Overzicht Koninklijke Onderscheidingen bij de Algemene
Gelegenheid van 2022 (Lintjesregen 2022)
Gedecoreerd op dinsdag 26 april 2022.

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
Graad:
Verdiensten:
1969 – heden

H.E.J. (Henk) van den Hoven
70 jaar (22-06-1951)
Sprang-Capelle
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

invaldrummer en vrijwilliger bij diverse orkesten, kapellen, fanfares,
harmonieën en bands: reparaties van muziekinstrumenten; laden en
lossen, podiumbouw bij optredens

1976 – heden

mantelzorger van familieleden en regelen van financiële zaken voor
hen; bijwonen van vergaderingen, uitstapjes maken en begeleider
van uitjes met paard en wagen voor familieleden en medebewoners
van de zorginstelling

1980 – heden

invaller en vrijwilliger bij Koninklijke Erkende Harmonie
Kaatsheuvel: reparaties van instrumenten; podiumbouw en opstelling bij optredens; lesgeven met jeugdige leden en
gehandicapten

1988 – heden

vrijwilliger bij SGD (Stichting Gehandicapten Drumband) Prins
Maurits, Kaatsheuvel: controle en reparaties van
muziekinstrumenten; op- en afbouw, laden en lossen bij optredens;
druminstructeur en vervangend dirigent

1998 – heden

bestuurslid, invaldrummer en vrijwilliger bij Die Torfgräber Kapelle,
De Moer: reparaties van muziekinstrumenten; podiumbouw, laden
en lossen bij optredens

2018 – heden

invaller bij het Seniorenorkest De Langstraat e.o., Kaatsheuvel

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
Graad:

A.J. (Auke) Breeuwsma
75 jaar (19-07-1946)
Waalwijk
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Verdiensten:
2004 – heden

buurtbuschauffeur, planner, coördinator en bestuurslid bij
Buurtbusvereniging Gansoyen: inroosteren van chauffeurs; zorgen

voor vervanging zoals bij vakantie en ziekte; zorgen voor tijdig
onderhoud en reparatie van de bussen
2004 – heden

medeoprichter, technisch coördinator materieel en vrijwilligers bij
Buurtbusvereniging Sprang

2005 – heden

buurtbuschauffeur, planner, coördinator en bestuurslid bij
Buurtbusvereniging Sprang: ook ondersteunen en adviseren van
collega-verenigingen in de regio Land van Heusden-Altena

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
Graad:

P.J.M. (Piet) de Jongh
67 jaar (21-11-1954)
Waalwijk
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Verdiensten:
1974 – heden

voorzitter van IVN de Waerdman (vereniging voor natuur- en
milieueducatie in de Langstraat): geven van cursussen en lezingen;
ontwikkelen van fietsroutes en wandelroute

1987 – 2021

[betaald] docent natuurkunde, kerndocent natuur- &
milieuonderzoek & -inspectie bij Helicon MBO: maken en
ontwikkelingen van lesmateriaal en hulpmiddelen; geven van
lezingen, presentaties en rondleidingen; meewerken aan een cursus
voor het herkennen van milieudelicten voor politieambtenaren

2004 – 2017

bestuurslid bij Stichting Het Groene Woud in Uitvoering

2006 – heden

lid en voorzitter van Platform Langstraat (samenwerkingsverband
voor ontwikkeling natuurgebied in de regio): opstarten en uitvoeren
van projecten in de regio gericht op versterking van natuur en
landschap

2010 – heden

bestuurslid bij Stichting Kartuizerklooster Sinte Sophia van
Constantinopel, Liempde

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
Graad:

A.A.M. (Ton) de Peffer
72 jaar (15-10-1949)
Waalwijk
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Verdiensten:
1999 – heden

1999 – heden

vrijwilliger weidevogelbescherming bij Weidevogelvereniging de
Duinboeren: begeleiden van vrijwilligersgroep; zoeken en markeren
van weidevogelnesten; opleiden van nieuwe vrijwilligers
onderhouden van contacten bij Weidevogelvereniging de
Duinboeren: met boeren en loonwerkers in beschermingsgebied;

met overige gebiedspartijen zoals gemeente, waterschap,
Natuurmonumenten, Brabants Landschap en de wildbeheereenheid
1999 – heden

verzorgen van lezingen en voorlichting bij Jeugdnatuurwacht, NVVHVrouwennetwerk afdeling Waalwijk en andere organisaties

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
Graad:

A.A.M. (Alice) de Klijn-van Ermingen
64 jaar (14-09-1957)
Waspik
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Verdiensten:
1978 – heden

[betaald] docent basisonderwijs bij Basisschool De Veste, Waspik:
ondersteunen van (jongere) collega's; introduceren van ‘spelend
leren’ op school; organisatorische taken overnemen op verschillende
momenten waar nodig; tijdelijk waarnemen van directeursfunctie

1993 – heden

vrijwilliger bij Parochie St. Jan de Doper/Bartholomeuskerk Waspik:
lector tijdens de wekelijkse dienst; verantwoordelijke voor de inkoop
van bloemen en versiering van de kerk met bloemen; allerlei
praktische hulp waar nodig

2005 – heden

secretaris bij vereniging Nederland & Oranje, Waspik: organiseren
van Koningsdag, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag en andere
bijzondere gelegenheden

2010 – heden

excursieleider bij Heemkundekring Op ’t Goede Spoor, Waspik

2018 – heden

voorzitter van gemengd koor Arabesk, Waspik

Naam:
Leeftijd:
Woonplaats:
Graad:

J.M. (Hans) Rosenbrand
60 jaar (17-09-1961)
Waspik
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Verdiensten:
1982 – heden

welpenleider bij Scouting Martin Luther King, Kaatsheuvel:
wekelijkse programma’s voorbereiden door materiaal aan te vragen,
klaar te zetten en eventuele boodschappen doen

1982 – heden

welpenleider tijdens de zomerkampen bij Scouting Martin Luther
King: aanwezig zijn bij het zevendaagse kamp; voorbereiden van
het kamp door materialen klaar te zetten en naar de locatie te
brengen, boodschappen doen en een programma met themaverhaal
maken

1982 – heden

welpenleider tijdens weekenden met overnachting bij Scouting
Martin Luther King: aanwezig zijn bij het weekend; voorbereiden

door materialen klaar te zetten, boodschappen doen en een
programma met themaverhaal maken
1989 – heden

uniformbeheer bij Scouting Martin Luther King: bijhouden van alle
verkleedkleren en zorgen voor de aanschaf van nieuwe materialen;
beheren van de tweedehandsuniformenkast

1998 – heden

bestuurslid bij Handboogschutterij EMM (Eendracht Maakt Magt),
Waalwijk: zorgen voor goed contact tussen de jeugd en overige
leden; aanspreekpunt voor de begeleiding van de jeugd

2002 – heden

bestuurslid bij Scouting Martin Luther King: coördineren van Dag
van de Vrijwilliger waarbij de vrijwilligers in het zonnetje worden
gezet; coördineren van jaarlijks weekend waarbij scouts wereldwijd
contact zoeken met elkaar via zendapparatuur en internet

