Acht Koninklijke
Onderscheidingen
uitgedeeld in
Papendrecht
Burgemeester Moerkerke ging afgelopen maandag persoonlijk langs
om acht Papendrechters te verrassen die zich op uitzonderlijke wijze
hebben ingezet voor de samenleving. Het gaat in Papendrecht om
acht benoemingen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking
verliep anders dan gebruikelijk. Zo werden in verband met Corona
de lintjes opgespeld door een familielid en vond de uitreiking in de
buitenlucht plaats.
In Papendrecht ontvingen de onderstaande acht vrijwilligers een Koninklijke Onderscheiding

Mevrouw A.G. (Anja) Cambach-De Jong en De heer J. (Johan) Cambach
Het echtpaar Cambach ontving beide een onderscheiding. Zij zetten zich al vele jaren in voor
het Shantykoor de Admiraliteit en de Vrijdagavondclub. Bij Shantykoor de Admiraliteit is de heer
Cambach sinds 2005 de dirigent en bewerkt hij er de muziekstukken op creatieve wijze. Hij is de
drijvende kracht van het koor. Bij alle activiteiten is zijn vrouw op de achtergrond enthousiast actief
als vrijwilliger en regelt zij allerlei hand- en spandiensten. Sinds 2008 is de heer Cambach ook
voorzitter van de Vrijdagavondclub, waar ook zijn vrouw als vrijwilliger activiteiten verricht. Hun
kleurrijke, tomeloze inbreng en positieve uitstraling worden zeer gewaardeerd.

Mevrouw Z. (Zwanie) Erkelens-Aanen
Al jarenlang doet mevrouw ErkelensAanen vrijwilligerswerk in Sliedrecht en
Papendrecht. Zij is actief (geweest) bij o.a. de
Hervormde Gemeente Sliedrecht, de Stichting
Diaconaal Maatschappelijk Werk en bij de
Historische Vereniging West-Alblasserwaard.
Voor de Stichting Interkerkelijke Hulp
Vluchtelingen Papendrecht is zij actief als
taalmaatje en penningmeester.

Mevrouw E.M (Elly) van Staveren-Koornneef
Ruim 30 jaar zet mevrouw Van StaverenKoornneef zich vrijwillig in voor de
samenleving. Zij is vrijwilliger bij de
Morgensterkerk en wordt ook in het
verzorgingshuis van RIVAS graag gezien.
Wekelijks is zij daar om verschillende
werkzaamheden te verrichten. Daarnaast
zet zij zich in als wijkhoofd voor de
Hartstichting.

Mevrouw L.R.I. (Lonneke) Michielse-Appeldoorn
Ruim 30 jaar is mevrouw Michielse-Appeldoorn
vrijwilliger bij vv Papendrecht. Sinds 1990 is
zij vrijwilliger bij de voetbalclub, waar zij o.a.
de meisjesacademie heeft opgezet. Ook zette
zij zich al ruim 10 jaar in voor het Sportgala
Papendrecht. Met een beperkt budget wist zij
spectaculaire acts, optredens en grote namen
naar het gala te halen. Daarnaast was zij
vrijwilliger bij Het Alzheimer Café.

De heer R.W.J. (Radboud) van den Bovenkamp
Sinds 1992 is de heer Van den Bovenkamp
al vrijwilliger bij Scouting van Brederode.
Als 17-jarig jeugdlid begon hij met
leidinggeven aan de welpenspeltak. In
2009 werd hij secretaris en van 2013
tot 2020 was hij voorzitter. Een trouwe
vrijwilliger die het gezicht is van de
Scouting.

Mevrouw J.M. (Janny) van de Haterd-Spierings
Al zo’n dertig jaar is mevrouw Van
de Haterd-Spierings al actief in de
Papendrechtse samenleving. Sinds 1991
verricht zij als vrijwilliger verschillende
werkzaamheden bij Zorggroep Rivas. Zij
stimuleert en motiveert de bewoners om
mee te doen met verschillende activiteiten,
zoals bingo-, zang- en dansavonden.

De heer G. (Geert) Stevens
Al ruim 30 jaar zet de heer Stevens zich in
voor Wijkplatform Oostpolder-De Kooy en
filmclub Fade-In ‘80. Voor het wijkplatform
maakt hij films van bijvoorbeeld Halloween,
de Boomplantdag en kinderspeelmiddagen.
Bij de filmclub heeft hij verschillende
functies bekleed en allerlei ondersteunende
werkzaamheden verricht.
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