
Koninklijke Onderscheidingen bij Lintjesregen 2017 (bijlage) 
 
 
De heer J.R.M. Achtereekte 
De heer J.R.M. Achtereekte ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten: 
1976 – 1992 Secretaris en Voorzitter van de toernooicommissie Mr. De Graaf Toernooi 

De heer Achtereekte is jarenlang initiator en medeverantwoordelijk geweest voor het 
Mr. De Graaf Toernooi in Deventer.  

1989 – 1995 Mede-oprichter, lid, voorzitter Werkgroep Sport & Cultuur 
De heer Achtereekte was een drijvende kracht in de relatie tussen de steden Deventer 
(Nederland en Sibiu (Roemenië). Daarnaast medeverantwoordelijk voor grootschalige 
activiteiten en evenementen zoals: Internationaal Jazz Festival Sibiu (1990-1995), 
Hollandse Maand in Sibiu (1997), Midden-en Oost-Europa Beurs (2000, 2002 en 
2004), Trainingsstages Roemeense schaatsers.  

1995 – heden Oprichter en Voorzitter bij Stichting NetSib 
Vanuit deze stichting zijn diverse activiteiten ontwikkeld zoals interregionale 
samenwerking tussen het district Sibiu en de regio's Deventer en Overbetuwe, 
ondersteuning en opbouw lokale democratie, praktische hulpverlening, wederopbouw 
op de terreinen onderwijs, cultuur en gezondheidszorg.  

 
De heer Achtereekte is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
  ___________________________________________________ 
 
 
Mevrouw R.M.A. Smits - Appeldoorn 
Mevrouw R.M.A. Smits - Appeldoorn ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten: 
1999 - 2014 Winkelmedewerkster Unicef 
2000 - 2015 Wijk coördinatrice bij Amnesty International 

Ook heeft ze brieven geschreven voor Amnesty International. 
2000 - heden Diverse projecten met name Vrouwen voor vrouwen in Nepal 

Mevrouw Smits zet zich al jaren in voor goede doelen. Enkele voorbeelden van de 
afgelopen jaren zijn: 2013 t/m 2016 Vrouwen voor vrouwen in Nepal, 2014 - 2015 
Stichting Bulungi in Uganda, 2012 - 2013 Mkifoundation, 2011 - 2012 Stichting 
vrienden van De Linde (OBS) te Deventer, 2010 - 2011 Stichting vrouwen voor 
vrouwen, 2009 - 2010 Art for Development, 2008 - 2009 Stichting hulp voor Tibetanen.  

2000 - heden Organiseren van Kerstmarkten 
1995 - 2013 Stichting Ludgerus 

Mevrouw Smits organiseerde maandelijks activiteiten voor de bewoners. 
1980 - 2000 Bestuurslid van Innerwheel 

Zij hield zich bezig met het initiëren en leiden van activiteiten/projecten voor 
geldinzamelingen voor goede doelen.  

 
 
Mevrouw R.M.A. Smits – Appeldoorn is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
  _________________________________________________________ 
 
 
De heer H.J. van Baalen 
De heer H..J. van Baalen ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten: 
1989 - 2016 Lid & Hoofdredacteur van het maandblad De Heraut 
1977 - heden Diverse functies in het bestuur van de Historische Vereniging Deventer 

De heer van Baalen verzorgt binnen deze vereniging naast het maandblad als 
vrijwilliger ook lezingen of treedt op als gids in het historische gebouw. 

1999 - 2016 Lid Raad van Commissarissen NV Bergkwartier 
Met onder meer de geschiedkundige kennis van de heer van Baalen als bestuurder 
van de Stichting Werkgroep Bergkwartier en als lid van de Raad van Commissarissen 
bij de NV Bergkwartier heeft hij een zeer belangrijke rol vervuld. 

2005 - 2016 Lid van het bestuur Deventer Literair (voormalig voorzitter) 
1978 - 2014 36 boeken gepubliceerd & talrijke publicaties 



De heer van Baalen is voor Deventer een belangrijke publicist geweest. Hij heeft veel 
boeken geschreven en publicaties gedaan over een veelheid van onderwerpen, die 
voor Deventer van historische betekenis zijn. Enkele voorbeelden zijn: “Deventer en 
zijn schilders”, “de Joods gemeenschap in Deventer”, “Beeldend Deventer”, “De 
geschiedenis van de Boreel” en “De verborgen schoonheid van Deventer”. 

 
De heer H.J. van Baalen is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
  __________________________________________________________ 
 
 
De heer H. Bulduk 
De heer H. Bulduk ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten: 
1995 - heden Bestuurslid Diyanet Merkeze Moskee Deventer 

Meneer Bulduk heeft een belangrijke rol in de visievorming van de moskee met 
betrekking tot het leggen van bruggen tussen de multiculturele samenleving in 
Nederland en levert een belangrijke bijdrage voor het maken van een vertaalslag in de 
praktijk. Hierbij is te denken aan bijvoorbeeld rondleidingen in de moskee, bezoeken 
aan verenigingen en kerken. Meneer Bulduk ondersteunt als senior bestuurslid andere 
bestuursleden en neemt een regide houding in de aansturing en uitvoering van de 
dagelijkse verantwoordelijkheden binnen de moskee.  

2000 - heden Vrijwilliger afdeling boeken bij Diyanet Merkez Moskee te Deventer 
Meneer Bulduk onderzoekt in zijn vrije tijd structureel welke nieuws relevant kan zijn 
voor de doelgroep en brengt dit aan hen over middels de formele facebookpagina van 
de boekenafdeling van de moskee die hij heeft opgezet en up-to-date houdt.  

1995 - heden Vrijwilliger voor praktische zaken binnen Diyanet Merkez Moskee te Deventer 
Meneer Bulduk neemt de verantwoording voor de inkopen, administratie en 
openingstijden. 

 
De heer Bulduk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
  __________________________________________________________ 
 
 
Mevrouw S. Coskun - Eren 
Mevrouw S. Coskun – Eren ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten: 
1982 - 2007 Lid vrouwencomité / bestuurder/vrijwilligster S.O.B.D. (Stedelijke Organisatie 

Buitenlanders Deventer) 
Mevrouw Eren was bestuurder en trekker van het vrouwencomité en bestuurslid van 
de Algemene Belangenvereniging Turkse Werknemers. Daarnaast heeft zij een 
belangrijke bijdrage geleverd aan de integratie 

1994 - heden Lid vrouwencomité Culturele Vereniging van Haci Bektas Veli Deventer 
Zij is iemand die makkelijk communiceert in een gemeenschap en bruggen en sfeer 
bouwt. 

2009 - heden Contactpersoon Deventer en medeoprichter Werkgroep Huiselijk en Eer gerelateerd 
Geweld 
Zij is de contactpersoon voor ongeveer 100 vrouwen. Deze werkgroep heeft ten doel 
het huiselijk en eergerelateerd geweld binnen de gezinnen aan de kaak te stellen, 
deze bespreekbaar te maken en te zorgen voor concrete stappen om de problematiek 
radicaal aan te pakken.  

2012 - heden Collectant bij Stichting Nieren 
 
Mevrouw S. Coskun - Eren is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
  _________________________________________________________ 
 
 
De heer G.F. Fransen 
De heer G.F. Fransen ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten: 
2006 - heden Vrijwilliger Bathmens ContactTeam 



2015 - heden Vrijwilliger binnen het Repaircafé 
De heer Fransen is een enthousiaste vrijwilliger, technisch, accuraat en 
oplossingsgericht.  

2009 - heden Diverse functies binnen Protestantse Gemeente Bathmen 
De heer Fransen is contactpersoon, sectie coördinator, chauffeur en verricht koster 
taken.  

1983 - heden Aandacht functionaris voor de kapelvrijwilligers bij Dimence 
De heer Fransen begeleidt  kerkgangers en is lector.  

2009 - heden Vrijwilliger bij Zwembad "de Looermark" 
Enkele taken van  de heer Fransen waren: folders rondbrengen, schoffelen en 
snoeien, in de winter blad ruimen, schuren en verven, reparatie van kleine klusjes, 
tegelpad maken 

2012 - heden Vrijwilliger bij Zozijn 
Als vrijwilliger bij Zozijn wandelt de heer Fransen met en is een vriend van een 
autistische man van 40. Deze man zou deze middag met de heer Fransen voor geen 
goud willen missen.  

2009 - heden Vrijwilliger woon,-zorgcentrum 't Dijkhuis 
De heer Fransen haalt vuilnis op bij bewoners. Met Pasen en Kerst helpt hij bij de 
kerkdiensten en hij is ook paraat als de Boerendansers optreden. Hij stapt regelmatig 
met bewoners op de duofiets. 

 
De heer G.F. Fransen  is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
 __________________________________________________________ 
 
 
Mevrouw M. Koçak - Gençer 
Mevrouw M. Koçak – Gençer ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten: 
2003 - 2016 Bestuurslid / Vrijwilliger Centrum moskee Deventer 

Mevrouw Koçak – Gençer is aanspreekpunt voor de vrouwen intern en extern, maar 
ook contactpersoon naar het algemeen bestuur toe. Regelmatig organiseert zij 
activiteiten, cursussen, discussie- en informatieavonden. Zij levert een grote bijdrage 
aan de integratie en emancipatie van de achterban van moskee (c.q. Turkse bevolking 
in Deventer).  

 
Mevrouw M. Koçak - Gençer is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Mevrouw W. Lever - Grundel 
Mevrouw W. Lever - Grundel ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten: 
1998 - heden Coördinator, voorzitter en bestuurslid Fooruit 

Mevrouw Lever – Grundel organiseert de Nationale Scootmobiel Dag. Tevens 
coördineert zij de werkzaamheden van de vrijwilligers en de kantoorwerkzaamheden 
van Fooruit. Ook is zij vertegenwoordiger binnen de WMO.  

2006 - 2014 Jeugdouderling 
2003 - heden Organisator van De Deventer Stokvisrijders  
2006 - 2014 Bestuurslid en jeugdwerker 

Zij was onder meer verantwoordelijk voor de organisatie van het clubwerk van tieners, 
de kinderkerk en de catechese. Ook was zij verantwoordelijk voor het bestuur van de 
plaatselijke kerk. 

1998 - heden Coördinator en uitvoerder Fooruit-Scholenproject 
Mevrouw Lever – Grundel geeft 1 dag in de week les aan basisschoolleerlingen. Ze 
laat kinderen ervaren hoe het voelt om met een beperking te moeten leven.  

 
Mevrouw W. Lever - Grundel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
  _________________________________________________________ 
 



 
Mevrouw J.H. Tuitert - Hekkert 
Mevrouw J.H. Tuitert – Hekkert ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten: 
1993 - heden Bestuurslid / Vrijwilliger St. Windkorenmolen "de Leeuw" 

Mevrouw Tuitert - Hekkert organiseert activiteiten, doet opbouw werkzaamheden, zit in 
de pr commissie en coördineert ze de vrijwilligers.  

2011 - heden Secretaris bij de Zonnebloem afdeling Bathmen 
Mevrouw Tuitert - Hekkert ondersteunt de voorzitter. 

2008 - heden Diverse functies binnen woon en zorgcentrum 't Dijkhuis 
 Mevrouw Tuitert – Hekkert is receptioniste, koffieschenker en werkt stukken uit achter 

de computer. 
1998 - 2004 Bestuurslid Vrouwen van Nu afdeling Bathmen 

Mevrouw Tuitert - Hekkert gaf lezingen en excursies en deed alle voorkomende 
werkzaamheden om de vereniging van 500 leden goed te laten draaien. 

2009 - 2015 Ouderling Protestantse Gemeente Bathmen 
Mevrouw Tuitert – Hekkert nam haar verantwoording door contacten te onderhouden 
en klaar te staan voor haar medemens. Zij maakte de afkondigingen en mededelingen 
aan het begin van de kerkdiensten.  

 
Mevrouw J.H. Tuitert - Hekkert is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
 __________________________________________________________ 
 
 
Mevrouw N. Florissen - Kapikiran 
Mevrouw N. Florissen - Kapikiran ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten: 
2011 - heden Vrijwilligster bij Dimence 

Mevrouw Florissen – Kapikiran ondersteunde bij Dimence bij mensen met problemen 
op het gebied van wonen & zorg, arbeid & inkomen, schuldhulpverlening en WMO 
voorzieningen.  

2012 - heden Vrijwilligster bij Carinova 
Mevrouw Florissen – Kapikiran komt bij de cliënten thuis en heeft in de Wijkwinkel van 
de Rivierenwijk gezeten zodat wijkbewoners daar ook geholpen kunnen worden.  

2006 - heden Vrijwilligster Internationale vrouwengroep 'Vrouwen voor Elkaar' 
1993 - heden Vrijwilligster Turkse vrouwengroep 

Mevrouw Florissen - Kapikiran laat zien een brug te kunnen slaan tussen 
verschillende allochtone organisaties met diverse achtergronden. 

2005 - heden Vrijwilligster Landelijke samenwerking (prachtwijken) 
1990 - 2012 Diverse vrijwillige verdiensten binnen WMO-adviesraad Deventer 
 
Mevrouw N. Florissen - Kapikiran is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 

_____________________________________________________ 
 
 
Mevrouw M.H. Aarnink - Teunissen 
Mevrouw M.H. Aarnink – Teunissen ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten: 
2000 - 2007 Bestuurslid / secretaris Plaatselijk Belang Lettele 
2012 - 2015 Bestuurslid werkgroep Zonnebloem Lettele Okkenbroek 

Mevrouw Aarnink – Teunissen organiseerde de contacten met de mensen die hulp 
nodig hadden en bezocht zelf de mensen. 

1999 - 2005 Dorpenplatform lid 
2012 - 2017 Bestuurslid Politieke partij Gemeente Belang 

Mevrouw Aarnink – Teunissen was actief bij het voorbereiden en uitvoeren van de 
verkiezingscampagnes in 2010 en 2014. Zij organiseert ook inloopavonden. 

1994 - 2000 Bestuurslid / diverse functies KPO-Zij Actief Katholiek vrouwennetwerk afdeling Lettele 
Mevrouw Aarnink – Teunissen bekleedde de functie van 2e voorzitter en zij was 
notulist van zowel de bestuursvergaderingen als de afdelingsavonden. 

1974 - 1980 Secretaresse Jongerenorganisatie Lettele, nu Jol, voorheen KPJ 



Mevrouw Aarnink – Teunissen organiseerde thema-avonden, culturele activiteiten, 
sportdagen en uitwisselingen met andere K.P.J. afdelingen. 

1998 - heden lid Amnesty International Deventer 
2014 - heden Organisator Doden Herdenking 4 mei Lettele 
2010 - heden Vrijwilliger Solis zorggroep 

Mevrouw Aarnink – Teunissen helpt cliënten helpen met het onbijt, verzorgt koffie en 
thee. Zij schenkt extra aandacht aan de cliënten in de vorm van gesprekje, spelletje en 
of wandeling.  

2007 - 2015 Coördinator Vrijwilligersknooppunt 
Mevrouw Aarnink – Teunissen was verantwoordelijk voor het coördineren van de 
bereikbaarheid, het vinden en binden van vrijwilligers en de PR en communicatie 
rondom het VKL. 

2008 - heden Coördinator dagbesteding WMO Lettele 
Mevrouw Aarnink – Teunissen heeft zich ingezet voor de uitvoering van de 
dagbesteding en heeft meegedacht in de opzet daarvan. Ze begeleidt de 
dagbesteding al jaren.  

1978 - 2001 Secretaris en lid jeugdcommissie tennisvereniging 
Mevrouw Aarnink – Teunissen organiseerde tennislessen en begeleidde jeugdleden 
bij de wedstrijden. Ook organiseerde zij diverse jeugdtoernooien. 

2011 - 2013 Lid taakgroep Herinrichting Dorpskern 
 
Mevrouw M.H. Aarnink – Teunissen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 

_____________________________________________________ 
 
 
De heer J.A.H. Vos 
De heer J.A.H. Vos ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten: 
2010 - 2015 Penningmeester Stichting Muziekkoepel Nering Bogel Worpplantsoen 

De heer Vos heeft door middel van allerlei sponsoren, instanties en fondsen ervoor 
gezorgd dat de muziekkoepel financieel geen problemen had. 

2006 - heden Bestuurslid en Secretaris Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Don Bosco 
De heer Vos verving 3 jaar lang de directeur om zo de jongerencentrums draaiende te 
houden.  

2003 - heden Lid wijkteam van de Hoven/ Binnenstad 
Hij was nauw betrokken bij het opzetten en uitvoeren van vele initiatieven. 

2015 - 2016 Coördinator facilitair The Passion Deventer 
De heer Vos was naast de coördinerende rol ook webmaster, regelde de hele 
vergunningaanvraag en was ook koorlid.   

2000 - heden Ophalen oud papier op de Worp 
 
 
De heer J.A.H. Vos is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  

_________________________________________________________ 
 
 
Mevrouw N.J.F. Wigboldus – de Wit 
Mevrouw N.J.F. Wigboldus – de Wit ontplooide / ontplooit de volgende activiteiten: 
1999 - heden Lid en voorzitter vereniging Vrienden van de Atheneumbibliotheek 
1999 - heden Diverse functies binnen de Anglican Church Twente 

Mevrouw Wigboldus – de Wit was van 2004 tot 2007 lid van de Church Councel 
(gemeenteraad), van 2010 tot 2015 was zij Church Warden en vanaf 2006 is zij 
Archdeaconny Representative. 

1999 - heden Vrijwilliger Leger des Heils 
Mevrouw Wigboldus – de Wit verkoopt gebruikte kleding aan bezoekers, zoekt boeken 
uit voor de verkoop en bereidt en bedient de  kerstmaaltijd voor daklozen en 
alleenstaanden.  

2001 - 2005 Lid vereniging Deventer Belvedere 
 
Mevrouw N.J.F. Wigboldus – de Wit is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 


