
BRUNSSUM - Het kwam als 
een volledige verrassing. Tij-
dens de jaarlijkse ledenverga-
dering van de VVD van zater-
dag 15 juni in Aalsmeer werd 
Erik Koppe uit Brunssum blij 
verrast met de mr. D.U. Stik-
ker Plaquette uit handen van 
partijvoorzitter Christianne 
van der Wal.

De Stikker Plaquette, vernoemd 
naar de eerste voorzitter van de 
op 24 januari 1948 opgerichte 
Volkspartij voor Vrijheid en De-
mocratie, wordt enkel uitgereikt 
aan diegenen die zich minimaal 
twintig jaar meer dan bijzonder 
hebben ingezet voor de partij.
De prijs geldt als een hoge on-
derscheiding in liberale kringen, 
die uitsluitend wordt uitgereikt 
aan personen die hun sporen 
breed hebben verdiend door 
hun inzet in het politieke be-
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Erik Koppe met minister-president Mark Rutte

stuur. Bij het aftreden van Erik 
Koppe vorig jaar als Statenlid, 
nam hij ruim 25 jaar kennis en 
ervaring met zich mee die hij 
opdeed als raadslid, fractievoor-
zitter en wethouder in de ge-
meente Brunssum en Statenlid 
en Gedeputeerde van de Provin-
cie Limburg.

Erik Koppe is ruim 25 jaar po-
litiek actief in de gemeente 

Brunssum en de Provincie Lim-
burg; Erik weet mensen te en-
thousiasmeren en is bij uitstek 
een campaigner.

Ook buiten de muren van het 
stadhuis en het Provinciehuis 

droeg hij het VVD-gedachtegoed 
breed uit. “Het is me een enor-
me eer deze plaquette te mogen 
ontvangen. Ik had dit niet zien 
aankomen. Ontzettend bedankt 
voor deze waardering,” aldus 
Erik Koppe.
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