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Beste leden,

INHOUD:

Paul Keizer en zijn echtgenote

Na lintje voor Paul Keizer

hebben 2 jaar geleden op 24 april 2020 een
koninklijk onderscheiding (lintje) ontvangen.

nu weer een lintje voor

De OIJC heeft sinds de huidige koningsdag een nieuw
onderscheiden lid in z’n gelederen.

Jan Lammerink!

Dus een feestelijke extra editie is wel op z’n plaats!!

Onze adverteerders:

https://www.tentusscher.nl

www.platvoet.com

www.halinkaccountants.nl
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Een zeer verdiend lintje voor Jan Lammerink!
Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd… (2 jaar geleden al) om OIJC lid Paul
Keizer te onderscheiden met een orde van Oranje -Nassau
Dit jaar heeft het Zijne Majesteit de koning behaagd om ……………..
Jan Lammerink is op dinsdag 26 april heel terecht gelauwerd voor de vele diensten
die hij al vele jaren onbaatzuchtig verricht in de Oldenzaalse sport- en
recreatiewereld, waaronder bij onze club. Jan is een denker én een doener, en een
aanpakker. In de Oldenzaalse IJsclub kennen we Jan als een sportieve en technisch
perfecte schaatser, en tegelijk ook als een uitermate initiatiefrijk, hulpvaardig en
vooral verbindend lid. Hij treedt niet op de voorgrond, tenzij zijn hulp ertoe doet.
Jan speelt al jaren een voortrekkersrol in het enthousiasmeren van de (school)jeugd
voor het schaatsen door goed onderbouwde en prettige clinics op te zetten voor
basisscholen en ook te helpen bij deze schaatslessen. Hij bindt de jeugd, senioren en
trainers op natuurlijke wijze aan zich door persoonlijke aandacht en zijn
inspirerende mix van theoretische aanwijzingen en praktische voorbeelden. In no
time heeft hij de jeugd recht op de schaats en een grote lach op hun gezicht,
prachtig!
Daarnaast staat Jan bij natuurijs altijd vooraan om te helpen een baan voor te
bereiden, scheuren te dichten en te vegen op de schaatsvijver op het Hulsbeek
zodat liefhebbers uit de regio hier ook het plezier van het schaatsen kunnen
ervaren. Verder doe je ook voor bestuurlijke of sociale vraagstukken in de
vereniging nooit tevergeefs een beroep op Jan: vanuit zijn (speciaal)
onderwijsachtergrond en verbindende kracht weet hij schijnbaar moeiteloos zaken
voor elkaar te krijgen.
Bij trainingen op de baan ziet Jan met zijn timmermansoog precies waar het bij
iemand schort in zijn techniek en desgevraagd helpt hij je om die techniek te
verbeteren met gerichte aanwijzingen. Dit ten koste van zijn eigen schaatstijd, maar
hij neemt dit serieus en beleeft hier veel plezier aan. Ook neemt hij bij afwezigheid
van de reguliere trainer trainingen over en verzorgt moeiteloos de training voor de
snelle groep.

www.outdoorchallengepark.nl

www.elferinkbouwgroep.nl

www.zwiepfietsen.nl

Jan is een bijzonder en innemend mens met een groot hart voor anderen. Dit komt
niet alleen bij ons tot uiting, maar ook in zijn vroegere baan in het onderwijs, zijn
bestuurlijke inzet bij de OWC en kinderboerderij de Höfte en in zijn warme gezin. In
alle bescheidenheid weet hij met zijn inspirerende en ondersteunende houding
mensen bij elkaar te brengen en ideeën en werkzaamheden uit te voeren en
uitgevoerd te krijgen.

www.tuincentrumborghuis.nl

Hij is maatschappelijk zeer betrokken en van enorme betekenis en gevierd
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allen die hem kennen. En dit geheel belangeloos en zonder zich erop voor te staan.

Bij de OWC heeft hij in zijn eentje de club vijf jaar lang overeind gehouden toen de
voorzitter plotseling overleed door hen bestuurlijk weer structuur en houvast te
bieden, bij de Höfte brengt hij sinds ruim een jaar structuur en verbinding aan
vanuit het bestuur en bij de OIJC is hij een zeer geziene, onmisbare verbindende
kracht. Een deel van al deze werkzaamheden heeft hij zelfs verricht terwijl zijn eigen
gezondheid en die van Ria hen ook nog eens in de steek lieten. Zelf gaf Jan dan altijd
aan: dit werk geeft me een mooie afleiding. Zijn grote hart voor zijn
maatschappelijke omgeving kan niet beter benadrukt worden dan met deze
woorden.
Als OIJC vinden we een lintje voor Jan een zeer terechte onderscheiding voor zijn
natuurlijke hulpvaardigheid, bescheiden kundigheid en diepgevoelde menselijkheid
en we zijn bijzonder trots om hem in ons midden te hebben!

https://www.jumbo.com/content/jumbooldenzaal-jumbo-kuipers/

Theo Stroot
Henk Lansink

www.fhloohuis.nl

Onze verenigingsactiviteiten worden
mede mogelijk gemaakt door
Rabobank Twente Oost.

