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Bescheiden lintjesregen in Almelo met  
vijf onderscheidingen 

ALMELO - Vijf Almeloërs hebben vanmorgen een telefoontje gekregen van 

burgemeester Arjen Gerritsen. Hij had leuk nieuws voor hen in petto: ze krijgen een 

lintje. Niet vandaag maar later dit jaar. 

Henk van Schuppen 24-04-20, 12:00 

 

 

 

 

 

Wim van der Elst © Gemeente Almelo 

 

Wim van der Elst 
Wim van der Elst is wordt geridderd. Hij is een duizendpoot die zich voor veel 
organisaties in Almelo heeft ingezet en nog steeds op diverse fronten actief is. Zo is 
hij voorzitter van de Stichting Huurdersbelangen Beter Wonen. In het verleden was 
hij praeses van de VVD Almelo, Energiek Almelo en hij leidde ook de Almelose 
afdeling van het midden- en kleinbedrijf (MKB).  Voor het Elisabethfonds spande hij 
zich in voor het verbeteren van de positie van psychiatrische patiënten. Van der Elst 
had in het verleden een belangrijke rol in de communicatie bij Urenco. 
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Jan Oosterveld © Gemeente Almelo 

 

Jan Oosterveld 
Jan Oosterveld is een zeer betrokken inwoner van Bornerbroek. Hij is als vrijwilliger 
al sinds jaar en dag betrokken bij de autocross, de Pinksterfeesten en de  IJsbaan. In 
zijn grondverzetbedrijf Oosterveld geeft hij mensen met beperkingen en een afstand 
tot de arbeidsmarkt een werkplek. 
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Jeanette Tijhof © Gemeente Almelo 

 

Jeanette Tijhof 
Bij de oprichting in 1971 was Jeanette Tijhof uit Almelo al bestuurslid en vrijwilliger bij 
voetbalclub DVO, destijds gevestigd op Het Maatveld. DVO is in 2012 gefuseerd met 
Rietvogels tot DRC. Jeanette Tijhof is anno 2020 de stuwende kracht achter het 
behoud van de Hagedoornschool en de sociale functie die het gebouw heeft voor de 
wijken Goossenmaat en het Nieuwstraatkwartier. 
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Albert Eshuis © Gemeente Almelo 

 

Albert Eshuis 
Voorzitter Albert Eshuis van het IVN Almelo is al sinds jaar en dag het gezicht van 
deze organisatie voor natuureducatie. Hij heeft als vrijwilliger en bestuurslid van het 
instituut en als docent biologie duizenden kinderen de liefde voor de natuur 
bijgebracht. Als vrijwilliger en bestuurslid van het Almelose Stadsmuseum heeft 
Albert Eshuis bovendien de bodemschatten van de stad in kaart gebracht.  
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Ria Perik © Gemeente Almelo 

 

Ria Perik 
Ria Perik is zeer actief bij de St. Jorisparochie. Zij is naast uitvaartbegeleider ook 
leider van de bloemengroep. Ze is sinds 2005 betrokken bij de Droomdekentjes. Dat 
projekt biedt kinderen met een ziekte, trauma of handicap een veilige plek . 
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Datum 
Burgemeester Gerritsen heeft de vijf gedecoreerde in een video gepresenteerd: „Ik 
realiseer mij dat het voor de gedecoreerden, hun naasten en vrienden lastig is om 
deze bijzondere gebeurtenis niet samen te kunnen vieren. Laten we met zijn allen de 
moed er in houden en er straks een extra  mooie uitreiking van te maken”, aldus 
Gerritsen. Er wordt te zijner tijd landelijk een datum vastgesteld waarop de 
Koninklijke Onderscheidingen worden opgespeld. 
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