
Lintjesregen 2022 -  De gedecoreerden binnen Parochie Sint Maarten: 
 
 
De heer J.C.G.M. (John) Bakker (56 jaar) 
 
Op 1 december 2009 ontving de heer Bakker een Koninklijke Onderscheiding als Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau voor zijn verdiensten op het gebied van kerkelijk leven en maatschappelijk 
welzijn. De activiteiten waarvoor hij toen werd onderscheiden zijn nog steeds valide. Echter, in de 
periode tussen december 2009 en nu heeft de heer Bakker zijn activiteiten verder uitgebreid. Naast 
een verdere uitbreiding van zijn vrijwillige bestuurlijke activiteiten, heeft hij ook andere activiteiten 
op internationaal vlak ontplooid. 

De heer Bakker heeft zijn bestuurlijke activiteiten na 2009 verder uitgebreid met een bestuursfunctie 
bij het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Hij heeft hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan een 
aantal bestuurlijke opgaven: het versterken van de relatie tussen het bestuur van het Nationaal 
Comité en 1) het bureau/directie, 2) het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 3) 
andere belangrijke spelers in de omgeving van het Nationaal Comité. Daarnaast breidde hij zijn 
bestuurlijke activiteiten uit met penningmeesterschappen bij diverse (landelijke opererende) 
organisaties: de Adrianusstichting, de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie, het 
Nationaal Fonds 4 en 5 mei, de Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid en de Stichting Carnegie 
Heldenfonds. In 2020 is hij toegetreden tot de Raad van Bestuur van het vfonds.  

De heer Bakker is lid van het bestuur van de Stichting Catharijneconvent in Utrecht en het 
Moderamen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO; i.e. samenwerkingsverband van 
29 christelijke kerken en 2 joodse gemeenschappen welke hun gemeenschappelijke belangen bij de 
(rijks)overheid) behartigt). Naast zijn lidmaatschap van het Moderamen is de heer Bakker ook 
voorzitter van het CIO-Kerkgebouwen.  

 

 

Bron: www.bollenstreekomroep.nl  

http://www.bollenstreekomroep.nl/


De heer Bakker zet zich bovendien al jarenlang in voor de Kerk der Friezen in Rome, een Nederlandse 
katholieke parochie die met name als pelgrimskerk fungeert voor Nederlanders die Rome bezoeken. 
Het is mede de verdienste van de heer Bakker dat het Vaticaan de kerk ter beschikking is blijven 
stellen voor de Nederlanders. Sinds een aantal jaar maakt de heer Bakker deel uit van de Raad voor 
Economische Aangelegenheden van deze Friezenkerk.  

Naast zijn inzet voor de Kerk der Friezen, is de heer Bakker al tientallen jaren degene die er mede 
voor zorgt dat het Pietersplein in Rome elk jaar met Pasen vol staat met bloemen uit Nederland. 
Deze bloemenpracht is van groot belang voor de export en voor de Nederlandse bollentelers een 
jaarlijks terugkerend hoogtepunt: zij kunnen aan de wereld laten zien wat zij te bieden hebben.  

In 2010 werd de heer Bakker betrokken bij het dossier Seksueel Misbruik van minderjarigen in de RK 
kerk. De heer Bakker heeft een grote bijdrage aan het dossier geleverd. 

De heer Bakker heeft bovendien bijgedragen aan het welbevinden van kardinaal Adrianus Simonis, 
die de laatste jaren tot aan zijn overleden op 2 september 2020 in Voorhout woonde, als ook aan de 
organisatie van de uitvaart van de kardinaal en de nazorg na zijn overlijden. 

De heer J.C.G.M. Bakker wordt bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Deze 
onderscheiding is uitgereikt door de Commissaris van de Koning, de heer Jaap Smit. 
 
 
De heer M.M. (Maarten) van den Nouland (73) 
De heer Van den Nouland zet zich al meer dan 30 jaar in als vrijwilliger voor kerk en sport. Zijn 
vrijwilligerswerk bracht hem zelfs tot het St. Pietersplein in Rome waar hij in 2019 op audiëntie is 
geweest bij de Paus. 

De heer Van de Nouland is actief als vrijwilliger voor parochie St. Maarten, kern St. Bartholomeus in 
Voorhout. Inmiddels is hij al 32 jaar voorzitter van de jaarlijkse Parochie Veiling Voorhout (PAVEIVO). 
De opbrengst van de veiling is bestemd voor het financiële reilen en zeilen van de Bartholomeuskerk 
in Voorhout. Daarnaast is de heer Van den Nouland vrijwilliger bij Ren- en Toervereniging (RTV) De 
Bollenstreek. Hij is één van de begeleiders van de wekelijkse fietstochten voor ouderen, coördinator 
van ‘Fiets en Geniet’ en stelt routes samen voor clubritten.  

De heer Van den Nouland is 
ook betrokken bij het 
uitzoeken en behouden van 
oude en nieuwe 
bloembollensoorten. Sinds 
een aantal jaar helpt hij 
met het bij elkaar zoeken 
en het opplanten van de 
bloembollen die worden 
gebruikt tijdens de 
jaarlijkse Paasmis van de 
Paus op het Sint 
Pietersplein in Rome. 

De heer M.M. van den 
Nouland wordt benoemd 
tot Lid in de Orde van  

Bron: www.bollenstreekomroep.nl             Oranje-Nassau. 

http://www.bollenstreekomroep.nl/


De heer J.J.M. (Hans) Waasdorp (75) 
De heer Waasdorp startte zijn vrijwilligerscarrière ruim 45 jaar geleden als één van de oprichters van 
Carnavalsvereniging De Saksen in 1975. Als lid van de Raad van 11 heeft hij in de beginjaren veel 
energie gestoken om de carnavalsvereniging bestaansrecht te geven. In 1989 werd hij zelf gekozen 
tot prins Carnaval. Vervolgens was hij 28 jaar penningmeester van De Saksen. Tot op de dag van 
vandaag is hij als ‘senator’ betrokken bij De Saksen.  

In 1993 werd de heer Waasdorp lid van Rotary Club Voorhout. Hij maakte enkele jaren deel uit van 
het bestuur en was voorzitter van een aantal commissies. De heer Waasdorp was betrokken bij 
fondsenwervingsacties, maakte het mede mogelijk dat een buitenlandse scholier hier onderwijs kon 
volgen en nam het initiatief om kunstwerk De Kus en molen Hoop doet Leven in het licht te zetten. 

Als vrijwilliger voor Stichting Begraafplaats Voorhout helpt, adviseert en stuurt de heer Waasdorp het 
bestuur op het gebied van bouwkundige zaken betreffende het beheer van de begraafplaatsen in 
Voorhout en in het beheer en onderhoud van het Afscheidshuis.  

Ook voor parochiekern St. Bartholomeus steekt de heer Waasdorp zijn handen als klusser graag uit 
de mouwen. Daarnaast neemt hij als adviseur deel aan de bestuursvergaderingen. Hij vraagt hierbij 
voortdurend aandacht voor duurzaamheid en toont een groot kostenbesef.  

Voor de historische verenigingen van Voorhout en Sassenheim staat de heer Waasdorp altijd klaar 
om reparaties uit te voeren. Op technisch gebied heeft hij veel talent, kennis en kunde. Zo heeft hij 
de renovatie van het nieuwe kenniscentrum van Stichting Oud Sassenheim, De Coy, begeleid en is hij 
voor beide verenigingen vrijwilliger m.b.t. het beheer en onderhoud van hun kenniscentra. 

De heer J.J.M. Waasdorp wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 

 
Bron: www.bollenstreekomroep.nl 
 
 
 
 

http://www.bollenstreekomroep.nl/


De heer B.J. (Ben) Zwetsloot (71) 
De heer Zwetsloot zet zich al bijna 40 jaar belangeloos als vrijwilliger in voor natuur, kerk en 
maatschappij.  

De vrijwilligersloopbaan van de heer Zwetsloot begon in 1982, toen hij toetrad tot het bestuur van de 
Voorhoutse Vogelvereniging De Kolibri. Eerst als tweede voorzitter, later als secretaris en inmiddels is 
hij al ruim 25 jaar voorzitter. Sinds 2020 verzorgt de heer Zwetsloot de materialen en is hij 
tentoonstellingscommissaris voor de jaarlijkse tentoonstelling.  

In 2001 werd de heer Zwetsloot vrijwilliger voor de St. Bartholomeuskerk. Hij werd, en is nog steeds, 
de contactpersoon en uitvoerder van het zogeheten ‘klussenteam’ van de kerk. De heer Zwetsloot 
heeft een belangrijke coördinerende en uitvoerende rol gehad bij de restauratie van de St. 
Bartholomeuskerk enkele jaren geleden, waarbij o.a. plaatselijk metsel- en voegwerk is hersteld, 
leien op het dak werden vervangen en het glas-in-lood gerestaureerd. Mede door zijn toedoen staat 
de kerk weer fier en rechtop in het centrum van het dorp.  

Vorig jaar vierde de heer Zwetsloot het 10-jarig jubileum van zijn kalebas verkoop aan huis voor het 
goede doel. De heer Zwetsloot kweekt de kalebassen zelf en de opbrengst van de verkoop gaat, via 
een familielid, in zijn geheel naar een school in Ethiopië. Dankzij de bijdrage uit Nederland gaat het 
inmiddels beter met de kinderen, ook het leerlingenaantal is flink toegenomen: van 4.000 naar 
inmiddels 7.000 leerlingen. 

De heer B.J. Zwetsloot wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 

 
 
Bron: www.bollenstreekomroep.nl 
 
 
 
 
 
 

http://www.bollenstreekomroep.nl/


De heer J.G.M. (Koos) van Dorp (84 jaar) 
De heer Van Dorp zet zich al zijn hele leven in als vrijwilliger bij alle verenigingen waar hij lid van was, 
en nu nog lid van is. Hij begon als begeleider van een jeugdteam bij de voetbal, stond achter de bar 
bij de tennis en bracht meer dan 15 jaar de enveloppen van de kerkbalans rond voor de kerk. Ook nu 
hij het vanwege zijn leeftijd rustiger aan moet doen, is hij nog steeds actief als vrijwilliger bij 
Bridgeclub De Wasbeek en de spelletjesochtenden in verzorgingshuis Bernardus. Sport en spel zitten 
bij hem in het bloed! In 1986 werd de heer Van Dorp lid van Bridgeclub De Wasbeek in Sassenheim, 
die in dat jaar werd opgericht. Hij meldde zich vrijwel direct aan als vrijwilliger. Hij volgde 
arbitragecursussen bij de Nederlandse Bridgebond en werd verenigingsarbiter. Naast het organiseren 
van wedstrijdavonden en het opstellen van de jaarlijkse speelschema’s, zette hij zijn kennis en 
technische kwaliteiten in bij discussies met verenigingsleden over verzakingen en onrechtmatige 
biedingen. In 2014 werd de heer Van Dorp benoemd tot voorzitter van de technische commissie en 
trad hiermee toe tot het bestuur van de club. Door de inspanningen van de heer Van Dorp zijn 
bridgecursussen voor beginners opgestart, kon een herstart worden gemaakt met de organisatie van 
de Zomerbridge competitie en heeft bridgeclub De Wasbeek een nieuw onderkomen gevonden in de 
Tuinzaal van verzorgingshuis Bernardus. Op deze manier is er ook een mooie samenwerking ontstaan 
tussen de bridgeclub en Bernardus, waardoor de bewoners van het verzorgingshuis verzekerd zijn 
van begeleiding tijdens hun wekelijkse spelletjesochtend. Bovendien bezorgt de heer Van Dorp de 
bewoners van het verzorgingshuis al jarenlang menig fijn en ontspannen (spelletjes)ochtend. 

De heer J.G.M. van Dorp wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 

 
 
Bron: www.bollenstreekomroep.nl 
 

 
 

http://www.bollenstreekomroep.nl/


De heer G.F.H. (Gerard) van Leeuwen (88) 
Er is een belangrijke rode draad te herkennen in de jarenlange vrijwillige inzet van de heer Van 
Leeuwen die al in 1941 van start ging: zijn voorliefde voor het beheren en controleren van financiën. 
Van de organisatie van de jaarlijkse actie Kerkbalans en het tellen van de collectes in de kerk tot 
penningmeester bij de Parochiële Caritas Instelling en EHBO afdeling Warmond, en van 
beheerder/kassier van Centrale Volksbank agentschap Warmond tot lid van de jaarlijkse 
kascommissie bij de Bond van Ouderen. Maar ook als vrijwilliger bij het korps Reserve Rijkspolitie 
heeft de heer Van Leeuwen zijn sporen in het vrijwilligerswerk zeker verdiend. Naast zijn betaalde 
baan en zijn gezin heeft hij zich jarenlang belangeloos ingezet voor zijn medemens en de 
maatschappij. Hij volgde hiervoor ook de benodigde opleidingen om vervolgens de 
vrijwilligersactiviteiten uit te kunnen en mogen voeren. Meest recent is dit de cursus voor het 
diploma reanimatie en voor het bedienen van een AED-apparaat geweest in 2018/2019. 

Daarnaast maakte de heer Van Leeuwen deel uit van tal van commissies, was hij betrokken bij 
Stichting Kindervakantiewerk Warmond, reed hij de rolstoelbus voor Mariënhaven en verkocht hij 
loten voor carnavalsvereniging De Bokken. Bovendien was de heer Van Leeuwen ruim veertig jaar 
bloeddonor. Dat was heel welkom, gezien zijn zeldzame bloedgroep. Bij de St. Matthias Parochie was 
de heer Van Leeuwen onder meer misdienaar, koster en bibliothecaris en nam hij het initiatief voor 
renovatie van het kerkhof. 

De heer G.F.H. van Leeuwen wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
 

 
Bron: www.deteylinger.nl (pr/Rose Marie Keijzer) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.deteylinger.nl/


Mevrouw I.M. (Irene) Karremans (47 jaar) 
Mevrouw Karremans is van jongs af aan van huis uit opgegroeid met vrijwilligerswerk. Toen haar 
vader voorzitter was van de Oranjevereniging Sassenheim, hielp ze hem al met simpele klusjes, zoals 
brieven vouwen en deze rondbrengen op weg naar school. Naast haar vrijwillige inzet voor de 
Oranjevereniging is mevrouw Karremans ook belangeloos actief voor andere (culturele en kerkelijke) 
organisaties. Dit alles in combinatie met haar betaalde baan. 

In 2007 werd mevrouw Karremans lid van het bestuur van de Oranjevereniging Sassenheim en in 
2013 werd zij penningmeester. Daarbij is zij ook verantwoordelijk voor de ledenadministratie.  

In 1998 werd mevrouw Karremans lid van de jeugdcommissie van Chr. Harmonievereniging 
Crescendo. Ze was wekelijks aanwezig bij de repetities van de drie jeugdorkesten van de vereniging, 
en zorgde als lid van de commissie mede voor de muziek, de communicatie met de leden en 
dirigenten, de optredens en het mee kunnen doen aan festivals. In 2004 verruilde mevrouw 
Karremans de jeugdcommissie voor het bestuur. Ze werd secretaris en vervulde deze functie t/m 
2009. In de periode 2013-2014 was ze interim secretaris.  

Mevrouw Karremans heeft in 2005, samen met Harmonievereniging Valkenburg, SastiVal opgezet. 
Tijdens dit festival strijden jeugdorkesten uit Noord- en Zuid-Holland, ieder op hun eigen niveau, voor 
de titel van beste orkest. Daarnaast heeft mevrouw Karremans geholpen bij de opstart van het 
Sassems Muziek Festival.  

Naast bovengenoemde activiteiten heeft mevrouw Karremans zich als vrijwilliger ingezet voor een 
uitwisselingsproject van parochiekern St. Pancratius Sassenheim met parochie Otrokovice in Tsjechië 
met het doel om jongeren uit Nederland en het voormalige communistische Tsjecho-Slowakije kennis 
te laten maken met de cultuur, gewoonte, tradities, mensen, godsdienst en de taal van het andere 
land. 

Mevrouw I.M. Karremans wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 

 
 
Bron: www.bollenstreekomroep.nl 

http://www.bollenstreekomroep.nl/


De heer R.C.M. (Rob) Koek (62 jaar) 
De heer Koek zet zich, naast zijn betaalde baan, al 20 jaar vol overgave in voor de Oranjevereniging 
Sassenheim. Hij startte als penningmeester van de vereniging, maar nam vanaf 2003 de 
voorzittershamer ter hand. 

Opgericht in 1922, viert de Oranjevereniging in 2022 haar 100 jarig bestaan. De Oranjevereniging 
Sassenheim organiseert evenementen en activiteiten in het kader van belangrijke Nederlandse en 
Koninklijke gebeurtenissen en herdenkingen, waaronder Koningsdag en de 4 en 5 mei viering. 
Daarnaast vervult de Oranjevereniging een belangrijke rol in de viering van traditionele feesten in 
Sassenheim en/of in de Duin- en Bollenstreek, zoals de jaarlijkse Najaarsfeesten, maar ook de 
Senioren Uitgaansdag en het Kerstdiner voor eenzame inwoners. De vereniging hecht er groot belang 
aan om voor iedere groep uit de samenleving geschikte activiteiten te organiseren. Als voorzitter en 
bestuurslid van de Oranjevereniging Sassenheim is de heer Koek betrokken bij alle activiteiten van de 
vereniging. Op initiatief van de heer Koek heeft de Oranjevereniging Sassenheim samen met de 
plaatselijke kerken in 2005 de eerste editie van de Parkdienst in Park Rusthoff georganiseerd. De 
oecumenische Parkdienst markeert de start van het nieuwe kerkelijke jaar én de jaarlijkse 
Najaarsfeesten. De opbrengsten van de collecte gaan elk jaar naar een goed doel. 

De heer R.C.M. Koek wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
 
Mevrouw M.A.E. (Mieke) Oude Veldhuis-van Leeuwen uit Noordwijk.  
Van 1986 tot 2011 was mevrouw Oude Veldhuis werkzaam bij Achmea Eurocross.  
 
Zij verrichtte en verricht al jarenlang vrijwilligerswerk:  

• 1975 – 1980 vrijwilliger bij en bestuurslid van de lokale 
basisschool. Mevrouw Oude Veldhuis was o.a. 
'luizenmoeder' en gaf bijles.  

• 2000 – 2020 (vice)voorzitter van de Soroptimist Club 
Lisse-Bollenstreek. Zij zette zich in voor de 
fondsenwerving voor goede doelen en 
ondersteunende acties van NLdoet.  

• 2001 – heden vrijwilliger bij de Zangvereniging Cadans 
te Noordwijkerhout. Vanaf 2005 lid van de 
repertoirecommissie van dit kerkkoor en vanaf 2019 
voorzitter.  

• 2012 – 1 juni aanstaande secretaris van de R.K. 
Parochie Sint Maarten. Zij was actief betrokken bij de 
totstandkoming van deze nieuwe parochie in 2012, 
waarbij 7 voormalige parochies in de regio werden 
samengevoegd. Zij stuurt o.a. de medewerkers van het 
Centraal Parochie Secretariaat aan.  

• Vanaf maart 2022 contactpersoon/vrijwilliger voor de 
opvang van 9 Oekraïense vluchtelingen in het 
Zusterhuis, de woning naast de Maria ter Zeekerk in 
Noordwijk.  

• Ook ondersteunt zij sinds 2006 haar dochter bij haar eigen bedrijf o.a. als gastvrouw bij 
evenementen.  

 
Mevrouw M.A.E. Oude Veldhuis wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
 


