Lid in de Orde van Oranje-Nassau
J.T. (Hanneke) Dobbelsteen-van Pol (71 jaar)
Algemeen
Is al ruim 33 jaar actief als vrijwilliger. Was jaren medeorganisator
van de familievieringen in de Sint Petrus Banden kerk. Zet haar
verpleegkundige achtergrond in bij haar werk bij de Zonnebloem en
de Senioren Vereniging Gilze. Ze typeren haar als betrouwbaar,
betrokken, kritisch en heel zorgzaam voor de gasten. Is
vrijwilliger/verpleegkundige voor de Zonnebloem Gilze-Hulten.
Maakt onderdeel uit van de verpleeggroep die standaard mee gaat
met activiteiten en ging in die rol mee bij regiovakanties.
Sinds de Zonnebloem daar mee stopte, organiseert ze op
persoonlijke titel reizen voor ouderen uit Gilze en Hulten die niet
meer zelfstandig op vakantie kunnen. Ze begeleidt de mensen
tijdens de reis en zorgt voor de noodzakelijke verpleegkundige
ondersteuning. Elke reiziger krijgt aan het eind als kers op de taart
nog een mooi verslag met foto’s.
Is daarnaast bestuurslid voor Senioren Vereniging Gilze. Hiervoor
organiseert ze onder andere excursies en voorlichtingsmiddagen en
zet ze zich in voor de activiteitencommissie. “Je kunt op haar
bouwen, zeggen ze.”
Daarnaast is ze al zes jaar mantelzorger voor haar broer in België.
Ook was ze een aantal jaren verkeersbrigadier
In cijfers
1989-2012
2000-heden
2004-heden

2016-heden
2016-heden

Lid werkgroep Familieviering Parochie St. Petrus
Banden
Vrijwilliger Zonnebloem Gilze-Hulten
Organisator van en ziekenverzorgende/begeleider
bij jaarlijkse reis Ouderen die niet zelfstandig
kunnen reizen zonder thuishulp/rollator/rolstoel
Bestuurslid Senioren Vereniging Gilze
Mantelzorger

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
A.W. (Ad) Verheijen-Maas (83 jaar)
Algemeen
Is op 83-jarige leeftijd door haar vrolijke uitstraling, enthousiasme,
betrokkenheid en hulpvaardigheid een voorbeeld voor het
vrijwilligerswerk en van grote toegevoegde waarde voor de
verschillende organisaties waarvoor ze zich inzet. En dat al 28 jaar!
Direct na haar pensionering bij Zorgcentrum St. Franciscus ging ze
daar aan de slag als vrijwilligster. Gaf de dagverzorging ’t
Onderonsje gestalte en was daarnaast actief bij spel-, knutsel- en
wandelmiddagen. Ook nu nog helpt ze twee dagen per week mee in
groepswoning De Klaproos.
Bij Woonvoorziening Wevershof bezoekt ze al 12 jaar elke twee
weken een bewoonster en helpt mee met activiteiten. Voor de Sint
Petrus Bandenkerk in Gilze helpt ze met de Aktie Kerkbalans en de
Vastenactie en zet ze zich in voor de werkgroep rouwverwerking.
Voor Lokaal Steunpunt Mantelzorg is ze al tien jaar respijtzorger en
helpt mee bij activiteiten. Door haar jarenlange ervaring is ze een
kei in zorg voor dementerenden en hun mantelzorgers, zeggen ze
daar.
Ook was ze nog collectant voor de Maag Lever Darm Stichting
In cijfers:
1994-heden
2002-2017
2009-heden
2010-heden
2011-heden

Vrijwilliger zorgcentrum Sint Franciscus Gilze
Collectant Maag Lever Darm Stichting
Vrijwilliger Woonvoorziening Wevershof Gilze
Vrijwilliger Parochie St. Jan de Doper voor de Sint
Petrus Bandenkerk Gilze
Vrijwilliger/respijtzorger Lokaal Steunpunt
Mantelzorg

Echtpaar Stevens-Peeters
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
A.M.P.C. (Anneke) Stevens-Peeters (70 jaar)
Algemeen
Zet zich al 36 jaar in voor verschillende organisaties. Al die jaren als
gastvrouw voor parochie St. Petrus Banden, nu parochie Sint Jan de
Doper, afd. Sint Petrus Banden. Ontvangt mensen, regelt misintenties en zet koffie voor de vrijwilligers. Regelde de
voorbereiding voor de eerste communie en het vormsel. Was
daarnaast betrokken bij de organisatie van de gezinsvieringen actie
Kerkbalans.
Is ook actief of actief geweest als bestuurslid, lid van de
activiteitencommissie, medeorganisator van jaarlijkse activiteiten
en bezoekvrijwilliger bij de Zonnebloem Gilze-Hulten. Ging in
coronatijd gewoon langs en maakt buiten een praatje. Ze valt op
door haar hartelijkheid, mensenkennis, organisatietalent,
creativiteit en vrolijkheid. Is samen met haar man een ideaal team
in het Zonnebloemwerk. Anderen zeggen “ze staat altijd klaar om te
helpen”
Schenkt daarnaast wekelijks koffie bij Zorgcentrum Sint Franciscus.
En helpt al jaren mee met de Aangespannen Dag Gilze. Ook privé
staat ze altijd klaar. Was jarenlang mantelzorger voor beide ouders
en haar schoonmoeder.
En niet te vergeten al vele jaren collectant voor de Nierstichting en
de Hartstichting.
In cijfers:
1985-heden
1994-heden
2003-heden

Gastvrouw Parochie Sint Jan de Doper, afd. Sint
Petrus Banden
Vrijwilliger Aangespannen Dag
Collectant Nierstichting

2004-heden
2005-heden
2018-heden

Vrijwilliger/bestuurslid en lid activiteitencommissie
Zonnebloem Gilze-Hulten
Vrijwilliger koffieschenken Zorgcentrum Sint
Franciscus
Collectant Hartstichting

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
G.C.M. (Frie) Stevens (71 jaar)
Algemeen
Vrijwilliger bij meerde organisaties. Was ruim vijf jaar begeleider
en instructeur (commandant) voor Ponyclub Wilhelmina Gilze. Zijn
toewijding voor de vereniging was zo groot dat hij op 42-jarige
leeftijd alsnog paardrijles nam!
Zet zich in voor de Zonnebloem Gilze-Hulten bij activiteiten en
verzorgt daarvoor ook de administratie. Ontwikkelde daarvoor de
online afdelingsadministratie. Dit systeem werd zo goed ontvangen
dat hij ook betrokken was bij de ontwikkeling hiervan voor de
landelijke organisatie van de Zonnebloem. Bijna 1100
zonnebloemafdelingen gebruiken nu dit systeem. Ook andere
regioafdelingen plukken de vruchten van zijn kennis en
vaardigheden. Beheert verder de website voor de afdeling. Dat is bij
u in goede handen. Niet voor niets dichten ze u capaciteiten toe als
alles overziend, bewaker van alle informatie, betrokken, alert,
adequaat en altijd een luisterend oor. Brengt daarnaast al ruim 17
jaar warme maaltijden rond voor de Stichting Maaltijddienst Gilze
en helpt ook daar waar nodig op het gebied van automatisering.
Verder bent u al 25 jaar vrijwilliger bij de Aangespannen Dag Gilze.
1992-1997
1994-heden
2003-heden
2006-heden

Begeleider en instructeur Ponyclub Wilhelmina
Gilze
Vrijwilliger Aangespannen Dag Gilze
Maaltijdbezorger Stichting Maaltijddienst Gilze
Vrijwilliger Zonnebloem Gilze-Hulten

Daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd om ook u te
benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Anneke en Frie Stevens zetten zich beiden al heel lang in voor o.a.
Zonnebloem en Aangespannen dag. Wat is er mooier dan hen dan
nu ook allebei een lintje te mogen uitreiken.
Echtpaar Kerremans-Rops: uitreiking in kantine voetbalvereniging
Molenschot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
M.J.P. (Riet) Kerremans-Rops (77 jaar)
Algemeen
Zet zich al ruim 40 jaar in voor Voetbalvereniging Molenschot. Was
samen met haar man kantinevrijwilliger. Pakte dat de afgelopen 17
jaar weer op bij jeugdwedstrijden. Wast al 24 jaar de tenues van het
eerste elftal. Schenkt koffie bij de klusploeg, zorgde voor de
inwendige mens bij bouw- en verbouw en hielp bij de diverse
jubilea.
Ook gemeenschapshuis De Rietakker, later overgegaan in MFA de
Molenwiek, mag al 20 jaar op haar inzet rekenen. Verzorgde bij De
Rietakker bardiensten bij reguliere activiteiten en ook bij de huidige
Molenwiek draait ze elke week vaste diensten. Zijn er extra
vrijwilligers nodig voor een evenement, dan is ze er als een van de
eerste bij. Is met haar inzet, tomeloze energie en enthousiasme
een ware ambassadrice voor de Molenwiek.
Zet zich in voor de line-dancegroep van Senioren Vereniging
Molenschot en helpt ook daar bij activiteiten.
Als laatste: poetst twee keer per jaar de St. Annakerk en helpt
regelmatig bij diverse andere activiteiten in het dorp.
Ze wordt getypeerd als een harde werker die niet stil kan zitten.
Altijd bezig voor anderen. “Een uur werken kost haar minder

moeite dan 5 minuten stil zitten en anderen zien werken”, schreef
een ondersteuner.
In cijfers:
1979-heden
2001-heden
2012-heden

Vrijwilliger Voetbalvereniging Molenschot (diverse
functies waaronder vele jaren kantinevrijwilliger)
Vrijwilliger MFA de Molenwiek (voorheen
gemeenschapshuis De Rietakker)
Vrijwilliger Senioren Vereniging Molenschot

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
C.C. (Christ) Kerremans (81 jaar)
Algemeen
Staat te boek als een vrijwilliger in hart en nieren waar je op kunt
bouwen. Bij voetbalvereniging Molenschot vervulde hij de
afgelopen 42 jaar diverse functies. Zo was hij lid van het bestuur,
was jarenlang samen met zijn vrouw kantinevrijwilliger, hielp mee
met de nieuw- en later aanbouw van de accommodatie, is lid van de
klusploeg, is consul en de club weet hem te vinden bij jubilea voor
allerlei hand- en spandiensten. Wordt getypeerd als een stille,
harde werker en een regelaar. Nog steeds wekelijks actief voor ‘de
voetbal’.
Zet zich daarnaast in voor de Senioren Vereniging Molenschot. Is
daar leider van de fietsclub, regelt de kaartmiddagen, onderhield de
jeu de boulesbanen. Bracht ook een aantal jaar warme maaltijden
rond.
In cijfers:
1978-heden

2000-heden
2001-2016

Vrijwilliger Voetbalvereniging Molenschot (diverse
functies waaronder vele jaren bestuurslid en
kantinevrijwilliger)
Vrijwilliger Seniorenvereniging Molenschot
Maaltijdbezorger Senioren Vereniging Molenschot

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
C.M.A.M. (Toos) Verhulst-Luijten (68 jaar)
Algemeen
Zorgen voor een ander loopt als een rode draad door haar
vrijwilligerswerk wat ze al bijna 40 jaar doet. Was vrijwilliger voor
Parochie Heilige Geest. Zat in de werkgroep eerste
communievieringen en gezinsvieringen.
Ruim 23 jaar was ze vele zondagen samen met haar gezin gastgezin
voor een jongeman met een beperking, Emile. Die zondagen
werden uitgeroepen tot De Emile-dag. Ook daar haalde ze alles uit
de kast om de dag voor iedereen zo prettig mogelijk, maar ook
uitdagend, leerzaam en leuk te maken. Aan creativiteit geen
gebrek.
Was daarnaast vrijwilliger bij Stichting Dagopvang Gehandicapten
Rijen en ruim 16 jaar vrijwilliger bij woonvoorziening Laagstraat van
Amarant. Ook bij bijzondere gelegenheden kunnen ze een beroep
op haar doen. Soms kwam haar man ook mee.
Is ook al 12 jaar vrijwilliger/respijtzorger bij het Lokaal Steunpunt
Mantelzorg Gilze en Rijen.
“Een bescheiden vrijwilliger, een bijzonder en mooi mens die in alle
oprechtheid klaar staat voor anderen. Een vrouw om van te
houden!”, zeggen ondersteuners.
Ook was ze acht jaar verkeersbrigadier en is ze mantelzorger voor
haar broer en haar zus.
1984-1994
1986-1994
1988-2011
1992-2015
2003-heden

Vrijwilliger eerste communie- en gezinsvieringen
Parochie Heilige Geest Rijen
Verkeersbrigadier St. Jozefschool Rijen
Gastouder(gastgezin) voor jongeman met
beperking, Emile
Vrijwilliger Stichting Dagopvang Gehandicapten
Rijen
Vrijwilliger Amarant

2010-heden

Vrijwilliger/respijtzorger Lokaal Steunpunt
Mantelzorg Gilze en Rijen

