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Koninklijke onderscheidingen in
Maasgouw
24-04-2020 om 13:00 door Rob Stikkelbroeck

Elf inwoners van Maasgouw zijn koninklijk onderscheiden. Tien burgers
werden Lid in de Orde van Oranje Nassau, een persoon werd tot Ridder
benoemd.

Beegden
Jo Delissen (69) is een man van de muziek. Zo is hij al sinds 1976 als vrijwilliger
verbonden aan Harmonie Crescendo Beegden. Die rol vervult hij sinds 2004 ook
bij het Beegdens Mannenkoor De Zank. Vanaf 2015 is hij tevens beheerder van
de bibliotheek Open Inloop in Beegden.

Heel
Harry Bijlmakers (75) is sinds 1970 als bestuurslid betrokken bij
Hengelsportvereniging ‘De Lou’ in Heel. Van 2000 tot 2017 was Bijlmakers
organisator van het project ‘vissen voor gehandicapten’ dat werd verzorgd door

Foto ter illustratie.
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de Stichting Wigwam Heel. Sinds 2012 is hij ook als vrijwilliger betrokken bij het
visproject van Stichting Daelzicht. En naast al die ‘visfuncties’ is hij sinds 1975
ook nog bestuurslid bij de plaatselijke biljartvereniging.

Linne
Har Slabbers (64) was tussen 1996 en 2018 secretaris van de Club van Linner
Aod Prinse. Sinds 2000 is hij berokken bij Hengelsportvereniging St. Petrus Linne
waar hij bestuurslid is en voorzitter van de afdeling Jeugd. Daarnaast is hij sinds
2011 voorzitter Stichting Linner Mertparade.

Maasbracht
Jack van Duinen (71) is al jaren actief bij voetbalvereniging MBC’13. Hij loopt er
al sinds 1983 rond en wordt in het zonnetje gezet vanwege zijn verdiensten als
vrijwilliger voor de club.

Anneke Bours-Vogels (62) uit Maasbracht nam vorig jaar afscheid als raadslid
van de gemeente Maasgouw. Haar politieke werk begon ze in 1994 als
commissielid in de voormalige gemeente Maasbracht. Vier jaar later volgde het
raadslidmaatschap en in de periode 2005-2006 was ze zelfs enige tijd wethouder
voor de PvdA als opvolger van Noud van der Zee die plots terugtrad als
wethouder Financiën. In 2018 was ze één van de oprichter van de partij Nieuw
Links Maasgouw. Vorig jaar september stopte ze als actief raadslid.

Leo Palmen (79) is al twintig jaar verbonden als molenaar, opleider en gids bij de
markante Leonardusmolen van de Molenstichting Maasbracht.

Ohé en Laak
Het echtpaar Math en Ine Bongers-Houben wordt samen onderscheiden
vanwege hun werkzaamheden voor RKVV Walburgia. Samen zijn ze als
vrijwilliger betrokken en zijn ze sinds 1993 verantwoordelijk voor de kantine en
het accommodatiebeheer. Math Bongers (78) was tevens tussen 1983 en 1987
bestuurslid van de voetbalclub. Ine Bongers-Houben is sinds 1983 lid
Kindervakantiewerk Ohé en Laak en tussen 1990 en 2015 secretaris van de
vrouwenvereniging.

Stevensweert
John van Engelen (69) is sinds 1982 bestuurslid van de Stichting Streekmuseum
Stevensweert/Ohé en Laak. Ook was hij tussen 1987 en 2000 penningmeester
van het kerkbestuur van de parochie H. Stephanus, een rol die hij tussen 1996 en
2007 ook vervulde bij het Ambrosiusbroederschap. Bij de parochie is hij sinds
2005 vrijwilliger. Ook was hij mede-initiatiefnemer en voorzitter van de stichting
750 jaar parochie Stevensweert.
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Jan Mueters (64) is al tientallen jaren actief in vele verschillende
vrijwilligersfuncties, met name in Stevensweert. Hij verleende zijn diensten onder
andere aan RKVV Stevensweert, de basisschool, het kerkbestuur, het Groene
Kruis, Broederschap Sint Ambrosius, TVSO, het streekmuseum en de dorpsraad.
Daarnaast was hij actief binnen samenwerkingsverbanden gericht op het
voortgezet en speciaal onderwijs. Tussen 1986 en 2019 was hij werkzaam in
uiteenlopende functies in het onderwijs waarbij met name de verbinding werd
gezocht met het bedrijfsleven. Voor die verdiensten wordt hij benoemd tot Ridder
in de Orde van Oranje Nassau.

Wessem
Truus Heuts-Bijlmakers (77) begon al in 1965 als vrijwilliger bij de EHBO Heel
waar ze tussen 1981 en 2016 ook in het bestuur zat. Vanaf 1992 is ze vrijwilliger
bij de Zonnebloem en sinds 1998 doet ze het onderhoud en beheer van de kapel
in Pol voor de Stichting Kruisen en Kapellen Maasgouw.


