwoners van Abbenes, 
zoals ouderengym en koersbal. 
 
Ook bent u nog collectant voor diverse goede doelen 
En ondersteunt u ouderen en zieken in Abbenes 
 
In het verleden was u onder andere lid van de 
Ouderraad van de Mr. Pieter Boekelschool en lid 
van de werkgroep huizenbouw en de Bouwcommissie 
Greveling. 
 
In die laatste functie heeft u zich erg ingezet 
voor nieuwbouw in Abbenes om zo het dorp 
levendig te houden.  
 
Mevrouw Vermeere, u was ook initiatiefneemster 
voor het opknappen van een groenstrook. 
 
In samenwerking met het Fonds Wijken en Kernen 
en de gebiedsmanager is dit een leuke groenstrook 
geworden met 2 jeu de boules banen. 
 
Mevrouw Vermeere-van Duin, u vertegenwoordigt  
het type “vrijwilliger” op een onnavolgbare wijze.  
 
U zet zich gedurende geruime tijd in voor uw naasten 
en voor de inwoners van Abbenes. 
 
Het is dan ook terecht dat u bij Koninklijk Besluit 
Van 9 januari 2008 bent benoemd tot 
 

Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
 
Als laatste mag ik vandaag naar voren roepen 
 
de heer Johannes Gerardus Weijers en zijn twee kleinkinderen Jamie Lee en Gavin 
 
U bent geboren op 13 juli 1932 in Rotterdam 
en woont in Zwanenburg. 
 
Meneer Weijers, u bent al vele jaren zichtbaar bij 
vele lokale evenementen, waar u zorg draagt 
voor de Eerst Hulp. 
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Uw inzet en betrokkenheid worden breed 
gewaardeerd. 
 
Meneer Weijers u bent sinds 1982 actief lid van 
de EHBO vereniging, afdeling Zwanenburg en 
sinds 1987 actief lid van de Algemene Nederlandse 
Bond voor Ouderen (de ANBO), waarvan de laatste jaren 
als voorzitter. 
 
Ook verzorgt u de vermenigvuldiging van 
het periodiek van de ANBO. 
 
Daarnaast helpt u bij het ontvangen van mensen 
die het Zondagmiddagpodium bezoeken; een 
gezellige middag voor ouderen, die zes keer 
per jaar wordt gehouden. 
 
Een andere activiteit is het verzorgen van de muziek 
en het draaien van "plaatjes" voor de bewoners van 
verzorgingshuis Tabitha in Amsterdam-Geuzenveld. 
 
Ook bent u nog lid van de gespreksgroep Woonzorg, 
waarin ook de gemeente is vertegenwoordigd. 
 
Ook bent u 25 jaar lid geweest van de 
aquariumvereniging, waarvan 10 jaar als voorzitter. 
 
Kortom meneer Weijers, u was en bent een spil 
binnen het vrijwilligerswerk bij de EHBO en de 
ANBO en u heeft zich gedurende vele jaren ingezet 
voor de gemeenschap in Zwanenburg en omgeving. 
 
Ik ben blij u te kunnen melden dat u bij 
Koninklijk Besluit van 20 maart 2008 bent benoemd tot 
 

Lid in de Orde van Oranje Nassau. 
 
Dames en heren, 
 
Daarmee zijn we aan het einde gekomen 
van deze Algemene Gelegenheid, oftewel 
de Lintjesregen. 
 
Ter gelegenheid van de zeventigste van 
Hare Majesteit de Koningin. 
 
Dames en heren, ik verzoek u te gaan staan 
om samen het Wilhelmus aan te heffen. 
 
Dit jaar worden wij daarbij qua zang 
ondersteund door mevrouw Hilde Runkorf. 
 
Ik dank u allen voor uw aandacht en verzoek de 
gedecoreerden naar voren te komen en met mij 
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mee te gaan naar de raadzaal voor 
de traditionele groepsfoto. 
 
En vergeet u onze nieuwe folder Ereblijken 
mee te nemen! 
 
Daarna is er natuurlijk uitgebreid gelegenheid 
om de gedecoreerden te feliciteren. 
 
Dank u wel. 
 

  
Noot voor de redactie, niet voor publicatie. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Bert van den Ham; tel. 023 – 567 62 46 / 06 – 538 969 45 / 
b.vd.ham@haarlemmermeer.nl  


