
Lintjesregen 2021 – De 9 gedecoreerden binnen Parochie Sint Maarten: 

De heer G.J. (Gerard) Kipping (80) - Warmond 

De heer Gerard Kipping zet zich als vrijwilliger al 60 jaar belangeloos in voor kerk en maatschappij. Al 
vele jaren is hij, samen met zijn vrouw, het gezicht van de lokale Warmondse pastorie en actief in tal 
van commissies. De heer Kipping is actief als koster en collectant en verzorgt beeld- en 
geluidsopnames van de vieringen in de kerk. Tot een klein aantal jaar geleden was hij 30 jaar lang op 
vele fronten actief als vrijwilliger bij schietvereniging Toxotes: van het openen en afsluiten van het 
verenigingsgebouw tot het begeleiden van introducees en aspirant- en ledenschutters binnen de 
vereniging van en naar wedstrijden door het hele land, en van het ophalen en thuisbrengen van 
schutters die zelf geen vervoer hadden om naar de verenigingsavonden te komen tot het mede 
organiseren van wedstrijden, feestavonden en feestelijke verschietingen, en de promotie van de 
vereniging in omliggende gemeenten. Sinds een aantal jaar is de heer Kipping actief als vrijwilliger bij 
Vier het Leven. Hij haalt gasten van 65 jaar en ouder thuis op en brengt hen na afloop van een 
heerlijk uitje naar theater, bioscoop of museum in eigen regio, weer veilig thuis tot achter de 
voordeur. In een verder verleden heeft de heer Kipping zich ingezet als teamleider bij 
voetbalvereniging GWS, als instructeur bij de EHBO-vereniging en voor gebouwonderhoud bij SV 
Warmunda. De heer Kipping collecteert al bijna 40 jaar voor de Brandwondenstichting en was bloed- 
en plasmadonor tot dat op basis van zijn leeftijd vanaf 2011 niet meer mocht. 

De heer G.J. Kipping is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

   

Mevrouw C.J. (Ine) Kipping – Heemskerk (80) - Warmond 

Mevrouw Ine Kipping-Heemskerk startte haar ‘carrière’ als vrijwilliger 48 jaar geleden als hulpouder 
op een basisschool. Tot op de dag van vandaag heeft zij zich al die jaren belangeloos ingezet voor 
kerk en maatschappij. Tot vorig jaar heeft jarenlang elke week bloemstukken gemaakt voor in de 
kerk, gedurende de week liep ze deze na en controleerde de bloemstukken op toonbaarheid. 
Inmiddels is zij ook al 10 jaar verantwoordelijk voor de verzorging en het in goede conditie houden 
van de altaarkleden en liturgische gewaden. Daarnaast schenkt mevrouw Kipping koffie na speciale 
vieringen in de kerk en fungeert zij als gastvrouw op momenten dat het secretariaat onbemand is. 
Mevrouw Kipping is tot een klein aantal jaar geleden bijna 20 jaar lang op vele fronten actief geweest 
als vrijwilliger bij schietvereniging Toxotes: van het openen en afsluiten van het verenigingsgebouw 
tot het opzetten en schietklaar maken van de accommodatie, en van het ophalen en thuisbrengen 
van schutters die zelf geen vervoer hadden om naar de verenigingsavonden te komen tot het mede 



organiseren van wedstrijden, feestavonden en feestelijke verschietingen, en de promotie van de 
vereniging in omliggende gemeenten. Daarnaast had mevrouw Kipping het beheer over de bar 
tijdens de clubavonden en wedstrijdweekenden. Als vrijwilliger bij VluchtelingenWerk was mevrouw 
Kipping begaan en betrokken bij mensen, vaak gezinnen, die de kans kregen om in Warmond een 
start te maken met hun leven in Nederland. Mevrouw Kipping was bloed- en plasmadonor tot dat op 
basis van haar leeftijd vanaf 2010 niet meer mocht. 

Mevrouw C.J. Kipping – Heemskerk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

 

Mevrouw H.R.M.M. (Lenny) van Dam – Straathof (66) - Voorhout 

Mevrouw Lenny van Dam-Straathof zet zich al 30 jaar als vrijwilliger in voor de kerkelijke 
gemeenschap in onze gemeente. Daarnaast heeft zij vanaf een jonge leeftijd diverse 
mantelzorgtaken voor familieleden en niet-familieleden op zich genomen. Mevrouw Van Dam is 
lector in de St. Bartholomeuskerk, zingt in het Middenkoor, is betrokken bij Allerzielen in het licht en 
verzorgde reizen naar Lourdes. Bijzonder is de rol die zij vervult bij uitvaarten binnen de kerk. 
Mevrouw Van Dam voert gesprekken met nabestaanden over hun wensen, verzorgt de avondwake 
en brengt na afloop vaak de Rafaëlkaars langs. Ook buiten de kerk staat zij altijd voor anderen klaar. 
Mevrouw Van Dam heeft oog voor de kwetsbare, kansarme en hulpbehoevende medemens. Dit 
komt tot uiting in al haar werkzaamheden en activiteiten. Zij helpt ouderen wanneer dat praktisch 
gewenst is en draait er haar hand niet voor om, om daadwerkelijk eenzaamheid en problemen 
anderszins te doorbreken. 

Mevrouw H.R.M.M. van Dam – Straathof is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

  

De heer H.A.M. (Hubert) Heuzen (69) - Voorhout 

De heer Hubert Heuzen is zich op 20e jarige leeftijd actief gaan inzetten als vrijwilliger voor kerk en 
maatschappij. Vanaf die periode tot nu, die ongeveer 50 jaar beslaat, heeft hij diverse functies 
vervuld. Sinds tien jaar verricht de heer Heuzen wekelijks tuinonderhoud op de begraafplaats bij de 
St. Bartholomeuskerk. De heer Heuzen werkt mee aan de jaarlijkse Open Monumentendag, zodat 
mensen bijzondere locaties kunnen bezoeken. In de jaren tachtig en negentig was de heer Heuzen 
bestuurslid van de Stichting Katholiek Onderwijs Voorhout, hij heeft destijds veel tijd en energie 
gestoken in het onderwijs. Van de basis die toen is gelegd, plukken de huidige scholen nog steeds de 
vruchten. Als ‘hoffotograaf’ legt de heer Heuzen veel alledaagse en bijzondere momenten vast. 
Zowel voor de parochie als de Historische Kring Voorhout. Door zijn foto’s kunnen inwoners de 
ontwikkelingen volgen én door de momenten vast te leggen, blijft ons dagelijks leven bewaard voor 
de toekomst. In een halve eeuw tijd heeft de heer Heuzen enorm veel vrijwilligerswerk verzet. 

De heer H.A.M. Heuzen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

  

 



Mevrouw J.M. (Conny) Kroon – van Dorp (62) - Voorhout 

Mevrouw Conny Kroon-van Dorp zet zich als vrijwilliger al 35 jaar actief in voor kerk en maatschappij. 
Mevrouw Kroon is voor de St. Bartholomeuskerk betrokken bij Allerzielen in het licht, zingt in het 
Middenkoor en reisde als verpleegkundige mee naar Lourdes. 

Ook leverde zij een bijdrage aan vieringen door geschikte lezingen en teksten te zoeken. Mevrouw 
Kroon verzorgt het rozenkransgebed en brengt na een overlijden geregeld de Rafaëlkaars langs bij de 
nabestaanden, een belangrijke en troostrijke taak. Mevrouw Kroon was 15 jaar lang één van de 
drijvende krachten in de ouderraad van de Emmaüsschool. Zij organiseerde activiteiten als het 
kerstfeest of schoolreisjes: voor kinderen vaak onvergetelijke momenten. Als vrijwilliger bij de 
Zonnebloem bezocht mevrouw Kroon elke twee weken een fysiek beperkte oudere: belangrijk om 
eenzaamheid te voorkomen. Ook ging zij regelmatig mee als verpleegkundig begeleider op uitstapjes. 
Nog steeds gaat mevrouw Kroon jaarlijks langs de deuren met loten van de Zonnebloem. Mevrouw 
Kroon draagt met haar vrijwilligerswerk op een mooie manier bij aan de samenleving in Voorhout. 

Mevrouw J.M. Kroon – van Dorp is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

  

Mevrouw P.J. (Ellen) van Schooten (50) - Voorhout 

Mevrouw Ellen van Schooten zet zich al meer dan de helft van haar eigen leven in als vrijwilliger voor 
maatschappij en kerk. Mevrouw Van Schooten startte haar vrijwilligerscarrière in 1990 als secretaris 
van het jeugdbestuur van voetbalvereniging Foreholte, ze maakte deel uit van de kantinecommissie 
en draaide ook zelf een aantal jaar kantinediensten. Nadat zij na 10 jaar haar taken als secretaris bij 
de voetbalvereniging had neergelegd, werd mevrouw Van Schooten penningmeester van de Stichting 
Katholiek Onderwijs Voorhout (SKOV). Na de fusie van SKOV met de Stichting Katholiek Onderwijs 
Duin- en Bollenstreek stopte mevrouw Van Schooten als penningmeester en vervolgde haar 
vrijwilligerscarrière bij de St. Maarten Parochie, kern St. Bartholomeus. Eerst als secretaris in de 
beheercommissie van de Voorhoutse parochie, later als penningmeester. Een aantal jaar geleden 
werd mevrouw Van Schooten secretaris van Honk- en Softbalvereniging The Flags in Lisse. Mevrouw 
Van Schooten wordt niet alleen om haar activiteiten als vrijwilliger voor verschillende organisaties 
gewaardeerd, maar ook om haar persoonlijke betrokkenheid bij mensen in bijzondere situaties. Zij 
stelt haar hart en huis open voor wie dat nodig heeft. 

Mevrouw P.J. van Schooten is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

 

De heer H.J.M. (Rik) van Wieringen (55) - Voorhout 

De heer Rik van Wieringen is sinds 2000 actief als vrijwilliger en zet zich belangeloos in voor kerk, 
sport en maatschappij. De heer Van Wieringen zet zich al 20 jaar in voor de jaarlijkse ‘Paveivo’ 
(PArochiele VEIling Voorhout) Kerkveiling, is inmiddels ook al ruim 17 jaar actief als collectant en is 
daarnaast betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse kerstmarkt op het kerkplein in Voorhout. 
Bovendien helpt hij mee bij het thuisbezorgen van het parochieblad ‘Zevenblad’ bij de parochianen in 
een bepaalde wijk. In 2006 startte de heer Van Wieringen met zijn vrijwilligersactiviteiten voor 



zwemvereniging De Columbiaan. Hij is daarbij actief op vele fronten: tijdens wedstrijden als 
ploegleider en tijdwaarnemer (in zowel binnen- als buitenland); tijdens trainingskampen en 
weekend-wedstrijden als chef-kok; en wanneer een trainer niet kan als invallend trainer. Ook bij de 
sportverenigingen van zijn dochter is de heer Van Wieringen betrokken. Bij het wedstrijdzwemmen 
zorgt hij voor het vervoer en doet hij dienst als klokker. Als vrijwilliger bij haar paardrijlessen via 
Stichting De Zevensprong zadelt hij paarden op, veegt de stallen, zet deelnemers op hun paard en 
neemt andere deelnemers mee naar de les. De heer Van Wieringen is ook betrokken bij zijn eigen 
buurt en straat en beheert de buurtapp. Bovendien staat hij voor zijn familie klaar: wanneer hij met 
zijn moeder gaat wandelen, neemt hij met liefde andere bewoners van Bolero mee. 

De heer H.J.M. van Wieringen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

  

De heer A.M. (Ton) Wolvers (59) - Voorhout 

De heer Ton Wolvers is al 35 jaar als vrijwilliger actief voor verschillende organisaties op het gebied 
van cultuur, sport en kerk. De heer Wolvers is vanaf 1985 betrokken bij toneelvereniging Cultuur 
Verheft. Altijd beschikbaar om achter de schermen allerhande hand- en spandiensten te verrichten. 
Ook was hij één van de initiatiefnemers van het jeugdtoneel. De heer Wolvers was een aantal jaar 
betrokken bij de schooiwagen van het corso, als speakerpersoon verleende hij zijn medewerking op 
het traject Voorhout-Sassenheim. Bij de oprichting van Theaterschool Teylingen trad de heer Wolvers 
als penningmeester toe tot het bestuur. In 2016 werd de heer Wolvers door het bestuur van de 
Oranje Vereniging Voorhout voorgedragen als kandidaat voor het voorzitterschap, in januari 2017 
werd de voorzittershamer aan hem overgedragen. De heer Wolvers zet zich ook al 20 jaar in voor de 
sport in onze gemeenschap. Hij is 20 jaar betrokken geweest bij HV Warmunda – als voorzitter, 
penningmeester en trainer – en heeft negen jaar in het jeugdbestuur van VV Foreholte gezeten. 
Maar ook voor RKVV Teylingen en HV Foreholte was hij actief als vrijwilliger. Voor alle vier de 
verenigingen was hij op het veld actief als scheidsrechter. Bovendien zet de heer Wolvers zich al 15 
jaar in als vrijwilliger bij Parochie Sint Maarten, als secretaris van het parochiebestuur, lid van de 
Camillusgroep, en als presentator en gangmaker bij het Rad van Avontuur tijdens de jaarlijkse 
kerstmarkt. De heer Wolvers wordt omschreven als een goed bestuurder, een verbinder, enthousiast 
en toegewijd. 

De heer A.M. Wolvers is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

 

De heer T.M.P. (Theo) van der Vlugt (71) - Sassenheim 

De heer Theo van der Vlugt zet zich al 55 jaar belangeloos in voor sportvereniging, kerk en 
maatschappij. De heer Van der Vlugt is al 60 jaar trouw lid van voetbalvereniging RKVV Teylingen en 
55 jaar actief als vrijwilliger voor de vereniging. De heer Van der Vlugt begon als jeugdleider, werd 
jeugdtrainer en werkte zich als snel op als hoofdleider van de jeugd. Maar ook de organisatie van het 
jaarlijkse jeugdkamp, waar zo’n 70 jeugdleden aan meedoen, was tientallen jaren bij hem in goede 
handen. Tot twee jaar geleden was de heer Van der Vlugt keeperstrainer van de selectiekeepers van 
RKVV Teylingen. Daarnaast werd hij keeperstrainer van het G-team, een team voor jongens met een 
beperking. Als elftalbegeleider van selectieteams was de heer Van der Vlugt ook op zondag te vinden 
op het sportpark. Op zaterdagochtend is hij vaak achter de bar te vinden. Bovendien is hij dagelijks ’s 



ochtends op en rond het sportpark bezig met onderhoudswerk, schilderwerk binnen en buiten. De 
heer Van der Vlugt fluit vrijwel elke week een (jeugd)wedstrijd en is actief als bestuurslid van de 
Stichting Vrienden van Teylingen. De heer Van der Vlugt zet zich ook al ruim 30 jaar in voor de St. 
Pancratius kerk in Sassenheim. Hij is collectant, en heeft 25 jaar de functie van secretaris vervuld. 
Daarnaast is hij enthousiast lid van het Kerkveiling comité en heeft hierbij de afgelopen vijf jaar de 
functie van voorzitter van het comité op zich genomen. De heer Van der Vlugt was ook nauw 
betrokken bij de oprichting van Carnavalsvereniging De Saksen en medeoprichter van de 
personeelsvereniging van J.G. van der Mey BV. 

De heer T.M.P. van der Vlugt is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

 

De heer J.C.M.(Hans) van der Meer – Noordwijk  

De heer Van der Meer is werkzaam bij Rabobank verzekeringen. Daarnaast is hij sinds 1998 vrijwillig 

actief. Hij is sindsdien vrijwilliger bij R.K. Voetbalvereniging S.J.C. te Noordwijk. Hij begon als 

trainer/jeugdleider bij de jongste voetballertjes, kwam in het jeugdbestuur en vertegenwoordigde de 

Technische commissie. Hij is verbonden aan het 4 x 4 voetbaltoernooi voor de basisscholen (1200 

kinderen nemen deel) en is speaker en DJ op feesten, doet de kascontrole voor de ALV en verricht 

hand- en spandiensten. Sinds 2007 is hij oprichter en penningmeester van Heerensociëteit ’t Latje en 

sindsdien ook actief bij Carnavalsvereniging De Noortukkers alwaar hij de seniorenmiddag, de 

bezoeken aan verzorgingshuizen en de Najaarsfeesten organiseert.  Sinds 2009 is hij speaker bij het 

Starbalm Strandlopen en organiseert dit evenement. Sinds 2019 is hij veilingmeester bij de Parochie 

Sint Maarten / Maria Ter Zee te Noordwijk. Op grond van zijn verdiensten, en gelet op de aard, duur, 

uitstraling en betekenis van de activiteiten is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

 

 

Bron:  Blik op Noordwijkerhout 

 


