LINTJESREGEN 2020
Bijlage bij het gezamenlijk persbericht van het Kapittel voor de Civiele Orden en het ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de Lintjesregen 2020
In deze bijlage worden enkele gedecoreerden bij naam genoemd. Los hiervan
heeft elke gedecoreerde een bijzonder verhaal en een eigen persoonlijke bijdrage aan de
samenleving geleverd. De activiteiten variëren van lokaal tot regionaal en van landelijk tot zelfs
mondiaal niveau. Er zijn mensen die zich vrijwillig inzetten voor een ander, voor een
vereniging of een organisatie helpen opbloeien, belangen behartigen, zich inzetten voor een goed
doel, of op het gebied van pleeg- of mantelzorg een rol spelen, et cetera. Daarnaast zijn er bijzondere
verdiensten in of vanuit de betaalde baan en activiteiten die men naast de betaalde baan verricht.
Deze variëren van baanbrekend onderzoek, tot bestuursfuncties en het ontplooien van diverse
maatschappelijke nevenactiviteiten. Kortom, vele mensen die voor de samenleving zeer waardevol
zijn.
De jongsten en de oudsten
De oudste gedecoreerde dame is mevrouw T. (Toos) Wierema-Ballings (95) uit Eindhoven. Zij doet sinds
1999 kosterwerk voor zowel de Parochie Sint Joris als het woonzorgcentrum de Wilgenhof. Zij wordt
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De oudste gedecoreerde man is G. (Goossem) Boers uit Assen (93). Hij is penningmeester van en
vrijwilliger bij zowel de Vereniging Oud Militairen Indië- en Nieuw-Guineagangers als het
woonzorgcomplex Peelerhof. Hij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De jongste gedecoreerde man is de zanger, componist en presentator de heer J.H.M. (Jan) Smit uit
Volendam (34). Naast zijn artistieke activiteiten (waarvoor hij onder meer de Nederlandse exportprijs, de
Edison en de Gouden Harp ontving) zet hij zijn bekendheid in voor diverse goede doelen, zoals SOS
Kinderdorpen, Make-A-Wish Nederland en het Oranjefonds. Hij wordt benoemd tot Officier in de Orde
van Oranje-Nassau.
De jongste gedecoreerde vrouw is mevrouw S. (Selma) Ergişi-Ablak uit Amsterdam (39). Zij zet zich sinds
2004 als vrijwilliger in voor zowel de emancipatie van vrouwen met een migratieachtergrond als de
bestrijding van radicalisering. Dat doet zijn onder meer vanuit het Platform INS, als lid van het Strategisch
Netwerk Radicalisering en Polarisatie en als voorzitter van het Platform ZijN. Zij organiseert workshops
en bijeenkomsten, fungeert als adviseur voor gemeentes, en initieert projecten. Zij wordt benoemd tot Lid
in de Orde van Oranje-Nassau.
Mantelzorg
Mevrouw M. (Maja) Ihrman-Breen uit Goeree-Overflakkee is de mantelzorger van haar echtgenoot die
sinds een auto-ongeluk in 1976 ernstig beperkt is geraakt. Dit betreft intensieve zorg. Daarnaast zorgde
zij tot 2017, na het overlijden van haar ouders voor wie ze lange tijd ook heeft gezorgd, als mantelzorger
voor haar broer die een verstandelijke beperking had. Dit deed ze bovendien allemaal tot haar
pensionering in 2013 naast haar baan bij een begrafenisondernemer. Zij wordt benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.
Mevrouw M.T. (Maria) de Vries-Beerepoot uit Opmeer zegde in 1977 haar baan als docent textiele
werkvormen op om fulltime te zorgen voor haar man die te kampen heeft met ernstig hersenletsel. Door
de intensieve zorg kon zij lange tijd alleen het huis verlaten voor korte uitstapjes. Daarnaast stelt ze haar
molenwoning regelmatig open voor bezichtiging en verzorgt dan rondleidingen. In het verleden heeft ze
bovendien onderdak geboden aan kinderen uit Oost-Duitsland en aan een tienerzoon van een terminaal
zieke vriendin. Zij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Burgerparticipatie
De heer mr. J.J. (Juny) Sluis uit Curaçao is medeoprichter en voorzitter van de Stichting Pro Souax en
het Buurtcentrum Souax. Met uiteenlopende activiteiten zet hij zich in voor de leefbaarheid in de wijk en
het sociaal welzijn van de bewoners. Sinds de totstandkoming van de stichting en het buurcentrum zijn
deze sterk verbeterd. Betrokkene wordt gezien als een voorbeeld van hoe de zaken in de wijk moeten

worden aangepakt en hij wordt dan ook regelmatig gevraagd voor advies in andere wijken. Een en ander
heeft geresulteerd in een unie van buurtcentra in Curaçao. Hij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau.
De heer J.E. (Jacob) Snijders uit Den Haag is als vrijwilliger onder meer voorzitter van de Stichting
Wijkberaad Bezuidenhout. Onder zijn leiding is deze stichting uitgegroeid tot een participerende
vrijwilligersorganisatie met 280 vrijwilligers en 24 werkgroepen. Daarnaast is met zijn inzet de
LeefbaarheidsEffectRapportage ontstaan, een 3D-tool om de leefbaarheid in een wijk te meten. Deze tool
is door de gemeente Den Haag in gebruik genomen en inmiddels ook opgepikt door de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten en het Planbureau voor de Leefomgeving. Hij wordt benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau.
Tweede Wereldoorlog
De heer J. (Jan) Dokter uit Purmerend verloor tijdens de Tweede Wereldoorlog twaalf van zijn
familieleden. Ze werden vanuit Amsterdam via Westerbork gedeporteerd naar Duitsland en aldaar
vermoord. In 2008 liep hij voor het eerst de route van de Hollandsche Schouwburg naar Kamp
Westerbork, een voettocht van 342 kilometer langs de spoorlijn waarlangs de Nederlandse Joden werden
gedeporteerd. Hierna volgde de realisatie van een openbare herdenkingswandelroute om bij te dragen
aan een wereld zonder discriminatie en onverdraagzaamheid. Hiervoor werkte hij samen met onder meer
de Wandelbond Nederland, het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, de Hollandsche Schouwburg en
het Museum Nijkerk. Hij zet zich sindsdien op meerdere manieren in voor de instandhouding van de route
en geeft lezingen over de Jodenvervolging. Hij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer J. (Jan) Vermaning uit De Fryske Marren is trompettist bij het Noord Nederlands Orkest. Hij zet
zich in het bijzonder in voor de herdenking van de Tweede Wereldoorlog, onder meer als initiator,
vormgever en uitvoerend musicus voor het project ‘Er reed een trein naar Sobibor’. Dit is een muzikale
voorstelling met een verhalende bijdrage van een overlevende van het concentratiekamp Sobibor. De
première in 2010 trok zoveel aandacht en publiek dat besloten werd tot een grote tournee waarmee ook
optredens in Duitsland en Polen werden georganiseerd. Er was ook een televisieregistratie van het
concert op NPO1. Hij wordt benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
Ouderschap
Mevrouw W.M.J. (Will) van Sebille uit Den Haag vroeg in 1986 als één van de eersten aandacht voor het
probleem van de zogeheten afstandsmoeders, een groep vrouwen die vanaf de jaren ’50 ongehuwd
zwanger werden en zich gedwongen voelden de zwangerschap te verzwijgen en na de bevalling afstand
te doen van hun kind. Ze wordt gezien als het boegbeeld van de afstandsmoeders en ze heeft het
onderwerp uit de taboesfeer gehaald. Dit deed/doet ze onder meer als co-auteur van het boek Opgestaan
is plaatsvergaan, als medeoprichter en bestuurslid van de Stichting Afstandsmoeders en Stichting de
Nederlandse Afstandmoeder, als organisator van diverse bijeenkomsten voor afstandsmoeders en als
redacteur van het Adoptietijdschrift. Ze onderhoudt contacten met vele lotgenoten en met de media. Zij
wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
De dochter van de heer J. (Jan) van Kleeff uit Barendrecht werd in 2005 op 31-jarige leeftijd om het leven
gebracht. Op allerlei manieren zet hij zich sindsdien in voor de belangenbehartiging van ouders van een
vermoord kind en bevordert hij het contact tussen lotgenoten. Dit deed/doet hij onder meer als voorzitter
van de Vereniging Ouders van een Vermoord Kind, van de Stichting Federatie Nabestaanden
Geweldslachtoffers en de Stichting Herdenken Geweldslachtoffers. Hij wordt benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau.
Zorg
De heer P. (Piet) Moerman is eigenaar van de Woonzorgboerderij Passiflorahoeve te Harskamp
(gemeente Ede). Na een succesvolle behandeling van een eigen trauma besloten hij en zijn echtgenote
een zorgboerderij op te richten. Daar faciliteerde hij in samenwerking met professionele hulpverleners de
behandeling van mensen met psychische problemen, die daarnaast konden werken met planten.
Vanwege de positieve resultaten kwamen er in de loop der jaren steeds meer cliënten. Verder werden er
met behulp van vele vrijwilligers vijf vlindertuinen ontwikkeld die in 2016 werden uitgeroepen tot de meest
complete vlindertuin van de wereld. Hij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw C.W. (Tonnie) van den Herik wordt in Arnhem wel de moeder van de daklozen genoemd. Sinds
1988 initieert en organiseert zij diverse projecten voor dak- en thuislozen. Zo exploiteerde ze een
rommelwinkeltje dat fungeerde als informele ontmoetingsplaats, verzorgde ze met de Smikkelbus
dagelijks eten, organiseerde ze een daklozenvoetbalteam en verzorgt ze sinds 2006 met het
Huiskamerproject dagelijkse opvang en ondersteuning. Zij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau.
Mevrouw T.A.T. (Dini) Glas uit Amsterdam is coördinator van het Psychiatrisch Café. Ze organiseert en
presenteert cafébijeenkomsten op verschillende plekken in Amsterdam waar mensen bij elkaar komen
die belangstelling hebben voor geestelijke gezondheid. Daarnaast is ze betrokken bij het programma
Radio Signaal op StadsFM. Zij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nasau.
De heer drs. (Peter) P.P.M.T. Hermans uit Aruba was tot 2017 werkzaam als huisarts en was betrokken
bij de huisartsenopleiding en nascholingsweekenden. Door zijn eigen ervaringen als huisarts met
stervensbegeleiding heeft hij zich ingezet voor de verbetering van de palliatieve zorg en de
totstandkoming van een hospice op Aruba, dat in 2018 werd geopend. Het ging om pionierswerk waarbij
sprake is geweest van een proces van ruim acht jaar en waarbij betrokkene alle rollen heeft vervuld, van
initiatiefnemer tot klusjesman. Hij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer T.H. (Baba) Sylla uit Amsterdam was in 1999 de oprichter en daarna jarenlang directeur van de
Stichting Orange Babies, waarvoor hij zich momenteel nog inzet als fondsenwerver. Met verschillende
projecten in Namibië, Zuid-Afrika en Zambia heeft deze stichting ervoor gezorgd dat er zo’n 500.000
baby’s van moeders met een hiv-besmetting zonder hiv ter wereld zijn gekomen. Hij wordt benoemd tot
Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
Mevrouw C.M. (Connie) Hoek-Klijn uit Aalsmeer is diëtiste en heeft het programma Grip op Diabetes 2
ontwikkeld en landelijk uitgerold. Haar benadering van Diabetes Type 2 wordt gezien als baanbrekend: in
plaats van de medicatie centraal te stellen en voeding daarop aan te passen, wordt nu juist de voeding
centraal gesteld en wordt de medicatie hierop aangepast. Veel patiënten hebben geen medicatie meer
nodig en kunnen zelfs stoppen met insuline. Tevens geeft ze voorlichting over deze problematiek in
ziekenhuizen, bij specialisten en bij vakgenoten. Zij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van OranjeNassau.
Emancipatie
De heer A.T.G.A. (Sandro) Kortekaas uit Groningen is onder meer oprichter van LGBT Asylum Support,
een organisatie die zich inzet voor de asielrechten van LGBT-asielzoekers. Met zijn inzet heeft hij niet
alleen veel individuele asielzoekers bijgestaan maar ook bijgedragen aan structurele veranderingen in de
beslispraktijk van de IND voor deze kwetsbare groep. Hij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau.
Mevrouw G. Abdurahman uit Amsterdam richt zich sinds 1993 op het doorbreken van het taboe rond
borstkanker onder mensen met een migratieachtergrond. Als vrijwilliger bij de Borstkanker Vereniging
Nederland, de Stichting Mammarosa, de Stichting Allochtonen & Kanker en de Stichting Pena Center
organiseert zij voorlichtingsbijeenkomsten, geeft zij lezingen, houdt ze een wekelijks verpleegkundig
spreekuur, staat ze patiënten persoonlijk bij, zet zij zich in voor lotgenotencontact, levert ze hulpmiddelen
en schrijft ze voor diverse media. Zij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Mevrouw M. Atmaca-Capoglu uit Eindhoven zet zich al sinds de jaren 80 in voor de emancipatie van
etnische groepen, met name die van de Turkse gemeenschap. Vanuit de Stichting Nese Divers, de
Stichting Inspraakorgaan Turken in Nederland en de Turkse Vrouwenvereniging in Nederland geeft ze
assertiviteitstrainingen en voert ze projecten uit rond thema’s als eerwraak, huwelijksdwang, seksueel
geweld en de rolverdeling tussen man en vrouw. Noemenswaardig is hoe ze homoseksualiteit binnen de
islamitische gemeenschappen van Eindhoven op de kaart heeft gezet. Zij wordt benoemd tot Ridder in de
Orde van Oranje-Nassau.
De heer S. (Siep) de Haan uit Amsterdam was één van de oprichters van de Amsterdam Gay Pride
waarbij hij als organisator tot 2006 betrokken bleef. Daarnaast was/is hij betrokken bij initiatieven als de
Nahossers (een vereniging die streed voor het behoud van jongere generaties docenten), Gay Business

Amsterdam, Love Dance Paradiso (een jaarlijkse benefiet op Wereld Aids Dag), het Andreas Cultuur
Fonds en de Stichting Kunsternaarshuizen Amsterdam. Hij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau.
Natuurbescherming
De heer G.J. (Gerrit) Zant uit Amsterdam was in 1987 de oprichter van de vogel- en zoogdierenopvang
Stichting De Toevlucht, waarvan hij daarna jarenlang directeur was en waarvoor hij zich nu nog inzet als
vrijwilliger. Gestart met hokken en kooien uit resthout in de Bijlmerweide, vangt De Toevlucht momenteel
jaarlijks 4000 vogels en 500 zoogdieren op. De organisatie wordt gezien als een van de beste
opvangcentra voor inheemse diersoorten in Nederland. Hij speelde een grote rol bij de opvang van
diverse dieren bij gebeurtenissen zoals de Bijlmerramp, de overstromingen in de Betuwe in 1995 en de
olieramp in de Mercuriushaven in 2011. Hij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Ondernemerschap
Mevrouw S.S.M. (Sandra) Chedi uit Amsterdam is sinds 2002 eigenaar van het Amstel Botel, waarmee zij
een impuls gaf aan het budgettoerisme in Amsterdam. Tevens zorgde ze met het Opvanghotel Ruysdael
voor opvang voor daklozen die op de wachtlijst stonden voor plaatsing elders in de stad. In 2012 richtte
ze de Stichting WOW Amsterdam op, een budgethostel, cultureel centrum en tijdelijk verblijf voor
kunstenaars, daklozen en alleenstaande moeders. Daarnaast was/is ze als vrijwilliger betrokken bij
initiatieven als de Stichting Bijlmer Bomentuin, het fondsenwervingsproject StreetSmart ten behoeve van
dak- en thuisloze gezinnen, de Openbare Bibliotheek Amsterdam, de Stichting My Red Light (een bordeel
waar de sekswerkers zelfstandig opereren) en Stichting De Zaanse Schans. Zij wordt benoemd tot Ridder
in de Orde van Oranje-Nassau.
Handhaving
De heer J. (Jacques) Stans is wijkagent in de wijk Veldhuizen B te Ede. Hij heeft een belangrijk rol
gespeeld bij het terugdringen van de criminaliteit en maatschappelijke onrust in de wijk. Dit deed hij onder
meer door het realiseren van samenwerkingsverbanden tussen de gemeente, de buurtvaders, de
moskee, de woningbouwcorporatie en diverse andere organisaties. Daarnaast bouwde hij een krachtig
netwerk op binnen de gemeenschap en weet hij dit netwerk in te zetten om onrust te verminderen.
Bovendien was hij betrokken bij diverse initiatieven om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Hij wordt
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Onderwijs
Mevrouw M.J.J. Terra-Olijhoek was tot haar pensionering in 2005 directeur van de Mozarthof in
Hilversum, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Sinds haar pensioen is ze nauw betrokken
gebleven bij de school en organiseert ze onder meer de jaarlijkse wintersportvakantie voor leerlingen met
een verstandelijke beperking, verzorgt ze twee dagen per week teken- en schilderlessen en werft ze
sponsors voor de buitenschoolse activiteiten en de aankoop van aangepaste speelwerktuigen. Zij wordt
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer F. (Freek) Toevank uit de gemeente Brummen was directeur van de Jan Ligthartschool te
Eerbeek. Hij heeft zich zowel tijdens als na zijn loopbaan in het onderwijs in het bijzonder ingezet voor
het cultuuronderwijs. Dat deed hij onder meer als bestuurslid bij de werkgroep Culturele Vorming
Basisonderwijs te Brummen, de Stichting Cultuur en Sport Brummense Basisscholen en de Stichting
Kinderen in Eerbeek Maken Muziek. Hij realiseerde een convenant waarin onder andere een minimum
aantal uren cultuuronderwijs werd afgesproken, wierf fondsen en faciliteerde professioneel
muziekonderwijs op basisscholen. Hij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Sport
Mevrouw mr. E.J. (Edna) van Lieshout-Rutten uit Rotterdam is werkzaam als rechter bij de Rechtbank
Rotterdam. Ze wordt gedecoreerd vanwege haar activiteiten in de hockeysport. Edna begon jaren
geleden als bondsscheidsrechter binnen de KNHB en heeft zowel op dat gebied als daarna als official op
de hoogste internationale niveaus geacteerd. Zij is op dit moment een van de toonaangevende
toernooidirecteuren in de wereld. Daarnaast is ze het boegbeeld van het Rotterdams netwerk voor
vrouwen in de sport, dat streeft naar meer diversiteit binnen de sportwereld, onder meer in besturen en
managementfuncties. Zij wordt benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Kunst
Mevrouw S.M. (Phia) Verstraete-Vereecken uit Goes initieert activiteiten waarmee mensen met een
beperking of een psychiatrische achtergrond de gelegenheid wordt geboden om hun artistieke talent te
ontplooien en onder de aandacht van het publiek te brengen. Dat doet ze niet alleen vanuit haar Atelier
De Kaai in Goes, maar ook in samenwerking met het ‘Museum aan de overkant’ te Kortrijk, als oprichter
en redacteur van het magazine Outsider Art en als oprichter van de Stichting Een Nieuwe Wind. Met haar
activiteiten heeft ze internationale belangstelling voor de zogenoemde ‘outsider art’ weten te bereiken en
bovendien samenwerking tussen kunstenaars met een beperking en ‘reguliere’ kunstenaars. Ze wordt
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Uitvoerende kunst
Mevrouw L.M. Mackenzie-van Bruggen uit Oegstgeest (beter bekend als Lucia Marthas) richtte in 1983
een kleine balletschool in Amsterdam op. Waar bestaande kunstvakopleidingen zich in die tijd vooral
richtten op klassieke of moderne theaterdans, maakte zij ruimte voor een opleiding voor musicals, shows
en televisie. Haar dansschool is inmiddels uitgegroeid tot het Lucia Marthas Institute for Performing Arts
dat een doorlopende leerlijn van vooropleiding tot geaccrediteerde opleidingen op mbo- en hbo-niveau
aanbiedt. Zij werkt daarbij niet alleen intensief samen met het Nederlandse voortgezet onderwijs, maar
ook met internationale dansopleidingen. In het bijzonder zet zij zich in voor kansarme jongeren,
bijvoorbeeld kinderen uit arme gezinnen of kinderen die in een azc verblijven. Zij wordt benoemd tot
Officier in de Orde van Oranje-Nassau.
Mevrouw K. (Karolina) Spaic uit Amsterdam regisseert, coacht, adviseert, doceert en schrijft over theater,
kunst en culturele ontwikkelingen in Nederland en internationaal. Sinds 1991 is zij oprichter en artistiek
directeur van het ZID Theater. Onder haar leiding groeide de kleine non-profitinstelling uit tot een
bloeiende organisatie die ondersteund wordt door enthousiaste buurtbewoners in de Amsterdamse
Kolenkitbuurt, een complexe multiculturele achterstandswijk. Met een groep vrijwilligers, de 'buurtacteurs',
maakt zij voorstellingen en presentaties voor en door buurtbewoners. De instelling wordt internationaal
geprezen en regelmatig gepresenteerd als 'best practice'. Zij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau.
De heer H. (Hans) Kesting uit Amsterdam speelde als acteur een groot aantal rollen op het toneel en in
films. Hij ontving meerdere Nederlandse prijzen voor zijn acteerwerk, waaronder de Louis d’Or en de
Albert van Dalsumring, maar er was ook internationale erkenning. Zo schreef The New York Times over
zijn rol als Richard III in King of Wars: “a dazzling original performance, he is a psychopath to remember
forever.” Daarnaast speelde Kesting vele typetjes in het educatieve jeugdprogramma Het Klokhuis en
was hij presentator van meerdere televisieprogramma’s. Hij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van de
Nederlandse Leeuw.
Emotionele waarde
De heer M.P. van Hees uit Spijkenisse is onder meer de oprichter en voorzitter van de Stichting
Gevonden-Verloren die zich bezighoudt met het zoeken en vinden van verloren sieraden en andere
objecten met emotionele waarde. Hij verzorgt gastlessen op basisscholen, ondersteunt bij archeologische
projecten en was gastspreker op Futureland. In 2018 heeft de stichting 299 trouwringen teruggevonden
en in 2019 was dit aantal al in de maand juli bereikt. Hij wordt benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau.
Radio
De heer A.C. van Schenkhof uit Culemborg werd bekend als radiodiskjockey, presentator en producer
onder het pseudoniem Ad Roland. Hij presenteerde onder meer voor de AVRO, NOS en TROS. Hij was
betrokken bij programma’s als Krieken met Adje, TROS Gouden Uren, Polderpopparade en de
Europarade, dat als voorbeeld diende voor diverse succesvolle Europese programma’s zoals Top of the
Pops. Hij bedacht als eerste formules om luisteraars naar radiozenders te trekken en onder zijn leiding
begonnen diverse talentvolle radiomakers, onder wie Frits Spits. Vanaf 1985 ontwikkelde hij als
zelfstandig ondernemer onderzoeksmethoden voor radioprogramma’s die later werden overgenomen
door commerciële onderzoeksbureaus, en ondersteunde hij radiostations in binnen- en buitenland bij een
(her)start. Met diverse digitale muzieksystemen was hij bekende streamingsdiensten als Spotify en Itunes ruim voor. Bovendien is hij als adviseur en vrijwilliger betrokken bij de Stad Radio Culemborg. ‘Ad
Roland’ wordt benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

