
 

Jan van den Broek en Herman van Rhee koninklijk onderscheiden! 

 

Op 26 april jl., bij gelegenheid van de lintjesregen, ontvingen Jan van den Broek en Herman van Rhee 

in het bijzijn van hun gezin, uit handen van burgemeester Hillenaar een Koninklijke Onderscheiding. 

Dat vanwege hun maatschappelijke verdiensten, onder meer voor onze dorpsgemeenschap. 

 

Jan van den Broek 

Jan van den Broek zet zich in voor de geloofsgemeenschap in Linden. Vanaf 1996 is hij bestuurslid en 

vrijwilliger van de parochie Linden. Tot 2013 was hij secretaris van de zelfstandige parochie H. 

Lambertus Linden. Jan maakt deel uit van de contactgroep die namens de geloofsgemeenschap Linden 

het contact onderhoudt met het bestuur van de Martinusparochie. Eveneens is Jan redacteur van 

parochieblad "Rond de Lindense Toren". Als lector draagt hij nog steeds regelmatig bij aan diensten 

van de geloofsgemeenschap Linden. Vanaf 2010 is heer van den Broek actief voor de Stichting 

Ouderen en Levensvragen Cuijk/Land van Cuijk. Eerst als bestuurslid en secretaris en vanaf 2012 is 

hij de voorzitter. Ook is Jan vanaf 2010 voorzitter van de dorpsraad Linden. Daarnaast is hij vanaf 

2010 lid van de steunfractie CDA afdeling Cuijk met de portefeuille Welzijn. Vanaf 1999 is Jan 

voorzitter van de  Stichting Kunst en Cultuur Linden. 

 

Herman van Rhee 

Herman van Rhee heeft vanaf 1983 een behoorlijke staat van dienst bij JVC Cuijk. Hij is vanaf 1983 

bestuurslid/vrijwilliger van deze voetbalvereniging en hij heeft bij JVC meerdere functies bekleed. 

Herman van Rhee is ook lid en vrijwilliger van geloofsgemeenschap Linden. Hij is ruim 10 jaar (vanaf 

2005) betrokken bij de parochie Linden. Ook zet hij zich in voor de Stichting Cultureel Hart Cuijk. 

Vanaf 2007 is hij bestuurslid en vice-voorzitter van deze stichting en hij heeft  zich voor talloze zaken 

ingezet. 

 

Namens de dorpsgemeenschap Linden feliciteren wij Jan en Herman van harte met hun welverdiende 

onderscheiding. Onze felicitaties gaan ook uit naar hun beider echtgenoten Trees en Ans en kinderen. 


