PERSBERICHT

Parelorde 2016
Roger Gordijn

Parelorde 2016 voor Roger Gordijn
2016, wederom een bijzonder jaar. Stond 2015 vooral in het teken van 7 x 11 Jaar Karnaval in Brunssum, zo
wordt 2016 gekenmerkt als een historisch kort seizoen. De Karnavalsroad Broenssem organiseert
desalniettemin weer vele activiteiten. Zo is er weer de Vrouwluujzitting, de ontvangst van de Blauw Sjuut, een
fantastische sleuteloverdracht, de karnavalsmis en uiteraard de grote optocht!
En de belangrijke onderscheiding die de Karnavalsroad Broenssem jaarlijks uit reikt, de Parelorde, is ook in
2016 weer uitgereikt en wel voor de 46ste keer. De kandidaat die door zijn inzet op cultureel, maatschappelijk
en/of folkloristisch gebied heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de Brunssumse Gemeenschap en de
Parelorde meer dan verdiend is in 2016 Roger Gordijn.
Roger Gordijn is 51 jaar jong en woont op de Langeberg. Hij is getrouwd met Mechie en vader van Wouter,
Floris en Jasper . Werkzaam is hij bij ARX Corporate Consultants B.V. In 2011 werd hij uitgeroepen tot
Vrijwilliger van het Jaar van de gemeente Brunssum en in april 2012 ontving hij een Koninklijke
Onderscheiding, hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
In de jaren negentig van de vorige eeuw was Roger Gordijn bestuurslid van gemeenschapshuis in ’t Ven en 10
jaar als secretaris betrokken bij het Comité dat het carnavalsevenement Herren- en Damensitzung
organiseerde. Van 1999 tot 2007 zette hij zich tevens in voor basisschool Langeberg, de eerste twee jaar als lid
van het oudercomité, vanaf 2001 als secretaris van de medezeggenschapsraad. Hij is ,edeorganisator
Straatspeeldag Frans Halsstraat vanaf 2005.
Hij is coördinator van de collectes voor het reumafonds respectievelijk het Prins Bernhard Cultuurfonds op de
Langeberg en collecteert zelf ook voor de Hartstichting en de Nierstichting. Daarnaast is hij kerkmeester van
de Parochies St. Vincentius à Paulo en H. Familie.
Roger Gordijn is sinds 1998 als bestuurslid verbonden aan de fanfare St. Barbara, waaronder een aantal jaren
in de functie van penningmeester. Voor de voetbalvereniging SV Langeberg is hij vanaf 2000 actief als
secretaris.
Roger Gordijn heeft zeker ook over de grenzen van de wijk heen gekeken, aangezien hij ook 6 jaar lang, in de
periode 1998-2004 actief was in de Brunssumse Gemeentepolitiek als secretaris en bestuurslid voor zijn partij,
het CDA. Bij de drie meest recente edities van de Folkloristische Parade heeft hij zich ook ingezet, in 2008 was
hij nog vrijwilliger , inmiddels is hij uitgegroeid tot medeorganisator. Sinds 2009 is hij als lid verbonden aan het
Partnerschapcomité Brunssum-Alsdorf. In 2011 werd hij voorzitter van het Rumpens Mannenkoor.

