Bijlage bij bericht ‘Lintjesregen Kerkrade 2019’
Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan de heer J.A. (Jos) Lejeune door burgemeester Jos
Som
Datum: 26 april 2019
Tijd: 08.00 uur
Plaats: Op thuisadres
Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Lejeune is tussen 1993 en 2018 actief geweest als bestuurslid van de Stichting
Bibliotheek Kerkrade e.o. Als initiatiefnemer heeft hij zich de afgelopen acht jaar ingezet voor
de realisatie van het nieuwe bibliotheekconcept HuB.Bibliotheek Kerkrade.
Sinds 1995 is de heer Lejeune actief als vrijwilliger bij het Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus.
Van 1995 tot 1999 vervulde hij hier de rol van voorzitter. Ook organiseerde hij concerten en
concertreizen. In de periode van zijn voorzitterschap werd het koor kampioen tijdens een
concours in Maastricht.
Op het moment is hij lid van de Commissie van Bijstand dat het koor ondersteunt met financiële
en materiële middelen.

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan de heer H.H.M. (Henk) Pook door burgemeester
Jos Som
Datum: 26 april 2019
Tijd: 08.45 uur
Plaats: Op thuisadres
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Vanaf 1988 is de heer Pook actief bij de Stichting Wereldmuziekconcours Kerkrade (WMC). Dit
is een internationaal muziekfestival dat sinds 1951 vierjaarlijks in Kerkrade wordt gehouden. Dit
concours organiseert periodieke wedstrijden, festivals en projecten met als doelstelling de
blaasmuziek te bevorderen.
Tussen 1988 en 1993 was de heer Pook voorzitter van de werkgroep Financiën. Hij
ondersteunde de penningmeester en had een belangrijke bijdrage aan de verder automatisering
van de administratie.
Sinds 1993 is hij voorzitter van de werkgroep Kaartverkoop en draagt hij zorg voor de
ticketshop en de bemanning daarvan. Tevens voorziet de heer Pook de bemanning van de
benodigde instructies. In de loop der jaren heeft deze kaartverkoop bij het WMC een enorme
ontwikkeling doorgemaakt. Tegenwoordig is het hele systeem van ticketing volledig
gedigitaliseerd. In een tijdsbestek van drie maanden worden er meer dan 100.000 tickets
verkocht, verdeeld over 28 festivaldagen met meer dan 70 verschillende soorten activiteiten.
Daarnaast is de heer Pook sinds 1996 actief bij de Skivereniging Limburg. Hier vervulde hij van
1996 tot 2009 de rol van penningmeester en is hij sinds 2009 voorzitter van de vereniging. De
heer Pook organiseert daarnaast skireizen; hij verzorgt de offerteaanvragen, stelt de folders op en
begeleidt de deelnemers tijdens de reis. Bij ongevallen zorgt hij voor de alarmering en de
begeleiding van het slachtoffer naar een arts en/of ziekenhuis. Tevens onderhoudt hij de
contacten met de NSKIV en de regionale Skiverenigingen in Brabant. Daarnaast was hij nauw
betrokken bij de implementatie van de AVG-wetgeving.
De heer Pook is sinds 2005 ook penningmeester van de Stichting Orgelkring Kerkrade. Deze
stichting heeft tot doel de bevordering van de kennis en de belangstelling voor het orgel, in het
bijzonder het historische Müller-orgel (1847) in de St. Lambertuskerk Kerkrade-Centrum en het
historische Klais-orgel (1932) en het Vermeulen-koororgel die beiden in de Abdijkerk van
Rolduc Kerkrade zijn ondergebracht. Bij de concerten is hij verantwoordelijk voor de
kaartverkoop. Ook stelt hij jaarlijks het overzicht op van de bezoekersaantallen.

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan mevrouw J.M. (Finy) Herpers-Jägers door
burgemeester Jos Som
Datum: 26 april 2019
Tijd: 09.30 uur
Plaats: Op thuisadres
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Van 1972 tot 2017 was mevrouw Herpers-Jägers penningmeester van het Kerkelijk
Zangkoor De Zon, onderdeel van de Parochie St. Petrus, Maria Tenhemelopneming
in Kerkrade. Ook was zij loper van donatiekaarten en ziekenbezoeker. Daarnaast
heeft mevrouw Herpers-Jägers jarenlang schoonmaakwerkzaamheden verricht bij
de parochie.
Tussen 1981 en 2006 is mevrouw Herpers-Jägers voorzitter en penningmeester
geweest van Gymvereniging De Zon in Kerkrade, ook organiseerde zij een
jaarlijkse busreis.
Vanaf 1998 heeft mevrouw Herpers-Jägers de functies van bestuurslid en
penningmeester vervuld van het Slavisch-Byzantijns Gemend Koor Sobornost in
Kerkrade, waarvan zij ook medeoprichter is. Ze heeft verschillende werkgroepen
aangestuurd, comités geleid en folders verspreid.
Op het moment zet zij zich in voor de organisatie van diverse feesten en is ze
betrokken bij het beheer en onderhoud van nieuwe koorkleding. Daarnaast
fungeert ze als gastvrouw.

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan de heer J.M.L.T.H. (Jan) Frusch door burgemeester
Jos Som
Datum: 26 april 2019
Tijd: 11.00 uur
Plaats: Op thuisadres
Lid in de Orde van Oranje Nassau
De heer Frusch was van 1998 tot maart 2018 actief als bestuurslid van de Kerkelijke
Muziekvereniging St. Callistus in Kerkrade. Van 1999 tot maart 2018 vervulde hij de rol van
penningmeester. Tevens vertegenwoordigde hij de vereniging in het bestuur van de Stichting
Gemeenschapshuis Terwinselen. Daarnaast fungeerde hij als contactpersoon voor de parochie
en zorgde hij er jarenlang voor dat het verenigingsblad werd gedrukt en bezorgd.
Sinds 2005 is de heer Frusch vrijwilliger bij CeKaNet Kerkrade. Dit samenwerkingsverband van
ouderenorganisaties zet zich in om senioren vertrouwd te maken met de computer. De heer
Frusch verzorgt computercursussen.
Vanaf 2010 is hij bovendien lid van de Kerngroep Terwinselen van de Parochie O.L.V.
Onbevlekt Ontvangen te Terwinselen. Hier vervult hij de rol van begraafplaatsbeheerder. Ook
heeft hij de website gemaakt voor het Cluster Kerkrade-West en was hij betrokken bij de
restauratie van de kerk.

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan de heer C.C.B.J.M. (John) Kannekens door
burgemeester Jos Som
Datum: 26 april 2019
Tijd: 11.45 uur
Plaats: Op thuisadres
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
De heer Kannekens is van 1982 tot 1991 bestuurslid geweest van de Stichting Roda '80 te
Kerkrade. Hij wierf financiële middelen om het voortbestaan van de club veilig te stellen en was
nauw betrokken bij de bestuurlijke modernisering van de stichting.
Vervolgens was hij was 1991 tot 1999 bestuurslid van de Vereniging Roda JC Kerkrade. Hij
heeft ervoor gezorgd dat de Stichting Roda '80 werd geïntegreerd in de vereniging en hij was
verantwoordelijk voor de portefeuille Commerciële Zaken. Ook was hij de drijvende kracht
achter de bouw van de businessclub. Daarnaast was hij betrokken bij de initiële fase van de
ontwikkeling van het Parkstad Limburg Stadion
Sinds 2000 is de heer Kannekens bestuurslid van de Stichting Acasa en de Stichting Casa, Care
Centre Salaj, waarvan hij tevens medeoprichter is. Deze Nederlands-Roemeense stichting zet
zich in voor een revalidatiekliniek in Zalau (Roemenië). De stichting realiseerde aanvankelijk de
bouw van een kliniek voor ouderen. Sinds enkele jaren is er ook een kinderkliniek geopend. De
heer Kannekens heeft veel sponsoren geworven, fungeerde als klankbord voor de architect en
aannemer en hield toezicht op de voortgang van de bouw van deze kliniek. De stichtingen
exploiteren de revalidatiekliniek.
Twee tot drie keer per jaar reist de heer Kannekens af naar Roemenië en houdt toezicht op de
besteding van de middelen. Tevens voert hij overleg met de burgemeester van Zalau, de
gouverneur van de provincie en medewerkers van het ministerie van Gezondheid.

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan mevrouw E.M. (Lieske) Cohnen-Bruins door
burgemeester Jos Som
Datum: 26 april 2019
Tijd: 12.30 uur
Plaats: Op thuisadres
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Van 1975 tot 1990 is mevrouw Cohnen-Bruins actief geweest bij voetbalvereniging RKTSV
Terwinselen. Hier heeft zij zich tussen 1975 en 1990 ingezet als jeugdtrainer en –coach van de
pupillen (leeftijdsgroep 6-12 jaar).
Van 1980 tot 1985 was zij hier bestuurslid van de jeugdafdeling en van 1980 tot 2005 was zij
lid van het damescomité. In deze functie bood zij ondersteuning bij de organisatie van
kampioenschappen, jubilea en de jaarlijkse kerstviering.
Mevrouw Cohnen-Bruins is medeoprichter en sinds 2007 voorzitter van het Ziekenapostolaat
Kaalheide. Zij realiseerde samen met de diaken de doorstart van de parochiële ziekenzorg.
Daarnaast organiseert ze de Kerst- en Paasviering en de jaarlijkse excursie. Ook verricht zij
bezoekwerk bij zieken en ouderen.
Tussen 2008 en 2013 is zij bestuurslid geweest van de R.K. Parochie Heilige Jozef te Kaalheide.
Hier zette zij zich in voor zieken en ouderen. In 2013 ging de parochie op in een groter
kerkcluster te Kerkrade-West. Hier is zij tot op heden actief als vrijwilliger. Ze is lid van het
kernteam en verzorgt het spreekuur en de contacten met de parochianen. Bovendien verzorgt
mevrouw Cohnen-Bruins de verkoop van producten in de wereldwinkel en ondersteunt zij de
organisatie van de vrijwilligersavond.
Tussen 1983 en 2013 vervulde mevrouw Cohnen-Bruins de taken van penningmeester en
voorzitter bij de Hartstichting Kerkrade. Daarnaast is zij sinds 1990 vrijwilliger bij de
Vasteloavendsverain Kirchroa-West. Zij organiseert de jaarlijkse dameszitting; zij contracteert de
artiesten en verzorgt de kaartverkoop. In 2018 ontving zij de onderscheiding de 'Joode Sjteer '
voor haar verdiensten voor het carnaval in de wijk Kerkrade-West.
Vanaf 2005 is mevrouw Cohnen-Bruins actief als secretaris van de Ouderen Sociëteit
Elberenveld te Kerkrade- West. Hiervoor was zij al kaderlid bij de Ouderen Sociëteit Kaalheide,
dat in 2005 fuseerde met bovengenoemde vereniging. Bij de Ouderen Sociëteit Elberenveld is
mevrouw Cohnen-Bruins de drijvende kracht achter de organisatie van activiteiten als de
wekelijkse kien- en kaartavonden. Bovendien is zij organisator van de Kerst- en Paasvieringen en
de busexcursies. Daarnaast verzorgt zij de voorlichting en is zij vertegenwoordiger bij de lokale
Centrale van Ouderen (CvO) Kerkrade.

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan mevrouw A.W. (Anja) Habets-Moonen door
burgemeester Jos Som
Wordt in besloten kring uitgereikt
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Van 1985 tot 1997 is mevrouw Habets-Moonen vrijwilliger geweest bij de scouting St.
Lambertus in Kerkrade. Zij vervulde hier de rol van staflid.
Daarnaast was zij van 1996 tot 2008 actief als vrijwilliger bij de Sjaak Pach stichting. Deze
stichting organiseert vaarvakanties voor lichamelijk gehandicapte kinderen en jongeren.
Mevrouw Habets-Moonen begeleidde deze kinderen en jongeren, waarbij zij verantwoordelijk
was voor de volledige verzorging van één deelnemer tijdens de vakantie.
Sinds 1993 is mevrouw Habets-Moonen bestuurslid bij de scouting St. Tarcisius in Landgraaf.
Daarnaast vervult zij hier ook de rol van staflid bij de speltak ‘de Gidsen’.
Vanaf 2008 is zij tevens vrijwilliger bij GaiaZOO. Ze is lid van de groep die het schminken van
de kinderen verzorgt. Ook is zij (mede)organisator van diverse evenementen. De opbrengsten
hiervan komen ten goede aan het Gaia Nature Fund.

