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Almere, 27 april 2012

Voorzitter Patricia van den Hoek-Werkman ontvangt koninklijke
onderscheiding!!
Onder valse voorwendselen ging onze voorzitter Patricia van den Hoek-Werkman vanmorgen mee naar de
Schouwburg Almere: een collega van je man krijgt een lintje! Bij binnenkomst: familie, schoonfamilie,
vrienden, en leden van de Almeerse Reddings Brigade...
Dan komt de aap uit de mouw:

Het heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde
van Oranje-Nassau.
Wij feliciteren Patrica met grote trots van harte met haar benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau!!
Wilt u Patricia ook feliciteren? Dat kan online, via onze website www.AlmeerseReddingsBrigade.nl en per email naar het e-mailadres gefeliciteerd@AlmeerseReddingsBrigade.nl
Bestuur Almeerse Reddings Brigade

Sinds de oprichting van de Almeerse Reddings Brigade op 6 maart 1985 is Patricia het derde (bestuurs)lid dat koninklijk
onderscheiden is bij benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

In 2004 ontving Albert Werkman onder andere als mede-oprichter, oud-penningmeester en zwem-, vaar- en
EHBO-instructeur van de Almeerse Reddings Brigade de koninklijke onderscheiding.

In 2007 is Diana Werkman-Koster voor haar verdiensten als onder andere voorzitter, zwem-, vaar- en EHBOinstructeur benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Noot voor de redactie
Zie ook: www.AlmeerseReddingsBrigade.nl
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Raymond van den Hoek op telefoonnummer 06-xxxxxxxx of via PPC@ AlmeerseReddingsBrigade. nl.
We stellen het zeer op prijs wanneer u aandacht wilt besteden aan dit persbericht.
Met vriendelijke groet,
Raymond van den Hoek
Bestuurslid Pers & Promotie Commissie
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