Leiderdorp, 26 april 2010

Embargo tot donderdag 29 april 2010 10.00 uur

Algemene Decoratie 2010
Donderdag 29 april worden ter gelegenheid van de Algemene Decoratie tien inwoners van
Leiderdorp benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Acht inwoners ontvangen de onderscheiding uit handen van burgemeester Zonnevylle.
Dat gebeurt om 10.00 uur in de Dorpskerk, Hoofdstraat 19 te Leiderdorp.
Twee inwoners van Leiderdorp ontvangen de onderscheiding uit handen van
burgemeester Lenferink. Deze plechtigheid vindt plaats om 10.30 uur in de Hooglandse
Kerk, Middelweg 2 in Leiden.
De volgende inwoners ontvangen een Koninklijke Onderscheiding uit handen van burgemeester
Zonnevylle:
Mevrouw J.H. de Witt-Glasbergen
Mevrouw De Witt-Glasbergen ontvangt de Koninklijke Onderscheiding voor het vele
vrijwilligerswerk dat zij sinds 1972 doet, met name voor de Protestantse Gemeente in Leiderdorp.
Gedurende deze lange periode verricht zij allerlei hand- en spandiensten voor verstandelijk
gehandicapten, die elke tweede zondag van de maand de kerkdiensten in de Dorpskerk
bezoeken. Van 1992 tot 2004 was mevrouw De Witt, met een onderbreking van 3 jaar, diaken bij
de Protestantse Gemeente in Leiderdorp. Van 1994 tot 2000 was zij lid van het Vrijwilligers
Overleg Leiderdorp. Van 1994 tot heden is zij vrijwilliger bij de hobbyclub in de Dorpskerk,
voorheen de Vrouwendienst Dorpskerk. Voor het ziekenhuispastoraat in verpleeghuis
Leythenrode was zij actief van 1995 tot 2008. Ook kan Stichting Pluspunt sinds enkele jaren op
haar rekenen tijdens de zomeractiviteiten voor ouderen.
De heer R.J. Sperna Weiland
De heer Sperna Weiland is vanaf 1993 tot heden bestuurslid en vice-voorzitter van de Stichting
Comité Doesbrug. Comité Doesbrug is ontstaan uit een groep bezorgde burgers, die in 1993 de
19e-eeuwse gietijzeren Doesbrug in de Hoofdstraat wist te redden van de sloop. Het resultaat is
een fraai gerestaureerde brug over de Does. Daarna heeft Comité Doesbrug – sinds 1998 een
Stichting - zich ontwikkeld tot een maatschappelijke organisatie die de belangen van
cultuurhistorische, landschappelijke, en natuurwaarden in en rond de gemeente Leiderdorp
behartigt. Zij doet dit onder andere door middel van overleg, inspraak, planvorming, acties en
publicaties. Decorandus is niet alleen actief betrokken bij de uitvoering van maatschappelijke
acties zoals de kasteelconcerten bij boerderij Doeshof en de Week van de Keramiek bij
kleiwarenfabriek Ginjaar, maar vooral ook als politiek geweten op het gebied van onder meer de
ruimtelijke ordening in en rond Leiderdorp. Zijn liefde voor Leiderdorp is ontstaan door zijn grote
interesse voor aardewerk. Dat leidde ertoe dat hij samen met de Leiderdorpse kunsthistoricus
Claudia Thunnissen een boek heeft geschreven over de pottenbakker Gerrit de Blanken, dat in
2005 is verschenen. De heer Sperna Weiland heeft dan ook een belangrijke bijdrage geleverd
aan de cultuurhistorische erfenis van Leiderdorp.

De heer H.W. Bochane
De heer Bochane is vanaf 1992 actief in de Hervormd-Gereformeerde kerkengemeenschap,
thans Protestantse Gemeente te Leiderdorp. De heer Bochane is één van de initiatiefnemers van
het in 2007 gestarte project “mee-eten” waarbij maandelijks alleenstaanden en belangstellenden
uitgenodigd worden deel te nemen aan een maaltijd in de kerk. Hij coördineert de
Avondmaalsvieringen in de Scheppingskerk, zorgt voor de dienstroosters in de Scheppingskerk
en Dorpskerk en onderhoudt de contacten met de Vrijwilligersgroep Individuele Contacten.
Sinds 2003 is hij vrijwilliger bij Pluspunt Leiderdorp waar hij zorg draagt voor het probleemloos
functioneren van het computerbestand, ook in de avonduren. Na zijn afscheid bij TNO in 2003 is
hij opgenomen in het vrijwilligersteam van het TNO Defensie&Veiligheidsmuseum. Door zijn
expertise op IT gebied zijn de gebruiksmogelijkheden van de computer van het museum
uitgebreid.
Mevrouw B.O.B. Antheunissen-Fiedler
Mevrouw Antheunissen-Fiedler krijgt de Koninklijke Onderscheiding voor haar (bestuurlijke)
activiteiten sinds 1982 op het gebied van cultuur, emancipatie en welzijn. Van 1982 tot 1995 was
zij bestuurslid van de Oranjevereniging Leiderdorp. Mede door haar langdurige en enthousiaste
inzet is er een eigentijds programma opgezet, dat tot op de dag van vandaag een succes is.
Mevrouw Antheunissen was verantwoordelijk voor de oranjesozen voor senioren. Sinds 1986 is
zij een zeer actief bestuurslid van Vrouwennetwerk (voorheen Nederlandse Vereniging van
Huisvrouwen). Naast het werk voor Vrouwennetwerk, is zij al sinds 1987 actief in Verpleeghuis
Leythenrode, waar zij onder meer het koffieschenkproject coördineert.
Mevrouw C.M. Thunnissen
Mevrouw Thunnissen ontvangt de Koninklijke Onderscheiding voor haar grote inzet sinds 1993
voor de samenleving van Leiderdorp. Als ambassadeur van het Nederlands cultureel erfgoed in
de breedste zin, is zij zeer betrokken bij het behouden van historisch waardevolle gebouwen en
gebieden. Sinds 1997 is zij voorzitter van Comité Doesbrug. Zij heeft een indrukwekkende
hoeveelheid publicaties en boeken geschreven, waaronder ‘Het Doeskwartier’, ‘Landelijk leven in
Leiderdorp’ en ‘Het oudste Leiderdorp ligt onder je voeten’. Sinds 1997 is zij nauw betrokken bij
het plannen en uitvoeren van de jaarlijkse Monumentenweek in Leiderdorp en Leiden. Sinds
2001 adviseert mevrouw Thunnissen het bestuur van het Leiderdorps Museum. Met haar kennis
groeide de Oudheidkamer uit tot het huidige Leiderdorps Museum. Vanaf 2002 is zij actief voor
de plaatselijke groep van Leader Plus/Leidse Ommelanden. Door haar gedegen kennis op
cultureel gebied is zij inspirator voor veel mensen.
De heer C.A. Griffioen
De heer Griffioen is vanaf 1994 tot heden als vrijwilliger en penningmeester actief voor de
Oranjevereniging Leiderdorp. Hij verzorgt de ledenadministratie en organiseert mede alle
activiteiten zoals de viering van Koninginnedag, de 4 mei herdenking en het bevrijdingsfeest op 5
mei. Vanaf 2005 tot heden is hij penningmeester van het Leiderdorps Museum en verricht allerlei
hand- en spandiensten binnen het museum. Ook is de heer Griffioen sinds 2006 vrijwilliger bij de
ziekenomroep van het Rijnland Ziekenhuis te Leiderdorp.

Mevrouw M.J.A. Duijndam-Dupont
Mevrouw Duijndam-Dupont wordt onderscheiden voor haar (bestuurlijke) activiteiten sinds 1985
op het gebied van kerkelijk leven, ouderenwelzijn en de Unie van Vrijwilligers. Zij is op velerlei
terreinen als vrijwilliger betrokken bij de Rooms Katholieke parochie De Goede Herder te
Zoeterwoude-Rijndijk. Zij maakt deel uit van de Parochievergadering, is lid van de
Thuiscommuniegroep en gaat als vrijwilliger voor in vieringen, die zij zelf voorbereidt. Van 1992
tot heden is mevrouw Duijndam vrijwilliger bij de Stichting Unie van Vrijwilligers, afdeling
Leiderdorp. Zij nam deel aan diverse projecten of had de leiding hierover. Van 1995 tot 2007 had
zij de leiding over de Sociëteit voor Ouderen in Leiderdorp. Vanaf 1992 werkt zij mee in de
patiëntenbibliotheek van het Rijnland Ziekenhuis. Sinds 2007 verricht zij werkzaamheden in het
winkeltje van Verpleeghuis Leythenrode. Nog steeds is mevrouw Duijndam actief als chauffeur
voor tafeltje-dekje en bij de Boodschappen Plus Bus.
De heer W.P.J. van der Krogt
De heer Van der Krogt wordt onderscheiden voor zijn langdurig en grote inzet voor de (sportieve)
medemens. Hij is sinds jaar en dag actief als vrijwilliger voor de sport in de regio. Sinds 1969 tot
heden is hij vrijwilliger bij de Atletiekvereniging “De Spartaan” waarvan 20 jaar als trainer voor de
C-jeugd en later als sprinttrainer van de AB jeugd en senioren. Van 2005 tot en met 2007 maakte
hij deel uit van de Unieraad van de Atletiekunie. Vanaf 1999 is hij voorzitter van “de club van
100” bij de atletiekvereniging. Ook werkte hij enige jaren mee als coördinator van een grote
verzorgingspost bij de Leiden Marathon waar hij van 1997 tot 2005 de portefeuille start en finish
vervulde. Sinds 2005 is hij voorzitter van het West Coast Circuit. Ook is hij betrokken geweest bij
het opzetten van de Teylingencross en was hij drie jaar penningmeester bij Zorg en Zekerheid
circuit. Vanaf 2003 is hij vrijwilliger bij de KNAU en maakte hij van 2003 tot 2007 deel uit van de
stuurgroep Organisatorische Integratie binnen de Atletiekunie. Deze stuurgroep heeft ervoor
gezorgd dat de integratie van gehandicapte atleten binnen de Atletiekunie succesvol kon
plaatsvinden. Sinds 2009 is hij voorzitter van voetbalvereniging Teylingen.

Onderstaande personen ontvangen op 29 april om 10.30 uur een onderscheiding uit
handen van burgemeester Lenferink. Dit vindt plaats in de Hooglandsekerk, Middelweg 2
in Leiden
Mevrouw J.M. Snel-van Leeuwen
Mevrouw J.M. Snel-van Leeuwen wordt onderscheiden omdat zij naast haar werkzaamheden tot
eind 1993 bij het Rooms Katholiek zorgcentrum Roomburgh te Leiden, actief was als vrijwilliger.
Sinds 1988 is zij organisator, coördinator en uitvoerder van diverse activiteiten voor Rooms
Katholiek zorgcentrum Roomburgh. Buiten haar reguliere werktijd en na haar pensionering
organiseerde zij onder andere optredens, uitstapjes, bustochtjes en wandelmiddagen. Deze
activiteiten ontplooit zij momenteel nog steeds. Van 1994 tot 2009 was zij bestuurslid (vanaf
2005 vice-voorzitter) van het zorgcentrum. Naast haar activiteiten voor het zorgcentrum
coördineert zij sinds 1998 tot heden vrijwillig activiteiten bij een vogelspottersgroep en was zij
gedurende 15 jaar circa twee middagen per week mantelzorger voor haar autistische kleinzoon.
De heer J.M. de Koning
Van 1971 tot 1985 was de heer J.M. de Koning vrijwilliger bij Stichting het Vijfhovenhuis in
Leiden. Tot op heden is hij vrijwilliger en bestuurslid van Speeltuinvereniging de Vijf Hoven.
Aanvankelijk was hij betrokken bij de organisatie en het in goede banen leiden van alle
activiteiten voor de jeugd in de wijk. Bijzondere activiteiten zijn de discoavonden (elke
vrijdagavond, zaterdagavond en zondagavond) en het Zuidwest Zomerfeest. Hij was één van de
belangrijkste organisatoren van het geschikt en toegankelijk maken van het clubgebouw voor
invaliden en hij is nauw betrokken geweest bij de uitvoering hiervan. Hij houdt zich bezig met het
onderhouden van het clubgebouw en de speeltuinen. Vanuit zijn werk voor de Stichting het
Vijfhovenhuis is hij tevens vrijwilliger geworden bij Speeltuinvereniging de Vijf Hoven in Leiden. In
1972 is hij secretaris geworden van de Speeltuinvereniging. In 1979 heeft hij het
penningmeesterschap op zich genomen en zijn taak als secretaris overgedragen. Hij is één van
de vaste inkopers van de prijzen voor de bingoavonden die door Speeltuinvereniging de Vijf
Hoven worden georganiseerd en geeft invulling aan deze avonden. Van 2002 tot 2007 was hij
jeugdleider en trainer bij de RKVV Meerburg in Zoeterwoude. Hij verzorgde trainingen voor de
jeugdteams en begeleidde het team tijdens wedstrijden.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie
Voor nadere informatie: Suzanne van Noorloos, communicatie gemeente Leiderdorp, tel:
(071) 54 59 910

