
Lintjes voor 20 Haarlemmers 
HAARLEM - Totaal twintig Haarlemmers ontvangen dit jaar tijdens de jaarlijkse Lintjesregen een 
Koninklijke onderscheiding. Burgemeester Schneiders reikte vrijdagochtend aan zeventien van hen de 
bijbehorende versierselen uit in het Haarlemse stadhuis. 

 
 
De heer M.L.A. Favié ontvangt zijn onderscheiding op hetzelfde moment uit handen van de burgemeester van 
de gemeente Opmeer. In Den Haag reikt de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de 
versierselen uit aan het echtpaar Tieleman-Reitsma. De heer H. van den Broek is benoemd tot Officier in de 
Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw R. Alouani en de heren A. Dokhane, M.L.A. Favié, P. Krom, R.T.M. 
Lagerweij, M.F. van Overbeeke, J.J.M. Veltman en W.A. Verburg mogen zich Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau noemen. Alle andere hieronder genoemde decorandi zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau. 
Hieronder volgt een korte beschrijving van de verdiensten van de twintig gedecoreerde Haarlemmers. 
De heer G.M. (Gerard) Alders (85) 
De heer Alders heeft zich belangeloos ingezet voor het toegankelijk maken van de kegelsport voor mensen met 
een lichamelijke beperking. Hij is maar liefst 46 jaar voorzitter van de Haarlemse Kegelclub Richten & Rollen. 
Daarnaast stond hij aan de basis van Kegelclub De Gekleurde Bal, een kegelvereniging voor gehandicapten. Van 
deze vereniging is hij inmiddels meer dan twintig jaar voorzitter. Bij het Nederlandse Kampioenschappen 
Gehandicaptenkegelen in Haarlem is de heer Alders ook sinds het begin (1992) betrokken. Tot slot is hij tevens 
actief lid van de technische commissie van de Haarlemse Kegel Bond. Naast zijn sportieve activiteiten 
organiseert de heer Alders al vele jaren de reünies voor de 3e afdeling van het 12e Regiment Veldartillerie, een 
onderdeel van de Koninklijke Landmacht in het toenmalige Nederlands Indië. 
Mevrouw R. (Raja) Alouani (40) 
Raja Alouani zet zich met hart en ziel in voor een leefbare samenleving. Haar missie is een verdere participatie 
van de Marokkaanse gemeenschap in de Nederlandse samenleving, specifiek vrouwen en jongeren in een 
achterstandsituatie. Dankzij haar grote inzet, toewijding en enthousiasme vervult Raja Alouani in de 
Marokkaanse gemeenschap een belangrijke voorbeeldfunctie. Raja Alouani is voorzitter van de Stichting Zohor, 
een actieve stichting voor Marokkaanse en Arabische vrouwen in Haarlem en omgeving. Zohor organiseert goed 
bezochte bijeenkomsten rond onderwerpen als opvoeding, politieke participatie, werkgelegenheid, integratie 
en onderwijs. Mevrouw Alouani was in 2004 ook sterk betrokken bij de oprichting van de Samenwerkende 
Marokkaanse Organisaties in Haarlem (SMOH), een organisatie die een beter begrip tussen culturen in Haarlem 
wil bevorderen. Sinds 2010 is zij voorzitter van dit samenwerkingsverband. Eén van de aansprekende 
activiteiten van de SMOH is de tweejaarlijkse Marokkoweek die inmiddels vier keer een succesvolle editie heeft 
beleefd. 
De heer J.A.N.M. (Co) Booms (74) 
De heer Booms zet zich ruim 17 jaar als vrijwilliger in voor diverse verzorgingshuizen in Haarlem en omstreken 
en met name voor het verzorgingshuis De Molenburg. Daar staat hij bekend als de maker van drukbezochte 
multimediashows over landen in Europa en herkenbare gebeurtenissen. Hij vertoont die presentaties inmiddels 
in 23 verzorgingshuizen. De heer Booms gaat als vrijwilliger ook reeds lange tijd mee met de dagtripjes voor 
bewoners van De Molenburg. In zijn kerk in Schalkwijk heeft hij ruim dertig jaar wekelijks de Rooms-Katholieke 
liturgie muzikaal voorzien van orgelbegeleiding. 
De heer H. (Henk) van den Broek (59) 
De heer Van den broek zet zich inmiddels twintig jaar in voor de belangen van ondernemingen en de 
detailhandel in Nederland. Als voorzitter van de Stuurgroep Betalingsverkeer was hij een succesvol 
pleitbezorger voor het elektronisch betalen. Op het gebied van veiligheid en efficiëntie van het 
betalingsverkeer in winkels werd onder leiding van de heer Van den Broek grote vooruitgang geboekt. Door het 
massale pingebruik is het Nederlandse betalingsverkeer het voordeligste in Europa voor zowel consumenten als 
ondernemers. Sinds 2005 is de heer Van den Broek ook belangeloos betrokken bij ‘Tassenmuseum Hendrikje’ in 
Amsterdam. Dankzij zijn steun en inzet kreeg dit museum een nieuw onderkomen aan de Amsterdamse 
Herengracht. ‘Tassenmuseum Hendrikje’, met jaarlijks meer dan 60.000 bezoekers, beheert een collectie van 
4.000 tassen, koffers, beurzen en accessoires vanaf de late Middeleeuwen tot nu. 
De heer A. (Abdelilah) Dokhane (66) 
De heer Dokhane zet zich totaal bijna veertig jaar via tal van vrijwilligersfuncties in voor de emancipatie en 
positionering van moslims in het algemeen en Marokkaanse migranten in het bijzonder.Hij is de drijvende 
kracht achter de Stichting Samenwerkende Marokkaanse Organisaties in Haarlem, een organisatie die een beter 
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begrip tussen culturen in Haarlem wil bevorderen (zie ook bij mevrouw Raja Alouani). De heer Dokhane is ook 
inmiddels 31 jaar als vrijwilliger actief in moskee Arrahman in Haarlem. Hij leverde een grote bijdrage aan de 
totstandkoming van de nieuwbouw van deze moskee in 2005. De heer Dokhane is tot slot initiatiefnemer van de 
stichting Steun aan Overleden Moslims. Deze op islamitische grondslag gebaseerde vrijwilligersorganisatie 
neemt zoveel mogelijk zorg uit handen van de nabestaanden van pas overleden moslims. 
De heer M.L.A. (Martin) Favié (57) 
De heer Favié is zelfstandig apotheker in Spanbroek. In dat werkveld was hij ook bestuurlijk actief in tal van 
overlegorganen, zowel op regionaal als op landelijk niveau. De heer Favié stond mede aan de basis van de 
farmaceutische thuiszorg in Noord-Holland Noord. Hij was ook één van de eersten die met de huisartsen het 
farmacotherapeutisch overleg initieerde. Dit overleg is inmiddels in heel Nederland ingevoerd. Tussen 1999 en 
2004 was de heer Favié voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. 
De heer Favié was voorts ruim dertien jaar voorzitter van de Stichting Behoud Hervormde Kerk en de Stichting 
Exploitatie 't Kerkhuys in Spanbroek. 
De heer H.M. (Marc) van Keulen (46) 
Marc van Keulen zet zich bezoldigd én onbezoldigd in voor de Taekwondosport in Nederland, onder meer via tal 
van functies voor de Taekwondo Bond Nederland. Voor deze bond nam hij naast zijn eigen bestuursfunctie 
jarenlang het penningmeesterschap waar. Hij was ook enige tijd vice-voorzitter van bondsbestuur, 
teammanager en assistent-bondscoach van het nationale team. Zijn inzet voor de Nederlandse Taekwondo 
Bond werd in 2010 beloond met een benoeming tot directeur. In 1988 richtte Marc van Keulen Taekyon-
Haarlem op, één van de beste Taekwondoscholen van Nederland. Vanuit het hele land komen taekwondoka’s er 
trainen. Tientallen leerlingen van Marc van Keulen zijn in hun klasse kampioen van Nederland geworden. 
Mevrouw I. (Irene) Koopman (66) 
Irene Koopman is inmiddels meer dan vijftien jaar als vrijwilliger actief op basisschool Ter Cleeff in Haarlem. 
Ter Cleeff behoort met ca. zeshonderd leerlingen tot de grotere Haarlemse basisscholen. Irene Koopman 
vervult er de rol van duizendpoot. Zij verzorgt de voorbereidende werkzaamheden voor de financiële 
administratie en de registratie van alle verzuimzaken. Als receptioniste/telefoniste is ze eerste aanspreekpunt 
en vraagbaak voor ouders. Tot slot beheert zij de school- en kantoorbenodigdheden en verzorgt zij het 
drukwerk en de verspreiding van de wekelijkse informatiebrieven en andere uitgaven. Irene Koopman verricht 
al haar vrijwilligerstaken zeer gedreven en plichtsgetrouw, alsof het een reguliere baan betreft. 
De heer P. (Piet) Krom (89) 
De heer Krom heeft meer dan 45 jaar in tal van vrijwilligersfuncties zijn bestuurlijke talenten ingezet in 
Haarlem en de regio. Sinds 1965 maakt hij deel uit van de kerkenraad van de Vereenigde Doopsgezinde 
Gemeente. Hij was daarnaast bijna dertig jaar penningmeester en voorzitter van de Stichting Het Doopsgezind 
Weeshuis. Deze stichting beheert land, huizen en andere bezittingen en verleent jaarlijks subsidies aan jeugd- 
en jongerenwerk in binnen- en buitenland. De heer Krom was ook lange tijd penningmeester van het bestuur 
van de Stichting Ziekenverpleging in de Doopsgezinde Gemeente Haarlem. Daarnaast maakte hij ook vele jaren 
deel uit van het bestuur van de Stichtingen Huize Spaar en Hout, Den Hout en Middelhout. Dit zijn stichtingen 
voor zorgvoorzieningen en woningen voor bewoners van 65 jaar en ouder. De heer Krom was tot slot totaal 
twintig jaar actief voor de Haarlemse Kano Vereniging. 
De heer R.T.M. (Ronald) Lagerweij (51) 
Ronald Lagerweij zet veel van zijn vrije tijd in voor de belangen van gehandicapten en chronisch zieken. Voor 
dit doel is in Zuid-Kennemerland Stichting ’t Web opgericht. Bij het ontwikkelen van beleid voor 
maatschappelijke ondersteuning werken gemeenten in onze regio veel samen met Stichting ’t WEB. Aan deze 
stichting worden dan ook hoge eisen gesteld wat betreft kwaliteit, capaciteit en inzet. Onder het inmiddels 
dertienjarig voorzitterschap van Ronald Lagerweij voldoet Stichting ’t Web Zuid-Kennemerland goed aan deze 
eisen. Tot voor kort heeft Ronald Lagerweij zich ook als bestuurslid verdienstelijk gemaakt voor de Artrose-en 
Reumastichting. Hij is daarnaast al bijna 25 jaar voorzitter van het bestuur van de Haarlemse 
Woningbouwvereniging Rosehaghe. 
De heer W.G. (Wim) Metselaar (73) 
Wim Metselaar is totaal 28 jaar als vrijwilliger actief in de Haarlemse sportwereld. Hij was onder meer één van 
de oprichters van de afdeling softbal van de toenmalige Haarlemse voetbalclub DSC '74 en coach van het 
herensoftbalteam van TYBB. In 2010 stak hij veel tijd in de door Olympia Haarlem georganiseerde Europese 
kampioenschappen softbal voor clubs. Tijdens het jaarlijkse Haarlemse jeugdzomerevenement Stuif Stuif en 
tijdens boarding- en zaalvoetbaltoernooien is hij permanent in het clubhuis actief. Daarnaast vervoert Wim 
Metselaar inmiddels zestien jaar gasten van De Zonnebloem naar door De Zonnebloem georganiseerde 
activiteiten. 
De heer B.L. Meulenbroek (83) 
De heer Meulenbroek heeft zich totaal meer dan 45 jaar ingezet voor de Dierenbescherming en dierentehuizen 
in zijn regio.Hij was er dertig jaar voorzitter en penningmeester. Daarnaast was de heer Meulenbroek één van 
de grondleggers van de dierenambulance in de regio. Hij was tot slot ook actief betrokken bij enkele fusies van 
de dierentehuizen in Kennemerland. Op dit moment is hij nog steeds betrokken bij het Dierentehuis 
Kennemerland. De heer Meulenbroek is inmiddels ook vijftien jaar betrokken bij de Stichting Kennemer 
Dierentehuizen (SKD). De SKD verleent financiële en inhoudelijke ondersteuning aan organisaties en projecten 
gericht op de bescherming van dieren. 
De heer J. (Jaap) Moerman (46) 
Jaap Moerman is een van de pijlers onder de Fietserbond afdeling Regio Haarlem. Al zestien jaar is hij actief 
als vrijwilliger bij de Werkgroep Haarlem van deze actieve afdeling. De Fietsersbond zet zich in voor goed, 



comfortabel en veilig fietsen. De bond probeert dit te bereiken via overleg met het gemeente- en 
provinciebestuur, stedenbouwkundige ontwerpers en wijkraden. De Fietsersbond participeert in de planvorming 
voor wegen, bruggen en fietsenstallingen en maakt ook zelf plannen om het fietsen veiliger en beter te maken. 
De Werkgroep Haarlem ontwikkelde zich in de loop der tijd van een actiegroep naar een actieve en succesvolle 
lobbygroep. Jaap Moerman was hierin de drijvende kracht. 
De heer M.F. (Michel) van Overbeeke (69) 
Beeldend kunstenaar Michel van Overbeeke bouwde gedurende zijn loopbaan aan een groot vakmanschap. Hij 
wist een oeuvre te ontwikkelen dat bestaat uit schilderkunst, grafiek, beeldhouwwerk, glaskunst en keramiek. 
In zijn werk verbindt Michel van Overbeeke traditie met actualiteit en wel zodanig dat zijn kunst iedereen kan 
aanspreken. Zijn glasraam in de Grote of Sint Bavokerk in Haarlem (2008) en de kroonluchters in het 
Provinciehuis van Noord-Holland (2009) zijn aansprekende voorbeelden. De heer Van Overbeeke heeft zich ook 
ruim zes jaar lang belangeloos ingezet voor de realisatie van culturele projecten en festivals gericht op 
verbetering van de maatschappelijke positie van mensen met een psychiatrische achtergrond. 
Mevrouw R.W. Tieleman-Reitsma (61) en de heer P.Y. Tieleman (61) 
Ruim 38 jaar vormt het echtpaar Tieleman-Reitma op vrijwillige basis een therapeutisch pleeggezin. Naast de 
zorg voor hun eigen kinderen voedde en voedt het echtpaar Tieleman-Reitsma pleegkinderen op die om 
uiteenlopende redenen niet thuis kunnen wonen. Het echtpaar is verbonden aan diverse instanties, waarvan 
dertig jaar de organisatie William Schrikker Pleegzorg. Deze stichting richt zich specifiek op kinderen met een 
lichamelijke en/of verstandelijke handicap, of op kinderen van verstandelijk beperkte ouders. In de loop der 
tijd heeft het echtpaar Tieleman-Reitsma vijftien pleegkinderen opgevangen, sommigen voor korte tijd en 
anderen hun hele jeugd. Op dit moment heeft het echtpaar nog de zorg over vier inwonende pleegkinderen 
met een beperking. 
Mevrouw M.M.T. (Marian) Lambert-Tromp (65) 
Ruim vijftig jaar zet mevrouw Lambert-Tromp zich belangeloos in voor de Scouting ‘Rosa de Lima’ en later 
‘Dorus en Doortje Rijkers’ in Haarlem. Sinds 1978 is zij tevens lid van het bestuur van de Stichting Jeugdraad 
Antonius van Padua (onderdeel van de Groenmarktkerk) en vertrouwenspersoon voor de leiding, de kinderen en 
ouders. Mevrouw Lambert-Tromp was tot voor kort totaal veertig jaar in dienst van Sanquin Bloedvoorziening. 
Sinds 1971 gaf zij leiding aan het destijds opgerichte bloedcentrum in Haarlem. 
De heer P. (Paul) van Utrecht (46) 
Paul van Utrecht is inmiddels ruim twintig jaar arrangeur, dirigent en 'geestelijk leider' van het vijftig leden 
tellende Amsterdams Smartlappenkoor. Dat doet hij met veel inzet, muzikaal gevoel, enthousiasme, humor en 
geduld. Met dit koor bracht Paul van Utrecht veel smartlappen die al jaren niet meer werden gehoord opnieuw 
tot leven. Daarmee draagt hij bij aan het voortbestaan van één van de meest kenmerkende onderdelen van de 
Nederlandse muziekcultuur. Op basis van de oude, soms moeilijk te vinden, originelen maakte en maakt hij 
passende drie- of vierstemmige arrangementen. Het koor brengt ze vervolgens, begeleid door accordeon en 
tuba, ten gehore in buurthuizen, verzorgingshuizen, kerken, concertzalen, op korenfestivals en natuurlijk op 
straat in de Amsterdamse Jordaan. 
De heer J.J.M. (John) Veltman (76) 
De heer Veltman was in de jaren '80 en '90 directeur van het Na- en Bijscholingsinstituut voor de 
Gezondheidszorg en directeur van de Stichting Onderwijs Gezondheidszorg Amsterdam. Vanuit deze functies 
leverde hij een grote bijdrage aan het oplossen van het personeelstekort in de zorg en het aandeel daarin van 
een toenemend aantal vrouwen van allochtone afkomst. In zijn woonplaats Haarlem zette de heer Veltman zich 
daarnaast tien jaar in voor het jeugdbeleid. Als voorzitter van de Platforms 0-12 jaar en 12-24 jaar bracht hij 
gemeentelijke beleidsmedewerkers en uitvoerende instellingen bij elkaar. Tot slot zet de heer Veltman zich als 
voorzitter van de Stichting Vrienden van Beeckestijn inmiddels tien jaar in voor het behoud van dit landgoed in 
Velsen. 
De heer W.A. (Wim) Verburg (67) 
Wim Verburg was het boegbeeld voor het Protestants-Christelijk Onderwijs in de regio’s Zuid-Kennemerland en 
de Amstel- en Meerlanden. Hij vervulde ruim 24 jaar bestuursfuncties in deze sector. Hij was onder meer lid en 
later voorzitter van het Algemeen Bestuur van het Protestants-Christelijk Voortgezet Onderwijs en van diens 
rechtsopvolger IRIS. Daarnaast zette Wim Verburg zich de afgelopen dertig jaar belangeloos in als 
penningmeester en ouderling voor de Nederlands Gereformeerde Kerk in Haarlem en later ook in Heemstede. 
Sinds ruim vijf jaar vervult Wim Verburg ook belangeloos de functie van voorzitter van de commissie 'Vrienden 
van Tamara', een ontwikkelingsproject in Angola van de Nederlands Gereformeerde Kerk van Heemstede. 
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