persbericht
Twello, 6 september 2017

UITREIKING TWEE KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN IN GEMEENTE VOORST
Op zaterdag 9 september a.s. zullen twee inwoners van de gemeente Voorst koninklijk
worden onderscheiden door burgemeester Jos Penninx. Het betreft de dames
Wilhelmien Borgonje en Tonny Haarman; beiden zijn vrijwilliger bij De Zonnebloem
(Regio Gemeente Voorst). De uitreiking vindt plaats tijdens de gelegenheid van het 40jarig jubileum van de Zonnebloem. De decorandi in spe kunnen worden gekwalificeerd
als ‘personen die zich geruime tijd ten bate van de samenleving hebben ingespannen
of anderen hebben gestimuleerd’.
Groepsuitreiking
De gegevens van bovengenoemde decorandi in spe zijn als volgt:
Decorandi:
1. Mevrouw W.H. Borgonje-Simons, Heegsestraat 7, Terwolde (74 jaar)
Wilhelmien Borgonje is ruim 40 jaar vrijwilliger bij De Zonnebloem, Regio Gemeente Voorst.
Zij is mede-oprichter van de afdeling Voorst, waar zij onder andere bijdroeg aan het
organiseren van activiteiten. Verder was zij (mede)oprichter en voorzitter van de afdeling
Wilp-Achterhoek en secretaris van de afdeling Terwolde-Nijbroek. De laatste 17 jaar verricht
zij voornamelijk bezoekwerk.
Daarnaast is zij ondermeer lid van de schoonmaakgroep van de N.H. Kerk in Terwolde en
was zij mantelzorger/ondersteuner van haar schoonmoeder.
2. Mevrouw A.J.M. Haarman-Haverkamp, Van der Duyn van Maesdamstraat 83, Twello
(64 jaar)
Tonny Haarman is ruim 40 jaar vrijwilliger bij De Zonnebloem, Regio Gemeente Voorst.
Zij was bestuurslid bezoekwerk en penningmeester van de afdeling Voorst.
Vervolgens was zij bestuurslid bezoekwerk van de afdeling Twello-Zuiderwijk en vanaf 2007
is zij secretaris van deze afdeling. Verder draagt zij bij aan (regionale) activiteiten en gaat zij
als begeleider mee met vakanties van De Zonnebloem.
Pers van harte welkom
U bent van harte welkom om bij deze uitreiking aanwezig te zijn. U hoeft zich niet van
tevoren aan te melden. Wij vragen u echter wel om van tevoren met ons af te stemmen
vanaf hoe laat u in de zaal aanwezig kunt zijn.

persbericht
Programma
Datum:
Locatie
Tijdstip uitreiking:

zaterdag 9 september 2017
sporthal Jachtlust, Jachtlustplein 7, Twello
14:15 uur

Tijd
13:15 uur
13:30 uur

Activiteit
zaal open
entertainment

14:15 uur



opening en welkom door
de voorzitter
 aankondiging
burgemeester
14:15 uur
uitreiking lintjes
 Wilhelmien Borgonje
 Tonny Haarman
Aansluitend  fotomoment
 felicitaties
15:00 uur
pauze met achtergrondmuziek en vervolg feestprogramma
17:15 uur
einde feestprogramma

Wie

Bijzonderheden

Muziekverenigingen
Cadenza en
Excelsior
Ben Hurenkamp

burgemeester

Noot aan de redactie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ans Hendriks, Bestuurssecretariaat
gemeente Voorst, telefoon (0571) 27 93 17 of (06) 46 04 26 58 of mailen naar
a.hendriks@voorst.nl

