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Parelorde 2018 voor Frenk Lardinois

Leo Hermans geïnstalleerd als Erevoorzitter KRB, Han Pirovano en Ben
Velraeds voor verdiensten bedankt
2018, wederom een bijzonder jaar. Een jaar dat door de Karnavalsroad Broenssem in het teken van “Ech Vakwirk”
is gezet. Een jaar ook met de eerste van een serie van 4 seizoensmedailles die middels een puzzel samen over vier
jaar een eindresultaat zullen vormen van een in Brunssum bekend gebouw. En een kalenderjaar dat het eerste
volledige kalenderjaar zal worden van de nieuwe voorzitter Karnavalsroad Broenssem René Engelen.
De toekomst van onze carnaval is een hot item. Daarin wil de Karnavalsroad Broenssem de komende periode het
initiatief gaan nemen om meer en betere samenwerking binnen de Brunssumse carnaval te bewerkstelligen. Samen
kun je veel meer bereiken en dat moet de nieuwe toekomst worden waar de Karnavalsroad Broenssem naar op
weg wil. Daarover volgt de komende tijd zeker meer.
En de belangrijke onderscheiding die de Karnavalsroad Broenssem jaarlijks uit reikt, de Parelorde, is ook in 2018
weer uitgereikt en wel voor de 48ste 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 2018 Frenk Lardinois..
Frenk Lardinois is 57 jaar jong, geboren in Hoensbroek, vrijgezel, kinderloos en woont in Brunssum Noord. Daar zal
iedereen hem vast kennen als drijvende kracht binnen het Wijkteam Brunssum Noord en zijn altijd hulpvaardige
houding naar de wijk en de bewoners. Hij is werkzaam bij Bouwbedrijf Laudy en mocht in 2011 de Koninklijke
onderscheiding “Lid in de orde van Oranje Nassau” ontvangen voor al zijn inzet.
Frenk Lardinois volgde van 1974 tot 1978 de MAVO aan de St. Franciscusschool in Treebeek, waarna hij van 1978 tot
1982 in Heerlen de MTS volgde met de studierichting Bouwkunde. Aansluitend volgde hij ook nog aan de
Hogeschool Zuyd de studierichting Bouw/Informatica.
Sinds 2004 is de kandidaat bestuurslid en 2e voorzitter van de Uitvaartvereniging Voerendaal. De kinderoptocht in
Brunssum heeft hij ook een aantal keren ondersteund. Sinds 2015 is hij vrijwilliger en adviseur van
volkstuinencomplex Brunssum Noord, waar hij het initiatief van de in 2017 geopende bakoven steunde.
Sinds de oprichting in 1995 is Frenk Lardinois, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van het
appartementencomplex aan de Florence Nightingalestraat waar hij woont; door zijn technische kennis heeft hij een
groot aandeel in het onderhoud van het complex.
Van 2007 tot 2010 was Frenk Lardinois voorzitter van C.V. Edelweiss en al sinds 11 jaar zet hij zich in binnen de
optochtcommissie van de Karnavalsroad Broenssem waar hij als operationele coördinator één van de belangrijke en
inmiddels onmisbare pionnen is binnen de door Ron Logister aangestuurde optochtcommissie.
Frenk Lardinois is van 1999 tot 2003 voorzitter geweest van Gemeenschapshuis Klaver Vier, waar hij
medeorganisator van het kindercarnaval was. Hij heeft veel affiniteit met de wijk en de bewoners, want sinds de
oprichting in 1996 is de kandidaat voorzitter van Wijkteam Brunssum Noord, hij is zeer gedreven en betrokken bij
de wijk en is een draaiende factor binnen het Wijkteam Brunssum Noord. Daarnaast zet hij zich ook in bij de 5
gezamenlijke wijkteams van Brunssum. De kandidaat zet zich belangeloos in voor iedereen binnen en buiten de
wijk Brunssum Noord, daarin is hij ook zeer hulpvaardig.

Installatie Erevoorzitter en dank aan Ben Velraeds en Han Pirovano
Jarenlang was Leo Hermans voorzitter van de Karnavalsroad Broenssem, tot hij in mei 2017 plaats maakte voor een
nieuwe voorzitter, te weten René Engelen. De eerste ambtshandeling van de toen kersverse voorzitter René Engelen
was om Leo Hermans tot Erevoorzitter te benoemen, een meer dan verdiende benoeming. Tijdens de avond van de
uitreiking van de Parelorde 2018 is Leo Hermans ook formeel geïnstalleerd. Daarnaast is Erebestuurslid Han
Pirovano met een oorkonde en een nieuw schuitje bedankt voor bewezen diensten en is lid van verdienste Ben
Velraeds met een onderscheiding en een oorkonde ook nog eens in het zonnetje gezet. Jarenlang hebben deze drie
heren zich ingezet voor de Brunssumse Karnaval. Daarvoor zijn wij hen veel dank verschuldigd.

