
 
 
 
Bijlage bij persbericht ‘Lintjesregen’ 2016 
 
 
De heer A. Demirkan 
De heer Demirkan ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten: 
1997 – 1998 Moskeebestuurder  
2000 – 2004 Moskeebestuurder 
2013 – heden Moskeebestuurder 

De heer Demirkan is een organisator die schakels smeedt waardoor krachtige 
samenwerkingsverbanden mogelijk worden. Een verbindingsman tussen sociale en 
etnische groepen, iemand die voortdurend mensen aanspreekt op de waarden van het 
samenleven, in et bijzonder de waarde van het dele van gemeenschappelijke idealen. 
Hij heeft ook grote bijdrage geleverd bij de totstandkoming en realiseren van de 
nieuwe Moskee aan de Smyrnadwarsstraat. Hij is een bekende man binnen de Turkse 
gemeenschap, die met iedereen goed kan opschieten en als boegbeeld opereert. 

1998 – 2007 Bestuurslid SORD 
 
 
De heer Demirkan is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
  ___________________________________________________ 
 
 
De heer A. Gelissen 
De heer A. Gelissen ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten: 
1970 – 1997 Studentenhuisvesting Hogere Landbouwschool 
  De heer Gelissen zorgde samen met het huisvestingbureau er voor dat er nooit een 
appartement leeg kwam te staan. Hij heeft hier een systeem voor ontwikkeld. 
1995 - 2007 Vic voorzitter Parochiële bestuur H. Joannes Vianney parochie te Deventer 

Naast de gespreksleiding van de vergaderingen had hij als bijzonder aandachtsgebied 
de parochiële diaconie. In die hoedanigheid besteedde hij veel aandacht aan de 
persoonlijke benadering van zieke, oudere en eenzame parochianen.  
Ook verzorgde hij vaak het vervoer van oudere en minder mobiele parochianen naar 
parochiële en andere activiteiten. Als vicevoorzitter van de parochie nam hij ook deel 
aan de besprekingen van het Dekenaat in Zwolle en de (fusie-)besprekingen van de 
Inter-parochiële Vereniging Deventer.  

1998 – 2015 Lid parochiële zangkoren 
  Oefenen en behalve zondagdiensten ook rouw- en trouwdiensten. 
1998 – heden Voorzitter, vicevoorzitter secretaris KBO 
  Maximale tijd als voorzitter en al jaren secretaris van de KBO. Hij haalt en brengt o.a. 
mensen 1x in de maand naar de locatie waar iets georganiseerd wordt voor de ouderen. Daarnaast 
ook al 8 jaar in het KBO bestuur Overijssel.  
1999 – 2007 District bestuur Overijssel en overkoepelende bestuur Overijssel 
2007 – heden Huba (hulp bij aangifte IB) 
2008 – heden Lid van de kerk en zoontje bijstaan 
2000 – heden Bezorgen van kerstpakketten bij Stichting Kerstpakketten gezamenlijke Kerken 
Deventer. 
 
 
De heer Gelissen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
  _________________________________________________________ 
 
 
 



De heer H. Hoving 
De heer H. Hoving ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten: 
1996 – heden  Gouden vrijwilliger bij de Grote of Lebuinuskerk in Deventer 

De heer Hoving is voor de Grote Kerk in Deventer 1 van de belangrijkste vrijwilliger. Al 
19 jaar actief bij vele activiteiten. Als voorzitter van de Kerstmarkt commissie de 
organisator, motor en coördinator van de grote Kerstmarkt. De grote Kerstmarkt in 
Deventer in de Grote Kerk wordt bezocht door vele mensen ook buiten de stad. Het is 
een toeristische attractie voor Deventer. En daar blijft het niet alleen bij want hij is ook 
al bijna 30 jaar Hulpkoster en verleend hij geregeld hand en spandiensten op 
zondagmorgen. Dit alles altijd op een bescheiden en prettige wijze; altijd meer 
werkend achter de coulissen, dan ervoor. Gemiddeld zo'n 10 uur per week actief voor 
zijn kerk, ook in een zware periode waarin hij mantelzorger was voor zijn vrouw en zijn 
hoogbejaarde moeder. 

1998 – heden Coördinator Jantje Beton Deventer 
  De heer Hoving organiseert al ruim 27 jaar de collecte van Jantje Beton in Deventer. 
1995 – heden Penningmeester Deventer Oranjevereniging 

De heer Hoving zet zich al 20 jaar belangeloos en met veel verve in voor de Deventer 
Oranjevereniging. Ondanks een kleine begroting, is het belang en de spin off in de 
Deventer samenleving zeer groot van deze vereniging. Vol enthousiasme werkt hij 
jaarlijks mee aan de organisatie van Koningsdag, Oranjereceptie en kindervrijmarkt op 
de Brink. Een bijzonder hoogtepunt was wel het bezoek van de Koninklijke familie in 
2003. Het is genoegzaam bekend dat de heer Hoving zowel tijdens zijn werkzame 
leven als na zijn pensioneren een enthousiaste en zeer actieve vrijwilliger is. 

 
 
De heer H. Hoving is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
  __________________________________________________________ 
 
 
De heer C. Kapikiran 
De heer C. Kapikiran ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten: 
1965 – 1973 Tolken voor gastarbeiders 

Naast zijn eigen functie binnen de diverse fabrieken waar hij werkzaam was, heeft hij 
al vanaf de aankomst in Nederland zich vrijwillig ingezet voor de gastarbeiders die niet 
talig waren. Hij regelde voor hen verblijf, pension, schoonmaak etc.. Daarnaast was hij 
aanspreekpunt voor de instanties wanneer het om de gastarbeiders uit Turkije ging. 
Hij gaf advies aan instanties zoals de politie, rechtbank, ziekenhuis, sociale 
verzekeringsbank. Hij was verder ook betrokken bij de eerste stichting in Deventer 
voor de buitenlandse werknemers. Dit is niet in uren uit te drukken want hij was er 
dagelijks mee bezig de ene keer 1.5 uur en de andere keer een hele dag, net zoals 
het uitkwam en mensen hem nodig hadden. Hij was gewoon benaderbaar en zei nooit 
nee wanneer mensen hulp nodig hadden. 

1965 – 1981 Medeoprichter Turkse kracht en bestuurslid 
  In deze periode heeft de heer Kapikiran samen met een groep mensen vanuit het 
bedrijfsleven en de Turkse gastarbeiders de eerste en oudste voetbalvereniging van Turken in Europa 
opgericht. Hij heeft in het bestuur gezeten maar ook zelf gevoetbald. 
1970 – 1990 Stichting Buitenlandse Werknemers 
  Bestuurder, vertegenwoordiger en afgevaardigde in de Tweede Kamer toen het om de 
wetten van Den Uyl ging.  
1975 – 1977 Acties op touw zetten 
  De heer Kapikiran organiseerde acties om de slachtoffers van de aardbeving in 
Diyarbakir, Lice, Muradiye en Van. Samen met 2 anderen heeft hij de ingezamelde spullen 
(schoolbenodigdheden, medicijnen, 2 ambulances, 2 bussen, 2 pick-ups) naar de bestemming 
gebracht. 
1981 – 1985 Oprichter van Anadolunun Sesi 
  Anadolunun Sesi is een stichting voor muziek, dans, folklore van Turkse migranten in 
Deventer. De stichting bestaat nog steeds. 
1981 – 1994 Oprichter van Algemene Belangenvereniging Turkse Werknemers Deventer (ABTW) 



Binnen de vereniging heeft de heer Kapikiran diverse functies bekleed van voorzitter 
tot bestuurslid. Deze vereniging organiseerde integratie bevorderend activiteiten t.b.v. 
de Turkse inwoners van Deventer. Onder het parablu van de stichting Buitenlandse 
Werknemers werd nauw samengewerkt met de  
Italianen, Spanjaarden, Marokkanen en de autochtone Nederlanders. 

1989 – heden Oprichter van Alevitisch Centrum 
  Alevitisch Centrum oftewel de Culturele Vereniging Haci Bektas Veli Deventer. De 
heer Kapikiran heeft hierin naast de oprichting diverse functies als bekleed van voorzitter tot 
bestuurslid. 
2001 – 2004 Stichting Turkse Ondernemers Overijssel 
  De heer Kapikiran heeft zich jarenlang ingezet om de Turkse ondernemers actief te 
krijgen en betrekken bij wel en wee in de stad. Daarom heeft hij samen met een groep ondernemers 
een stichting opgezet. Hij was de eerste voorzitter ervan. 

2011 – 2012 Lid Wmo adviesraad (cluster ouderen) 
2010 – 2013 Oprichter van het Platform Allochtone Ouderen in Deventer 

Samen met een groep ouderen heeft hij een platform opgericht door de Molukse, 
Surinaamse, Turkse, Marokkaanse, Italiaanse en Spaanse ouderen bij elkaar te 
brengen en onder een dak te organiseren. Hij is voorzitter geweest. Op deze manier 
kwam er een samenwerking tussen verschillende organisaties t.b.v. de ouderen in 
Deventer. 

1974 – 1983 Bemiddelaar tussen de buurtbewoners 
1974 – 1980 Vereniging van allochtonen en Nederlandse vrijwilligers 
  De heer Kapikiran is hierin diverse malen voorzitter geweest of in het bestuur gezeten. 
 
 
De heer Kapikiran is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
  __________________________________________________________ 
 
 
De heer A. Kertil 
De heer A. Kertil ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten: 
1996 – 2007 Vrijwilliger bij PW Janssen (huidig Solis woonzorgcentrum/verpleeghuis) 

De heer Kertil is in een bepaald opzicht pionier. Hij werkte als een van de eerste 
vrijwilliger bij een verpleegtehuis/wooncentrum. Hij zette zich in voor de autochtone 
ouderen. Zijn werkzaamheden bestonden onder andere uit rolstoelen nakijken en het 
verzorgen van kleine reparaties. Ook heeft hij zich daar voor de zorg van dieren 
beijverd. Zijn inzet was door PW Jansen zeer gewaardeerd. De gemeente Deventer 
heeft hem als voorbeeld voor andere Turkse 50 plussers ingezet. Binnen 6 - 9 
maanden kregen zij 116 mensen aan het werk als vrijwilliger. 
In dit proces speelde de heer Kertil als voorbeeld een rol (1998/1999). PW Jansen 
was altijd met veel lof over hem. 

2006 – heden Vrijwilliger / Bestuurder bij de centrum moskee Deventer 
De heer Kertil is al jarenlang een betrokken bestuurder en vrijwilliger bij de centrum 
moskee in Deventer. Hij is nog steeds zeer actief. Het is een aimabele persoon, die 
met iedereen goede contacten onderhoudt. Hij behoort tot de eerste generatie 
gastarbeiders. De heer Kertil staat bekend als een bescheiden man, die liever als 
organisator de schakels smeedt waardoor er krachtige samenwerkingsverbanden 
mogelijk worden, dan dat hij zelf voor het voetlicht treedt. 

 
 
De heer Kertil is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
  _________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



Mevrouw H.J.M. Obdeijn-Klein Swormink 
Mevrouw H.J.M. Obdeijn-Klein Swormink ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten: 
1991 – 2001 Bestuurslid van SoCuWe in de overgang naar Raster 
 Mevrouw Obdeijn heeft zich ingezet voor de activiteiten van SoCUWe (later Raster in 

Schalkhaar). Als bestuurslid, als lid en later penningmeester van de projectraad van 
SoCuWe en als vrijwilliger bij diverse activiteiten. Mevrouw Obdeijn voelde zich 
bestuurlijk verantwoordelijk voor het sociaal cultureel werk in de gemeente 
Diepenveen en in Schalkhaar. Ook was haar inzet praktisch. Buitendienst disco, 
teken- en schildergroep, diverse kinder- en jongerenactiviteiten. 

1996 – 2008 Vrijwilliger bij het zomerdagkamp 
2001 – 2012 Kerst en Paasactiviteiten in samenwerking met de Nicolaasschool 
 Vanaf 2001 tot 2012 heeft zij zich ingezet voor kerst en paasactiviteiten in het dorp. 

Daarnaast heeft ze allerlei hand- en spandiensten verleend bij de uitvoeringen van 
activiteiten in het Haarhuis. 

2003 – 2009 Lid van het dorpenplatform van Wijkaanpak Deventer Buiten 
 Ze volgde de taakgroepen die in Schalkhaar actief waren, bracht signalen in het 

overleg en heeft zich hard gemaakt voor verlichting langs het fietspad aan de Oerdijk, 
richting de brug. 

2014 – heden Ambassadeur Schalkhaar Helpt Elkaar 
 Schalkhaar Helpt Elkaar is een organisatie voor informele hulp in het dorp. Als 

ambassadeur van Schalkhaar is mevrouw Obdeijn het gezicht voor met name de wat 
oudere dorpsbewoner in Schalkhaar. Zij kent erg veel mensen en is erg benaderbaar. 
Dat maakt het makkelijker om hulp te vragen. Mevrouw Obdeijn koppelt de hulpvraag 
aan een Goede Buur. 

2003 – heden Organisatie westelijke deel Schalkhaar collecte Hartstichting 
1984 – 2014 Gouden vrijwilliger bij SV Schalkhaar 
 Wekelijks was mevrouw Obdeijn bezig met de kantinedienst en of schoonmaakdienst 

bij de plaatselijke voetbalvereniging SV Schalkhaar. Daarnaast stelde zij zichzelf 
beschikbaar voor allerlei andere losse activiteiten. 

1980 – 1995 Nicolaaskerk Schalkhaar 
 Mevrouw Obdeijn heeft jarenlang in de werkgroep gezeten ter voorbereiding van de 

woord- en communiediensten in de H. Nicolaaskerk. De werkgroep verzamelde 
teksten, gebeden en liederen. 

2010 – heden Helpen in de Nicolaaskerk in Schalkhaar 
 
 
Mevrouw Obdeijn-Klein Swormink  is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
 __________________________________________________________ 
 
 
De heer H.G.T. Kruissink 
De heer H.G.T. Kruissink ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten: 
1980 – heden Diverse functies in de Grote Kerk 
 Dhr. Kruissink is als lid van de Protestantse gemeente te Deventer een onvermoeibare 

vrijwilliger. Zijn grote bouwkundige expertise zet hij al jaren in voor zowel de Grote 
Kerk als voor de andere gebouwen van de Protestantse Gemeente. Tijdens de vele 
grote restauratiewerkzaamheden van de Grote Kerk is hij al jarenlang dagelijks 
aanwezig om voorbereidende werkzaamheden te verrichten. Daarnaast is hij een 
gouden vrijwilliger welke dagelijks diverse onderhoudsklussen verricht in de kerk. Zijn 
historische kennis is van grote waarde, zelfs op Italiaanse websites wordt een artikel 
van hem genoemd dat hij ooit schreef over de Lebuïnuskerk als bisschopszetel. 
(bijgevoegd in de aanvraag uitdraai vanuit Google) Altijd kan er een beroep op hem 
worden gedaan, je kunt het zo gek niet bedenken; broodjes smeren, afwasmachine 
bedienen en hand en spandiensten bij alle evenementen. En dit dus naast zijn 
onderhoudswerkzaamheden en historische kennis van deze kerk. Een echte 
duizendpoot, waardevol lid van de kerk, maar ook een waardevol lid van de 
gemeenschap van Deventer. 

 
 



De heer H.G.T. Kruissink is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 

_____________________________________________________ 
 
 
De heer P. Kurtulus 
De heer P. Kurtulus ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten: 
1998 – 2005 Vrijwilliger bij de centrum moskee Deventer 
 De heer Kurtulus is een actieve vrijwilliger in Deventer. Hij is al vanaf 1998 actief bij de 

oudste moskee als de nieuwe moskee. Hij heeft zich jarenlang vrijwillig ingezet voor 
de bouw van de moskee. Hij is nog steeds binnen de moskee actief. Hij zorgt er voor 
dat de moskee schoon wordt gehouden, beijvert zich voor het onderhoud van de 
tuinen, gras en omgeving. De uitstraling van de moskee draagt positief bij aan de 
buurt. De heer Kurtulus staat bekend als een bescheiden man, die liever als 
organisator de schakels smeedt waardoor er krachtige samenwerkingsverbanden 
mogelijk worden, dan dat hij zelf voor het voetlicht treedt. 

2005 – heden Bestuurder bij de centrum moskee Deventer 
 Binnen de moskee is hij als bestuurder een zeer aimabele persoon en zeer geliefd 

onder de bevolking van Deventer. Dankzij zijn organisatie talent en het leggen van 
vele verbindingen zijn er in al die jaren mooie trajecten en projecten doorlopen. 

 
 
De heer Kurtulus is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
  _________________________________________________________ 
 
 
De heer A.A. Mol 
De heer A.A. Mol ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten: 
1975 – heden Het verzorgen van aquariums bij Zorggroep Solis 
 De heer Mol is een belangrijk persoon voor de aquariums van verschillende locaties 

bij Zorggroep Solis. De vissen en de aquariums zijn belangrijk voor de bewoners, het 
leeft het beweegt en de bewoners genieten er enorm van. Daarnaast verzorgt hij ook 
de koffie en thee. Ook is hij een bloemenliefhebber en heeft hij vaak meegewerkt aan 
praalwagens en aan Dahlia tentoonstellingen. Er is bij Zorggroep Solis ook bekend dat 
hij les gaf in bloemschikken aan leerlingen van het voortgezet onderwijs, alleen het 
helaas niet gelukt om te achterhalen wanneer dit was en om een contactpersoon 
hiervoor te vinden. 

1987 – heden Verzorgen van bloemen en de tuin van de Horst 
 Bij de Horst doet de heer Mol veel werkzaamheden waar hij zich prettig en belangrijk 

bij voelt. Hij is een steun en toeverlaat en zorgt ervoor dat bij in ieder geval 2 
bewoners iedere week verse bloemen staan en doet hij hun tuin. 

1985 – heden Voormalig voorzitter en Penningmeester Aquarium vereniging Vallisneria 
 De heer Mol was binnen de Aquarium vereniging Vallisneria een belangrijke en zeer 

waardevolle vrijwilliger. Hij trad op als sponsor en adviseur. Mede dankzij zijn 
tomeloze inzet en wervingskunsten groeide de vereniging uit tot een grote en 
krachtige vereniging met vele actieve leden. Daarnaast onderhield hij nauwe banden 
met enkele hoogwaardigheidsbekleders uit Rusland en ook zijn vriendschap met de 
internationaal bekende bioloog W.A. Tomey zorgde ervoor dat deze vaak als spreker 
in Deventer kwam en dat nog steeds doet! Diverse bedrijven en instellingen doneren 
dankzij zijn inzet. Voor de digitalisering van het clubblad verzorgde hij de kopij, 
stencilde en niette hij alle clubbladen waarna hij ze trouw, met de fiets, rondbracht in 
Deventer. 

1992 – heden Aquariums verzorgen bij PW Janssen op de verpleegafdeling Oxe 
 De heer Mol draagt trouw wekelijks, op de donderdagen zorg voor de vissen op de 

afdeling. Zie ondersteuningsbrief. 
2001 – heden Aquariums verzorgen bij Huize Salland (bejaardentehuis) 
 
 
De heer Mol  is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 



 __________________________________________________________ 
 
 
De heer G.A. Obdeijn 
De heer G.A. Obdijn ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten: 
1991 – 2012 Hand en Spandiensten SoCuWe (later Raster) 
 Vanaf 1991 tot 2012 heeft de heer Obdeijn zich ingezet voor de activiteiten van 

SoCuWe (later Raster in Schalkhaar). Hij verrichte werkzaamheden zoals bouw 
kastenwand, bouw keuken en verleende met grote regelmaat ondersteuning bij 
diverse activiteiten. Zijn ondersteuning was met name praktisch, assistentie bij 
activiteiten. Hulp bij klussen in het gebouw. De heer Obdeijn is betrokken en 
betrouwbaar. 

2014 – heden Ambassadeur van Schalkhaar Helpt Elkaar 
 Als ambassadeur van Schalkhaar Helpt Elkaar is de heer Obdeijn het gezicht voor met 

name de wat oudere dorpsbewoners in Schalkhaar. Hij kent erg veel mensen en is erg 
benaderbaar. Dat maakt het makkelijker om hulp te vragen. De heer Obdeijn koppelt 
de hulpvrager aan een Goede Buur. Daarnaast is hij zelf ook vaak een Goede Buur, 
vooral de praktische klussen pakt hij zelf op. 

1978 – 2014 Vrijwilliger voetbal bouwcommissie 
 De heer Obdeijn heeft grote en kleinere verbouwingstrajecten uitgevoerd waarbij zijn 

bouwkundige expertise en ervaring belangeloos ingebracht werden. Bij de verbouwing 
van het clubgebouw op de Wijtenhorst in 1994 en de laatste nieuwbouw en 
ontwikkeling van het sportpark Horsterhoek (2007) was hij dagelijks op het complex 
aanwezig. 

1980 – 2014 Vrijwilliger onderhoudsploeg 
 Gedurende tientallen jaren was de heer Obdeijn wekelijks 2 ochtenden druk om het 

sportcomplex te onderhouden. 
2005 – heden Vrijwilliger bij het Stichting Dorpsarchief Schalkhaar 
 Tijdens Schalkhaar Life verzorgt de heer Obdeijn samen met andere vrijwilligers een 

expositie van oude gebruiksvoorwerpen. Tijdens het feest is hij constant aanwezig om 
tekst en uitleg te geven. Daarnaast heeft hij rekken gemaakt voor de vele foto's en 
documenten. De heer Obdeijn heeft thuis en in het Koetshuis (een ruimte naast de 
Nicolaaskerk) de opslag voor de spullen van het dorpsarchief. Thuis heeft hij een 
museum ingericht waar mensen mogen komen kijken. Daarnaast worden de 
voorwerpen ook meegenomen naar andere locaties waaronder Park Brabant 
(bejaardentehuis in Schalkhaar). 

1980 – heden Lid tuinploeg van de Nicolaaskerk in Schalkhaar 
 Iedere dinsdagochtend helpt de heer Obedijn mee in de tuinploeg van de kerk in 

Schalkhaar. Deze ploeg mannen onderhouden de tuin van de pastorie, het plein rond 
de kerk en de begraafplaats tegenover de kerk. Zo ziet de omgeving er altijd goed 
verzorgd uit. 

1997 – heden Vrijwilliger H. Nicolaaskerk in Schalkhaar 
 Tijdens de verbouwing van 't Koetshuis naast de H. Nicolaaskerk te Schalkhaar heeft 

de heer Obdeijn op de zolder het dak aan de binnenkant afgetimmerd. In die ruimte 
liggen ook diverse werktuigen uit het verleden die hij in de afgelopen jaren verzameld 
heeft en die hij bij bijzondere gelegenheden ten toon stelt. (Voor het dorpsarchief.) 
Jaren geleden heeft de heer Obdeijn geholpen bij het aanleggen van een houten brug 
op het kerkhof. De brug verbindt het oude gedeelte van het kerkhof met het nieuwe 
stuk aan de achterkant. De heer Obdeijn is jarenlang zeer actief geweest in het 
bestuur van de H. Nicolaaskerk. 

 
 
De heer G.A. Obdeijn is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 

_____________________________________________________ 
 
 
 
 
 



De heer H.J. Preusterink 
De heer H.J. Preusterink ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten: 
1997 – 2014 Ondersteuning gemeente Deventer in realisatie en tot stand komen complex de 

Zandweerd 
 Vanaf 1997 heeft de heer Preusterink vele uren vrijwilligerswerk in de totstandkoming 

van het Sportpark Zandweerd gestoken, zonder zijn niet aflatende energie en 
verbindende persoonlijkheid was het Sportpark er nooit gekomen. Hij deed het voor 
zijn club Sallandia, voor de buurt en voor de vele jonge voetballertjes. Bij tegenslag 
was hij degene die de boel weer aan slingerde, en stimuleerde ambtenaren en 
medebestuurders om vooral door te gaan. Hij zorgde persoonlijk voor het vergroten 
van het draagvlak bij een ieder. Januari 2014, wat niemand meer durfde te hopen is 
gerealiseerd een mooi Sportpark Zandweerd!! 

1963 – heden Diverse bestuursfuncties bij Deventer voetbal vereniging Sallandia 
 De heer Preusterink is al meer dan 50 jaar lid van de Deventer voetbal vereniging 

Sallandia. Vanaf de jaren 70 heeft hij vele bestuursfuncties vervult waar onder 
commissaris van het bestuur, voorzitter van de jeugdafdeling, lid van de Financiële 
Commissie en gedurende een half jaar heeft hij de voorzitter vervangen. Hij was de 
drijvende kracht achter de Sallandia Honderd Club, een ondersteuningsclub voor 
activiteiten voor de vereniging. Voorzitter van de redactiecommissie voor het 75-jarig 
bestaan en vele jaren inzet voor acties die geld opleveren voor de vereniging. In 2011 
benoemd tot Erelid. Vanaf 1997 is hij als afgevaardigde van het bestuur zeer nauw 
betrokken geweest bij de onderhandelingen met gemeente en de overige 3 
verenigingen. De heer Preusterink heeft er honderden uren in gestoken, zonder zijn 
enorme inzet was deze vereniging er vandaag waarschijnlijk niet meer geweest. Zie 
uitgebreide motivatiebrief van de voorzitter d.v.v. Sallandia. In de jaren 80 was hij 
tevens jaarlijks in touw met het Sallandia-jeugdtoernooi als bezetting van het 
secretariaat. In 1987 was hij de grote inspirator van het weer oprichten van de 
Sallandiakoerier. Uitgeroepen door de Deventer Post als beste clubblad van Deventer 

1993 – 2001 Perschef Go Ahead Eagles 
 De heer Preusterink is vele jaren als vrijwilliger, in de functie van perschef, een 

belangrijke schakel geweest in de organisatie van Go Ahead Eagles. Hij leidde de 
persconferenties, maakte alle persberichten alsmede het programmaboekje bij 
thuiswedstrijden. Tevens fungeerde hij als aanspreekpunt voor alle 
mediavertegenwoordigers. Kortom Go Ahead Eagles heeft, ook in moeilijke jaren, 
nooit tevergeefs een beroep gedaan op de steun van de heer Preusterink. Na 2001 
kon GAE nog steeds een beroep op hem doen als invaller en dit is nog regelmatig 
voorgekomen. 

1993 – 1999 Studiebegeleiding Jongenspensionaat De Holterhoek 
 De heer Preusterink was verantwoordelijk voor de studiebegeleiding 's avonds. Hij is 

en was een kundig vakman, vrolijk, scherpzinnig en een betrokken collega. Die niet 
alleen de leerlingen wist te inspireren en uit te dagen tot optimale prestaties, maar ook 
anderen die werkzaam waren op het jongenspensionaat. Kreeg hier alleen 25,00 per 
week reiskosten/onkosten vergoeding voor. 

 
 
De heer H.J. Preusterink is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
 

_____________________________________________________ 
 
 
De heer B.A.J. Smit 
De heer B.A.J. Smit ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten: 
1970 – heden Organisator kaarten S.V. Twello 
 De heer Smit organiseert al 45 jaar het kaarten bij sportvereniging S.V. Twello en in al 

die jaren heeft hij meer dan 12.000 uur vrije tijd hierin zitten. Het kaartseizoen loopt 
van september tot mei. Hij zorgt voor de administratie en een mooie gevulde 
prijzentafel. De heer Smit wordt door alle kaarters op handen gedragen, kortom een 
gouden kerel die S.V. Twello een warm hart toedraagt. 

1971 – heden Activiteiten Vakbond F.N.V. Bondgenoten & penning 



 De heer Smit is consulent op het gebied van arbeidsconflicten, ontslagprocedures, 
sociale onzekerheid etc. Daarnaast is hij 10 jaar penningmeester geweest van de 
woonafdeling (lokaal bestuur) van het F.N.V. Een maatschappelijk en loyaal persoon, 
zo wordt hij omschreven. Zie ondersteuningsbrieven. 

2011 – heden Organisator kaarten buurtvereniging + lid kascommissie 
 De heer Smit organiseert op dinsdagochtend het kaarten voor de buurtvereniging "De 

Vossenbelt". Ook heeft hij diverse keren in de kascommissie gezeten. Zie 
ondersteuningsbrieven. 

2009 heden Lid ledenraad Eno 
 De heer Smit heeft zitting in de Ledenraad van Eno. Hij is een betrokken lid die niet 

alleen geïnteresseerd is in de zorg en zorgverzekeringen, maar ook oog heeft voor de 
belangen van de mensen die bij Eno werken. Een waardevolle kracht voor Eno. Zie 
ondersteuningsbrief. 

1971 – 1996 Lid OR en de Centrale Ondernemings Raad van zuivelbedrijf Coberco 
 De O.R van de Coberco heeft hij helpen oprichten en tot het einde is hij hiervan lid 

geweest. In 1996 is de Coberco opgehouden te bestaan. Hij heeft zelfs de Coberco tot 
1,5 jaar na sluiting de mensen begeleid die door de sluiting geen werk meer hadden. 

 
 
De heer Smit is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 

_________________________________________________________ 
 
 
De heer G.J. Zwerus 
De heer G.J. Zwerus ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten: 
1957 – 1970 Trainer / coach jeugdvoetbal Daventria 
 Bertus onderscheidde zich als trainer door zijn weergaloze twee benige traptechniek 

en zijn oog voor details. De leermeester Bertus was streng maar liefdevol, de 
leerlingen waren blij met de leermeester. Dag en nacht stond hij voor je klaar. Hij had 
niet alleen belangstelling voor je op het veld, maar ook daarbuiten. Hij belde altijd als 
er privé iets was, vergat nooit je verjaardag, en hij gaf mensen vertrouwen, liefde en 
een schouder om op te steunen. 

1976 – 1980 Keepertrainer KNVB bij de geselecteerde jeugdkeepers 
 De inzet en niet aflatende ijver van Bertus om door middel van het voetbalgebeuren 

en alles wat daarmee samenhangt, zijn aan hem toevertrouwde pupillen verder te 
brengen in het leven met de daarbij behorende broodnodige bagage. 

1980 – 1992 Trainer Puck damesvoetbal 
 Bertus heeft aan de basis gestaan van het dames voetbal in Deventer en heeft 

daarmede, direct en indirect, ook voor het dames voetbal in Nederland een 
voortrekkersrol vervuld. 

1998 – 1998 Keepertrainer Nieuw Zeeland 
1981 – 1986 Hoofdscout bij Go Ahead Eagles 
1993 – 1995 Keepertrainer Go Ahead Eagles 
 Als trainer van de keepers voor zowel het eerste teams als later ook voor de keepers 

van de jeugdteams. 
1996 – 1999 Assistent en Keepertrainer Koninklijk UD 
 Keihard met de spelers werken en daarnaast plezier hebben. Het was gewoon een 

wedstrijd voor hem om de spelers naar steeds grotere hoogtes te stuwen en om 
steeds nog maar beter en beter te worden. 

2001 – 2004 Jeugdtrainer PEC Zwolle 
 Trainer bij het jongste team het D-team (10-12 jarigen). Voor spelers en ouders was 

hij niet alleen trainer, maar zeer zeker ook een "vader" type. Hij was zeer betrokken bij 
de gezinssituatie van de spelertjes en ondersteunde PEC Zwolle daar waar nodig 
was. Bertus was en is een zeer sociaal bewogen persoon met een altijd opgewekte 
instelling. 

2004 – 2007 Teammanager Jong Oranje 
 In 2006 Europees kampioen, Bertus als teammanager en Foppe de Haan als trainer 

coach. Bertus wordt door Foppe de Haan beschreven als een man die zijn taak zeer 
nauwgezet uitgevoerd heeft, zeer betrouwbaar en met een goed oog voor de spelers. 



Soms zeer duidelijk, soms zeer meelevend en altijd bereid om te helpen, met een 
mooi gevoel voor humor. 

2005 – 2007 Assistent trainer Go Ahead Eagles 2 
2000 – 2007 Scout Heracles 
 Jeugdtalenten scouten in Nederland. 
2010 – 2013 Assistent trainer Koninklijk UD 
2012 – 2014 Scout Go Ahead Eagles 
 
 
De heer Zwerus is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 

__________________________________________________________ 


