Overzicht van de decorandi 2022 en hun verdiensten.
De verdiensten kunnen in het verleden liggen of nog actueel zijn.
Naam

Plaats

De heer Joop
van Dijk

Heerjansdam

Onderschei
ding
Lid in de
Orde van
OranjeNassau

Verdiensten
De heer van Dijk startte in de jaren 70 met vrijwillige
inzet voor Eendracht Maakt Macht Heerjansdam. Hij
heeft zeker gedurende een periode van 20 jaar de
marsen van EMM door Heerjansdam begeleid.
Daarnaast ondersteunde hij ruim 30 jaar de Percussie
Group en deed allerlei hand- en spandiensten.
Van 1988 tot 2000 is de heer van Dijk actief binnen
de Protestantse Gemeente Heerjansdam-Kijfhoek. Hij
heeft zich dienstbaar gemaakt in het College van
Kerkvoogden, eerst als lid van het College en later als
President Kerkvoogd. Gedurende de 12 jaren, die
daarvoor door de landelijke kerk worden vrijgegeven,
heeft hij de Protestantse gemeente financieel en
materieel aangestuurd met zijn College. In de functie
van President Kerkvoogd voorzitter van het College
van Kerkrentmeesters heeft hij de eenwording
begeleid van de Hervormde Gemeente HJD/Kijfhoek
en de Gereformeerde Kerk HJD tot de Protestantse
Gemeente HJD-Kijfhoek.
De heer van Dijk zag er met zijn College op toe dat
de financiën scherp werden bewaakt en dat de
Dorpskerk HJD als een mooi historisch monument
zichtbaar is in het centrum van het dorp.
Vanaf 1990 is de heer van Dijk op zondag present om
de eredienst mogelijk te maken. De heer van Dijk is
naast zijn drukke zakelijke werkzaamheden tot 2021
koster geweest van de Dorpskerk HJD. Ook is hij al
tientallen jaren vrijwillig koster bij kerk-, rouw- en
trouwbijeenkomsten.
Samenvatting activiteiten:
1975 – 2015 Muziekvereniging Eendracht Maakt
Macht; vrijwilliger
1988 – 2000 Kerkenraad, College van
Kerkrentmeesters van Protestantse Gemeente
Heerjansdam-Kijfhoek; lid

De heer Arie
van de Berg

Heerjansdam

Lid in de
Orde van
OranjeNassau

1990 – 2021 Protestantse Gemeente HeerjansdamKijfhoek; koster, gastheer in de morgendiensten op
zondag en bij rouw- en trouwdiensten
De heer Arie van den Berg is van 1990 tot 2002 als
ouderling kerkvoogd bij de Protestantse Gemeente
Heerjansdam/Kijfhoek actief geweest in de
kerkenraad van de toenmalig Hervormde gemeente .
Als specifieke taak was hij verantwoordelijk voor de
kerk van Kijfhoek. Namens de kerk had hij zitting in
de restauratiecommissie van de Kijfhoek kerk. Ook

participeerde hij volledig in het college van
kerkvoogden en kerkenraad.
Na een succesvolle voetballoopbaan begon de heer
van den Berg in 1990 als vrijwilliger bij
Voetbalvereniging Heerjansdam. In 1998 is hij
benoemd tot lid van Verdienste. Hij was vele jaren
leider/trainer van diverse jeugdteams, het 2e elftal en
bij absentie van de hoofdtrainer het 1e elftal. De heer
van den Berg is een van de grondleggers van de in
2014 gestarte Technische Commissie, werd enkele
jaren geleden benoemd tot bestuurslid van de
Business Club de Molenwei en vervult de rol van
penningmeester.
Van 1993 tot 2021 beheerde de heer van den Berg
het gehele secretariaat van de Stichting Behoud
Kijfhoek kerk. Hij is actief op zoek gegaan naar
ondersteuning bij bedrijven, kerken en gemeente voor
de restauratie van de Kijfhoek kerk. In die functie was
hij decennia lang secretaris voor de stichting, die zich
inzet voor de instandhouding van het monument. Het
bestuur zette in 1993 een actie op om het
bedrijfsleven, de plaatselijke overheid, het kerkelijk
bestuur en burgers te betrekken in een totale
renovatie van de kerk. Als secretaris heeft Arie van
den Berg de zaken gecoördineerd en door subsidies
te verzamelen de financiering rond gekregen. Hij was
de verbinding tussen de aannemers en vrijwilligers
voor deze restauratie. Mede door zijn inzet is de
Kijfhoek kerk behouden voor het nageslacht.
Mevrouw
Stijnie
Reedijk-van
der Schoor

Zwijndrecht

Lid in de
Orde van
OranjeNassau

Mevrouw Reedijk heeft tot 1972 gewerkt voor Van
Hennik en was in die periode koffiejuffrouw
gedurende een deel van de bouw van Swinhove.
Toen de bouw van Swinhove was afgerond is ze daar
in dienst getreden. Ze werd hoofd van de
spoelkeuken. Direct nadat zij gebruik maakte van
haar vroegpensioen in 1993, is zij met
vrijwilligerswerk gestart.
In 1994 begon mevrouw Reedijk haar carrière als
vrijwilliger in het kruidenierswinkeltje van de locatie
Swinhove. Samen met haar man runde zij voor een
periode van 4 à 5 jaar dit winkeltje en deed de in- en
verkoop. Ze was de drijvende kracht en heeft vele
cadeautjes, lekkernijen en kaarten in de winkel
verkocht. Ze hielp daarnaast ook de bewoners die
een boodschap bij haar kwamen doen.
In 1998 werd mevrouw Reedijk vrijwilliger op de
ouderenbus van Swinhove. Haar man reed op de bus
en ze hielp hem en organiseerde uitjes voor de
ouderen. Dit heeft zij tot 2006 gedaan.

Rond 2008 verhuisden meneer en mevrouw Reedijk
naar De Lus, een bijbehorend complex van
verpleeghuis Swinhove. Hier runde mevrouw Reedijk
de huiskamer. Ze verzorgde hier samen met meneer
Reedijk de maaltijden voor de bewoners en
hielp in de keuken. Daarnaast verzorgde ze
spelletjesmiddagen, organiseerde uitjes, bood hulp in
nood en deed boodschappen voor de mensen die dat
zelf niet konden.
Ook na de volgende verhuizing in 2013 naar het
verpleeghuis Swinhove blijft ze vrijwel 7 dagen in de
week beschikbaar als vrijwilligster. Vele bezoekers
heeft ze gastvrij
ontvangen en ze staat altijd klaar met een luisterend
oor voor de bewoners.. Zelfs nu, op een respectabele
leeftijd van 88 jaar, verricht ze nog allerlei hand- en
spandiensten.

Mevrouw
Maaike
BelderSlobbe

Zwijndrecht

Lid in de
Orde van
OranjeNassau

1994 – heden Zorgorganisatie De Swinhove Groep te
Zwijndrecht; vrijwilliger als winkelmanager,
gastvrouw, ondersteuning woonkamer o.a. bij
maaltijden, ondersteuning receptie, verspreiding
huisblad en ondersteuning ouderenbus
Mevrouw Belder-Slobbe vervult al bijna 50 jaar
diverse maatschappelijke- en kerkelijk gelieerde
activiteiten. Vanwege haar leeftijd heeft ze recent
vrijwel alle activiteiten beëindigd.
Haar vrijwillige activiteiten vingen aan in 1971 bij de
Vrouwenvereniging "Bidt en Werkt" Gereformeerde
Gemeente H.I. Ambacht (Petrakerk). In 1972 werd zij
als algemeen adjunct gekozen, in 1973 als
secretaresse, in 1981 werd ze 2e presidente
(voorzitter) en in 1984 1e presidente. De
laatstgenoemde rol heeft ze tot februari 2004 vervuld
om daarna als "gewoon" lid van de vereniging aan te
blijven.
Naast het leiding geven aan de vereniging, de
opening en voorzitterschap bij vergaderingen heeft ze
zich ook bezig gehouden met het (mede) organiseren
van de jaarlijkse
verkoping van gemaakte goederen, het organiseren
van uitjes, inhoud geven aan activiteiten en het
bezoeken van leden en ouderen.
Zij heeft in tijden van zorgen en ziekten leden
bijgestaan d.m.v. bezoekjes en het verrichten van
onbezoldigde huishoudelijke taken. Dit
vrijwilligerswerk was mede gerelateerd aan de
kerkelijke thuishulp.
Mevrouw Belder-Slobbe heeft van 1998 tot 2021 de
functie van woonbegeleider op zich genomen voor
Eleos. Dit hield in dat ze de bewoners van de
woongroepen Klimop en De Sandeling begeleide, ze

kookte voor de bewoners, deed de boodschappen en
zong mee op de zondagavond.
Deze activiteiten zijn recent beëindigd.
In de periode van 1990 tot 2005 was ze medewerker
kerkelijke thuishulp Petrakerk voor de Gereformeerde
Gemeente H.I. Ambacht (Petrakerk). Dit hield in dat
ze ondersteuning bood in de meest brede zin in
(probleem) gezinnen binnen de kerkelijke gemeente.
Dit varieerde van het "luisterend oor" vaak in
combinatie met een goed gesprek tot allerhande
geestelijke en fysieke werkzaamheden.
Van 1998 tot 2003 was mevrouw Belder-Slobbe
persoonlijk begeleider van de Zomerkampen
gehandicapten Gereformeerde Gemeenten.
Dan nog haar activiteiten voor Cedrah locatie NEBO
in de periode 2016 tot 2021. Ze heeft tot medio 2021
invulling gegeven aan de functie van ondersteuner.
Dit betekende dat zij frequent de dagopening en
diverse huishoudelijke takenverzorgde.
Ze heeft een enorme bijdrage geleverd aan de positie
van de vrouw binnen de Gereformeerde kerk en voor
onze kwetsbare medemens.
1984 – 2004 Vrouwenvereniging Bidt en Werkt,
onderdeel van de Gereformeerde Gemeente te
Hendrik-Ido-Ambacht; voorzitter, bestuurslid,
vrijwilliger
1998 – 2003 Commissie Vakantieweken van de
Gereformeerde Gemeenten; vrijwilliger begeleiding
vakantieweken voor mensen met een beperking
1998 – 2021 Zorgorganisatie Eleos, woongroep De
Sandeling te Hendrik-Ido-Ambacht; vrijwilliger

De heer
Peter van
Beelen

Zwijndrecht

Lid in de
Orde van
OranjeNassau

2016 – 2021 Zorgorganisatie Cedrah, locatie Nebo te
Zwijndrecht; vrijwilliger
In 1988 start de heer van Beelen met zijn vrijwillige
inzet voor ckv Albatros. In de daarop volgende jaren
heeft hij bijna alle activiteiten, die bij een
club gedaan kunnen worden, wel gedaan. De heer
van Beelen wordt niet voor niets "Mister Albatros"
genoemd. Er is geen doordeweeks moment waarop
hij in de avonduren niet op de club is. In de
weekenden organiseert hij alles in en rond het
clubgebouw.
Vanaf 1993 kwam daar zijn inzet als initiator voor
jeugdactiviteiten binnen voor de Protestantse Kerk
Lindtse Hof bij. Hij heeft oog voor alle kinderen en
houdt rekening met de verschillen.

Hij verzorgt speciale kerkdiensten voor kinderen en
jongeren.
Daarnaast is de heer van Beelen actief bij de oudpapier actie van de Lindtse Kerk. Hij is betrokken bij
de geluidsdienst en is nu volleerd geluidstechnicus
alsmede enthousiast cameraman tijdens de
kerkdiensten.
De heer van Beelen heeft zich gedurende 25 jaar als
een van die vrijwilligers ingezet, waarvan de laatste
10 jaar als hoofdleider, voor Zomerkamp Zwijndrecht.
Dit is een kamp voor de minder bedeelde kinderen
binnen de gemeente. Op
vrijwillige basis organiseert een groep mensen een
kamp in Renesse. De stichting bevordert al 60 jaar
een verantwoorde weekbesteding in de
zomervakantie voor leerlingen in de groepen 6 t/m 8
van alle basisscholen en scholen voor speciaal
basisonderwijs in Zwijndrecht.
Van 2009 tot 2019 is de heer van Beelen samen met
een aantal mensen de initiatiefnemer van het
Sportgala 2.0 in
Zwijndrecht. Dit is vanuit de gemeente een stimulans
om te excelleren in sport. In 2019 is hij gestopt met
fysieke aanwezigheid bij de huldiging, maar hij zit tot
heden nog wel in de werkgroep.
Vanaf 2011 is hij actief geweest bij de
werkgroep Sporthuldiging als vrijwilliger. De
Sporthuldiging is een feest waarbij sporters in het
zonnetje worden gezet en op initiatief van gemeente
Zwijndrecht in samenwerking met het Sportplatform
wordt georganiseerd. De heer van Beelen helpt bij de
planvoering van de huldiging en draagt
verantwoordelijkheid voor de catering in de kantine na
afloop van de huldiging. Hij zorgt dat alles in goede
banen wordt geleid en na afloop zorgt hij dat de zaal
weer keurig wordt
opgeleverd.
Samenvatting activiteiten:
1988 – heden Korfbalvereniging CKV Albatros te
Zwijndrecht; bestuurslid (2010-2016), vrijwilliger
1993 – heden Wijkgemeente Lindtse Hof te
Zwijndrecht; vrijwilliger
1997 – heden Stichting Vakantiebesteding; kamp- en
hoofdleider
2009 – heden Werkgroep van het Sportgala
Zwijndrecht; medeoprichter en lid (sinds 2011)

Mevrouw
Doris
SlagterMinnema

Zwijndrecht

Lid in de
Orde van
OranjeNassau

De verdiensten van mevrouw Doris Slagter-Minnema
vangen aan in 1980. Ze was voor een periode van 10
jaar medewerkster op de Dierenambulance
Zwijndrecht.
In 1984 startte ze met haar inzet voor het Rode Kruis,
waar ze als hulpverleenster nog steeds actief is.
Van 1993 tot 1999 was ze vrijwilligster op de
rolstoelbus bij verpleegtehuis Waardhoven. En in de
periode van 2006 tot 2014 heeft ze als pastoraal
medewerkster mensen van de kerkgenootschap van
de Bethelkerk bezocht en de contacten onderhouden.

De heer
Henk Op den
Brouw

Zwijndrecht

Lid in de
Orde van
OranjeNassau

De heer op den Brouw (Henk) verricht sinds 1986
vrijwillige inzet voor de Magische Liga '52 Schakels' te
Rotterdam. Nederland kent 22 bij de Nederlandse
Magische Unie (NMU) aangesloten goochelclubs,
waarvan goochelaarsvereniging de Magische Liga '52
Schakels' er 1 van is.
Meneer Op den Brouw oefent met kleine
onderbrekingen sinds 1986 de functie uit van
secretaris, ceremoniemeester en bibliothecaris van
de Magische Liga 52 schakels. Hij is een belangrijke
motor van de vereniging. Hij bouwt o.a. het decor op,
verzorgt de uitnodigingen, maakt het verslag van de
bijeenkomst, beschrijvingen van de optredens,
uitgebreide jaarverslagen en verzorgt de
ledenadministratie en geeft workshops.
Ook is hij enthousiast begeleider van de
jeugdafdeling van de Goochelclub Rotterdam en
ledenadministrateur bij de NMU.
Sinds 2018 is Henk op den Brouw actief binnen
Diverz, waar hij zich als maaltijdchauffeur vrijwillig
inzet en maaltijden bezorgt bij met name de ouderen
en kwetsbare mensen binnen Zwijndrecht en
Heerjansdam.

De heer Max
van de Pol

Zwijndrecht

Ridder in de
Orde van
OranjeNassau

De heer van de Pol startte in 1973 met zijn vrijwillige
activiteiten bij Climax Atletiek Ede, waar hij
wedstrijdsecretaris en vrijwilliger
verenigingssecretariaat was. Hij is bestuurslid
geweest van de Nederlandse Christelijke Atletiekbond
en vertegenwoordiger van deze instantie in de
Nederlandse Christelijke Sport Unie.
Vanaf 1978 is hij begonnen als vrijwilliger, ouderling,
lid/voorzitter algemene Kerkenraad en deed
commissiewerk voor de Lindtse Kerk Zwijndrecht
(later Lindtse Hof).
Ook in 1978 startte zijn betaalde functie als leerkracht
bij Stichting PIT kinderopvang & Organisatie. In zijn
loopbaan is hij uitgegroeid tot de functie van Directeur
Kwaliteit & Personeel 7-13 jaar.
Als jonge schoolleider viel de heer van de Pol door
zijn mensgerichtheid en professionalisering op binnen
PCO (Protestants Christelijk Onderwijs) in
ontwikkeling. Al snel werd hij clusterdirecteur over
drie scholen (Julianaschool, Het Akkoord en de
Margrietschool).
Daarna stond hij aan de wieg van de ontwikkeling van
een bestuurskantoor, waarbij het vrijwillige bestuur op
afstand kwam en een professionele bestuursdirecteur
werd aangesteld. Hij vervulde daarbij de rol van
personeelsfunctionaris binnen het bestuurskantoor en
had daarvoor een dubbelfunctie op school- en op
stichtingsniveau. De heer van de Pol heeft vanuit die
functie contact gelegd met een bestuur in
Alblasserdam en heeft zo de basis gelegd voor een
fusie tussen het Zwijndrechtse en Alblasserdamse
bestuur.
Bij de doorontwikkeling van een beheersmatig
bestuurskantoor naar een ontwikkelend
bestuurskantoor is hij volledig op stichtingsniveau
aangesteld. Zijn portefeuille was personeelszaken.
Tevens werd hij plaatsvervangend algemeen
directeur.
In die functie kwam hij steeds meer in aanraking met
diverse organisaties binnen de gemeente Zwijndrecht
en de gemeente Alblasserdam.
De heer van de Pol heeft zich altijd erg ingezet de
ontwikkeling van kinderen en medewerkers, en voor
de samenwerking met kinderopvang en voortgezet
onderwijs. Dit laatste heeft geleid tot een fusie van
kinderopvang en onderwijs en de vorming van de
huidige structuur van PIT kinderopvang & onderwijs.
Na de fusie is hij aangesteld als directeur kwaliteit
(inhoud) & personeel. Hij heeft in zijn werkzame jaren
bijzonder veel tot stand weten te brengen als het gaat

om het welzijn en de ontwikkeling van kinderen en
professionalisering van collega's.
De heer van de Pol begon in 1990 met zijn vrijwillige
activiteiten bij CKV Albatros en heeft tot nu de
volgende functies bekleed: lid activiteitencomité,
voorzitter activiteitencomité, lid schoolkorfbal
commissie en vanaf 2013 voorzitter. Hij hield zich in
commissies bezig met allerlei ledenbindende en
ledenwervende activiteiten. Inmiddels is hij vanaf
2013 bezig aan zijn 4e termijn als voorzitter van de
club.
Dan komt er in 2009 het voorzitterschap voor de CDA
Zwijndrecht bij, waarbij hij de partij en de
gemeenteraadsfractie op een rustige en
ondersteunende wijze terzijde staat. Daarnaast
onderhoudt hij contacten op provinciaal niveau binnen
het CDA en neemt op deze wijze een belangrijke rol
in binnen de lokale afdeling.
Onderscheidingen Bijzondere Gelegenheid:
Lid in de Orde van Oranje-Nassau op 29 maart 2022:
- De heer E.J. (Evert Jan) van de Mheen
- Mevrouw L. (Laura) Kroes
Beiden defungerend gemeenteraadslid

