ONDERSCHEIDING VOOR ELNT B.D. J.J. SCHEERES

LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU
Burgemeester Cees van der Knaap van Ede
heeft vrijdag 29 april 2011 in De Reehorst
in Ede aan elnt b.d. Jaap Scheeres een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse lintjesregen, ter
gelegenheid van de viering van Koninginnedag. Burgemeester Cees van der Knaap
belichtte in een persoonlijke toespraak tot
alle gedecoreerden hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat gebeurde in
bijzijn van familie en vrienden van de gedecoreerden.
De heer Jaap Scheeres heeft binnen de afdeling van het CDA Ede diverse functies verricht. Hij was van 2004 tot 2009 betrokken
bij de organisatie van de jaarlijkse herdenkingsactiviteiten op 5 mei in Wageningen.
Hij is vanaf 2005 regisseur van de jaarlijkse
herdenkingsdienst in de Oude Kerk in Ede
op 4 mei en de ceremonie van kranslegging
en defilé op 4 mei bij het Mausoleum in Ede.
Vanaf 2006 ondersteunt hij de jaarlijkse Airborne taptoe Ede. Hij was in 2006 nauw betrokken bij de organisatie van ‘Ede 100 Jaar

Garnizoen’ en in 2009 bij de organisatie van
de viering van ’65 jaar bevrijding Ede’.
Elnt b.d. Scheeres heeft eerder dit jaar (op

18 februari) voor zijn verdiensten voor het
regiment de Regimentspeld in goud ontvangen.

ONDERSCHEIDING VOOR DE HEER R.A. BROCX

LID IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU
Zondag 22 mei is VOV-lid en oud-eindredacteur van Intercom, Roel Brocx gedecoreerd. Hij is door Hare Majesteit benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn bijzondere verdiensten voor het
natuur- en landschapsonderhoud in Zevenaar en omgeving.
Roel Brocx (64) is ruim 30 jaar lid van de
jubilerende Stichting Werkgroep Leefklimaat Zevenaar. Hij houdt zich vooral bezig
met landschapsonderhoud. Hij coördineert
en organiseert natuurwerkdagen, het knotten van wilgen en populieren en snoeien van
meidoornhagen. Hij begeleidt de educatieve activiteiten van de werkgroep. Sinds een
paar jaar ondersteunt hij de structurele activiteiten van het Liemers Centrum voor Natuur- en Milieueducatie.
Ook op regionaal gebied is de heer Brocx
actief voor het landschapsbeheer. Hij is lid
van de vrijwilligersadviesraad van het Gelderse Landschapsbeheer, van de regionale
werkgroep van de IVN Oude IJsselstreek en
adviserend lid van de stuurgroep Gelderse
Poort Oost.
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Daarnaast is hij kaderlid en trainer/coach
van het jeugdelftal van DCS waarin zijn
kleinzoon voetbalt.

De versierselen die bij deze benoeming horen, zijn uitgereikt door burgemeester De
Ruiter bij de viering van het 40-jarig bestaan
van de Stichting Leefklimaat Zevenaar.
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