
Op 4 juni 2013 viel een 19-jarige vrouw bij De Esch in Rotterdam van een ponton 

in de Maas, toen een schip passeerde die veel golfslag veroorzaakte.

De heer Koppers was met vrienden aan het vissen 

(allen zaten in een scootmobiel) en zag de vrouw 

onder water verdwijnen. Hij spoedde zich vanuit zijn 

scootmobiel naar de rand van  het ponton, knielde 

neer en greep nog net haar pols. Hij leidde haar 

om een meerpaal naar de kop van het ponton, 

waar de stroming minder was. Daar heeft hij haar, 

samen met een vriend, uit het  water getrokken. De 

vrouw had veel water binnengekregen, maar was

 verder ongedeerd. De heer. Koppers is voor zijn moedige optreden door de jury 

beloond met een bronzen penning. 

 

Op 25 oktober reed buschauffeur dhr. Franken zijn dienst 

tussen Velp en Arnhem. Bij een spoorwegovergang op 

de route zag hij dat een man in een elektrische rolstoel 

midden op de spoorrails 

klem zat. Dhr. Franken wist 

dat er elk moment een 

trein kon aankomen. Hij 

zette de bus aan de kant 

en probeerde de rolstoel 

los te krijgen. Dit lukte 

aanvankelijk niet. Andere 

omstanders staken geen 

hand uit, ook niet toen dhr. 

Franken daarom vroeg. 

Uiteindelijk lukte het toch om de stoel en inzittende in 

veiligheid te brengen. Dhr. Franken is voor zijn moedige en 

navolgenswaardige optreden beloond met de zilveren 
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Mevrouw Nagtegaal-Gerritsen en haar man zaten in de

 woonkamer, toen mevrouw 

gerommel hoorde. Hierop ging zij 

naar de gang en zag twee 

vrouwen in haar huis. Een van de 

vrouwen vluchtte via de voordeur 

naar buiten, de andere naar de 

achtertuin. Mevrouw  bedacht zich 

geen moment en sprong bovenop 

de inbreekster en hield haar in

 bedwang tot de politie arriveerde. Mevrouw Nagtegaal 

ontvangt voor haar moedige optreden de bronzen 

penning. 

In de directe woonomgeving van 

mevrouw Hollands-Peters is een 

Marokkaans en Turks activiteiten-

centrum gevestigd. De jeugdige 

bezoekers veroorzaken geregeld 

veel overlast in de vorm van 

geluid, intimidatie, drugsgebruik en 

het rondscheuren op scooters. 

Mevrouw spreekt hen – individueel 

- op respectvolle en dappere wijze 

aan op hun gedrag. Ze heeft al 

bloemen ontvangen van de 

burgemeester voor haar inzet, die 

door de omgeving zeer gewaar-

deerd wordt. Door haar is de 

avond- en nachtrust van veel 

bewoners teruggekeerd. Voor haar 

inspanningen wordt zij beloond 

met de bronzen penning. 

Op 5 aug 2012 zijn de leden van het Schoonhovens 

Zeemanskoor ‘Recht zo die gaat’ onderweg naar huis 

vanaf de Floriade in Venlo waar zij die dag hadden 

opgetreden. Onderweg raakte de chauffeur van de bus 

– waar ongeveer 30 koorleden in zaten – op de snelweg 

onwel en zakte achter het stuur ineen. De 70-jarige heer 

Heemskerk zag dit gebeuren en rende snel vanaf rij 3 

naar de chauffeur. Hij wist het stuur over te nemen en 

handelingen te verrichten waardoor de bus niet 

verongelukte. Zijn oplettendheid, snelle actie en de rust 

die  hij  bewaarde  hebben  

ervoor gezorgd dat dit een  

goede afloop had. Voor zijn 

doortastende optreden ont- 

vangt  de  heer  Heemskerk 

de bronzen penning. 
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