De 21 gedecoreerden:
1. De heer Wim Beckers (77 jaar) uit ’s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Decorandus is sinds 1991 vrijwillig actief op het gebied van welzijn.
De heer Beckers is sinds 2011 mentor van één cliënt die verbonden is aan de Stichting Mentorschap
Midden- en Noordoost Brabant. Binnen deze stichting worden mentoren ingezet voor cliënten die niet
in staat zijn om voor hun eigen juridische en/of financiële belangen op te komen.
Hij is van 2011 t/m 2016 kaderlid geweest van de Stichting Naar Keuze Zuidoost Nederland en heeft
een sterke adviseursrol gehad bij het aanvragen van indicaties en het opstellen van
zorgbeschrijvingen en zorgovereenkomsten. Van zijn hand komt tevens de notitie ‘Toezicht en
kwaliteit van wooninitiatieven’.
Daarnaast heeft De heer Beckers in 2001 de Stichting Concordia Beo opgericht. Binnen deze stichting
hebben ouders van kinderen met een verstandelijke beperking zich verenigd met het doel om hun
kinderen in een woongroep te laten wonen. Stichting De Toekomst en Het Tweede Huis hebben
wekelijks gebruik gemaakt van de expertise van decorandus toen zij dezelfde plannen ontwikkelden
en kwamen uiteindelijk tot bewoning in respectievelijk 2006 en 2005. Van 2001 t/m 2018 is hij tevens
voorzitter/penningmeester geweest van Stichting Concordia Beo.
Decorandus was van 2012 tot 2017 lid van de projectgroep die zich binnen het
Gehandicaptenplatform 's-Hertogenbosch bezighield met het Persoons Gebonden Budget en
daarover advies gaf aan het college van burgemeester & wethouders van 's-Hertogenbosch.
Hij is van 1994 t/m 2010 bestuurslid geweest van het Platform VG. Vanuit die rol was hij actief binnen
de Stichting Regie Over Eigen Leven waarin de nadruk lag op de realisatie van zelfredzaamheid voor
mensen met een verstandelijke beperking. De heer Beckers was liaison tussen het Platform,
bestuurders, ouders en professionals.
Ten slotte is hij sinds 1991 lid van KansPlus Bossche Ommelanden, een belangennetwerk voor
mensen met een verstandelijke beperking. Van deze vereniging heeft de heer Beckers van 1995 t/m
2004 de bestuurlijke rol als secretaris vervuld.
Van decorandus mag gezegd worden dat hij bijzondere verdiensten heeft jegens de samenleving.
2. De heer Jos Holland (77 jaar) ’s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Decorandus is sinds 2003 vrijwillig actief op het gebied van cultuurhistorie.
De heer Holland heeft van 2006 t/m 2014 de functie bekleed van voorzitter van de Numismatische
Kring Brabant, afdeling ’s-Hertogenbosch.
Sinds 2003 is hij secretaris van het kenniscentrum van de heemkundevereniging Kring Vrienden van
’s-Hertogenbosch waarbinnen hij van 2016 tot 2018 secretaris was van het algemeen bestuur.
Tevens was de heer Holland van 2014 tot 2017 binnen de Numismatische Kring Brabant afdeling ’sHertogenbosch de initiator van het uitgegeven boek met de bijbehorende tentoonstelling 'Jeroen en
het geld van toen'. De positie als initiator heeft hij eveneens op zich genomen voor de later
uitgebrachte herdenkingspenning Jheronimus Bosch.
Ten slotte was decorandus de organisator van de voorjaarsbijeenkomst van het Koninklijk Nederlands
Genootschap Munt & Penningkunde.
Van decorandus mag gezegd worden dat hij bijzondere verdiensten heeft jegens de samenleving.
3. De heer Frank van Lexmond (70 jaar) ’s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Decorandus is sinds 1998 vrijwillig actief op het gebied van cultuurhistorie en sport.

De heer Van Lexmond is van 1998 tot op heden vrijwilliger bij de parochie H. Maria in de Annakerk te
’s-Hertogenbosch. Hij is onder andere betrokken geweest als lector, secretaris van de lectorengroep
en organisator van culturele excursies voor vrijwilligers. Sinds 2002 is decorandus actief bij
Voetbalvereniging RKVV Wilhelmina te ’s-Hertogenbosch. Hier heeft hij vrijwillig gewerkt als inval- en
grensrechter, als lid van de kascontrolecommissie en als gastheer tijdens thuiswedstrijden. Tevens
heeft hij gefungeerd als grensrechter en omroeper bij wedstrijden van het eerste elftal.
Hij is vanaf 2003 lid van de werkgroep Promotie en Communicatie van het Samenwerkingsverband
De Rietvelden - De Vutter; twee bedrijventerreinen in ’s-Hertogenbosch. Bij voetbalvereniging FC Den
Bosch is decorandus eveneens betrokken geweest sinds 2003 tot op heden. Hier is hij grensrechter,
teamleider van meerdere teams, gastheer in de bestuurskamer, omroeper en klusjesman.
Tot slot is de heer Lexmond sinds 2012 vrijwilliger bij de heemkundevereniging Kring Vrienden van
’s-Hertogenbosch. Binnen deze vereniging fungeert hij als gids in de toren van de Sint-Janskathedraal
en het in Sint-Jansmuseum waar hij tevens de balie bemant.
Van decorandus mag gezegd worden dat hij bijzondere verdiensten heeft jegens de samenleving.
4. De heer Frans Mutsaers (71 jaar) ’s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Decorandus is sinds 1978 vrijwillig actief op het gebied van kerkelijk leven en welzijn.
Sinds 1979 is de heer Mutsaers verbonden aan de Mariaparochie 's-Hertogenbosch als koster.
Kerkdiensten en hoogfeesten worden door hem voorbereid, waarbij hij zowel oog heeft voor de inhoud
als voor de praktische ondersteuning. Daarnaast is hij beheerder van het gebouw.
Hij is sinds 2012 voorzitter van KBO-Brabant, afdeling ‘s-Hertogenbosch Groot-West. Ten slotte was
decorandus van 2002 t/m 2012 vrijwilliger bij de Voedselbank 's-Hertogenbosch als medehelper
voedseluitgifte en beheerder van de ruimtes.
Van decorandus mag gezegd worden dat hij bijzondere verdiensten heeft jegens de samenleving.
5. Mevrouw Lucy Peters- Rietkerk (78 jaar) ’s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Decoranda is sinds 1986 vrijwillig actief op het gebied van welzijn, kerkelijk leven en als
mantelzorgster.
Mevrouw Peters-Rietkerk is al sinds 1986 verantwoordelijk voor het bloemenfonds van de
Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch. Daarnaast is zij vrijwillig actief binnen het wijkteam West.
Decoranda is tevens geruime periode diaken geweest en heeft administratieve handelingen op het
kerkelijk bureau uitgevoerd. Van 2000 t/m 2010 was zij bestuurslid van de Oecumenische Stichting
Pastoraal Buurtwerk in de wijk Boschveld. Mevrouw Peters-Rietkerk heeft zich op zeer divers vlak
ingezet voor de hulpbehoevende medemens.
Sinds 2001 is zij bestuurslid van de kerstproeverij van de Vincentius Vereniging 's-Hertogenbosch.
Deze proeverij wordt georganiseerd voor 350 Bossche gezinnen die onder de armoedegrens leven.
Daarnaast is mevrouw Peters-Rietkerk mantelzorgster. Gedurende het jaar 1975 heeft zij voor haar
neefje gezorgd en tien jaar later gedurende 1985 voor haar nichtje. In 2003 heeft ze intensief voor
haar dochter zorggedragen toen zij zwanger was van een tweeling.
Tot slot heeft decoranda de volledige zorg voor haar moeder op zich genomen door haar in huis te
nemen. Dit was van 2013 tot aan het overlijden van haar moeder in 2017.
Van decoranda mag gezegd worden dat zij bijzondere verdiensten heeft jegens de samenleving.
6. Mevrouw Gerrie Becks – Van Boxtel (69 jaar) ’s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Decoranda is sinds 1980 vrijwillig actief op het gebied van welzijn.

Mevrouw Becks-van Boxtel is van 1980 t/m 2000 de organisator geweest van het baby-peuter-kleutercarnaval bij Stichting Sociaal Centrum De Helftheuvel, een evenement waaraan honderden kinderen
hebben deelgenomen.
Decoranda heeft van 1992 t/m 2015 als vrijwillige thuishulp bij welzijnsvereniging Divers een
intensieve rol gespeeld in het leven van een jongen met een licht verstandelijke beperking.
Sinds 2011 is zij vrijwilligster bij verzorgingstehuizen De Grevelingen en Boswijk. Daar bezoekt zij
bewoonsters voor wie zij een dagdeel per week zorgdraagt en met wie zij activiteiten doet.
Tot slot is zij sinds 2015 vrijwilligster bij Stichting Eet met je hart, een stichting met het doel om
zelfstandig wonende ouderen uit hun isolement te halen. Binnen deze stichting is mevrouw Becks-van
Boxtel actief in vier commissies.
Van decoranda mag gezegd worden dat zij bijzondere verdiensten heeft jegens de samenleving.
7. De heer Frans Lucas (74 jaar) ’s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Decorandus is sinds 1993 vrijwillig actief op het gebied van cultuurhistorie en het kerkelijk leven.
Sinds 2005 is de heer Lucas actief bij Heemkundekring Onsenoort. In 2005 startte hij als vrijwilliger
binnen de Werkgroep Engelen waarvan hij sinds 2006 voorzitter is. In 2010 richtte decorandus de
zelfstandige vereniging Angrisa Heemkundekring Engelen op waarvan hij tevens voorzitter is.
Daarnaast is hij actief binnen de Stichting Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht. De heer Lucas is
bedrijvig binnen de technische dienst en heeft zich de afgelopen decennia bekwaamd tot
vliegtuigbekleder waarbij hij zijn kennis overbrengt op andere betrokkenen.
Decorandus is van 2007 tot 2018 acoliet bij Parochie Sint-Lambertus van een groot aantal
uitvaartdiensten en gedurende enkele jaren is hij lector geweest tijdens de weekendviering.
Ten slotte is de heer Lucas sinds 2012 vrijwillig werkzaam bij Stichting Engelens Belang waar hij vorm
en inhoud geeft aan de jaarlijkse 4 mei herdenking in Engelen. Eveneens heeft hij zich ingezet voor de
60- en 65-jarige herdenkingen van de gevallenen van Engelen in de Tweede Wereldoorlog.
Van decorandus mag gezegd worden dat hij bijzondere verdiensten heeft jegens de samenleving.
8. De heer Henk Coppens (64 jaar) ’s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Decorandus is sinds 2001 bestuurlijk vrijwillig actief op het gebied van sport.
Binnen badmintonvereniging Sparrenburg heeft de heer Coppens sinds 2001 uiteenlopende functies
bekleed. Zo is hij voorzitter, trainer, organisator en begeleider van jeugdactiviteiten geweest.
Daarnaast bekleedt decorandus al enkele jaren een bestuursfunctie bij de Bossche Badminton
Federatie.
Van decorandus mag gezegd worden dat hij bijzondere verdiensten heeft jegens de samenleving.
9. De heer Rob Scholte (80 jaar) ’s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Decorandus is sinds 2000 vrijwillig actief op het gebied van welzijn.
De heer Scholte is van 2000 t/m 2005 vrijwillig actief geweest bij zorgorganisatie Oosterhof, onderdeel
van Van Neynsel. Vanuit deze organisatie bracht hij twee tot drie keer per week cliënten naar de
dagbesteding. Daarnaast organiseerde hij hier activiteiten en hij speelde voor Sinterklaas.

Van 2005 t/m 2018 was decorandus vrijwillig actief voor de oudere bewoners van het
Woonzorgcentrum Vivent De Hooghe Clock. Hij is een aantal jaar lid en voorzitter van de cliëntenraad
van het wooncentrum geweest. Gedurende deze periode bracht hij eveneens de cliënten twee keer
per week naar de dagopvang. Hij organiseerde het opleiden van chauffeurs en andere
werkzaamheden op het gebied van vervoer zoals de logistieke planning. Hiernaast organiseerde de
heer Scholten uitjes zoals een bloesemtocht en naar de Bossche Kermis en speelde voor Sinterklaas
en de Kerstman.
Van decorandus mag gezegd worden dat hij bijzondere verdiensten heeft jegens de samenleving.
10. De heer Erik van der Lee (51 jaar) Vinkel
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Decorandus is sinds 1988 (deels) bestuurlijk actief op het gebied van sport, welzijn en cultuurhistorie.
Van 1988 t/m 2014 is de heer Van der Lee bestuurslid geweest van FNV Bouw op afdeling Nuland en
later op afdeling Maasdonk. Hij was plaatselijke vertegenwoordiger, penningmeester, deed de
belastingadministratie voor leden en organiseerde voetbaltoernooien voor de jeugd.
Daarnaast is decorandus sinds 2004 lid van de jeugdcommissie van voetbalvereniging EVVC. Hij is
medeorganisator van diverse activiteiten voor de jeugdleden van EVVC zoals toernooien, kampen en
excursies. Tevens is hij trainer van een meisjes- en een veteranenteam en is hij scheidsrechter.
Decorandus is sinds 2009 penningmeester van de Stichting De Vinkelse Molen en heeft zitting in
diverse commissies binnen deze stichting. Zo werkt hij vrijwillig als bouwmedewerker, in de
kringloopwinkel en draait hij bardiensten in de molen. Vooral het eerste vergt - gezien zijn dagelijks
noodzakelijke aanwezigheid - een hoge mate van inzet.
Van decorandus mag gezegd worden dat hij bijzondere verdiensten heeft jegens de samenleving.
11. De heer Mattie Daniëls (65 jaar) Rosmalen
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Decorandus is sinds 1978 vrijwillig actief op het gebied van sport en welzijn.
De heer Daniëls was van Badmintonvereniging Sparrenburg van 1978 t/m 2018 secretaris en van
1988 t/m 2018 trainer. Tevens heeft hij voor deze vereniging vele toernooien en activiteiten
georganiseerd.
Decorandus is sinds 2015 vrijwillig actief als taalmaatje bij de Stichting ABC. Binnen deze stichting
geeft hij taalles aan personen die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn.
Eveneens sinds 2015 vervult de heer Daniëls verschillende functies bij seniorenvereniging HEVO. Zo
is hij redactielid van het maandblad HEVO-actueel, voorzitter van de werkgroep Geo-coaching en
beheert hij de interne informatiekrant.
Van decorandus mag gezegd worden dat hij bijzondere verdiensten heeft jegens de samenleving.
12. De heer Antoon de Groot ( 69 jaar ) Rosmalen
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Decorandus is sinds 1982 vrijwillig actief op het gebied van wijkbelangen, sport en welzijn.
Sinds 1982 is de heer De Groot voorzitter van verschillende organisaties. Zo is hij van 1982 t/m 1991
voorzitter geweest van de Stichting Onderwijs- en Wijkbelangen en van 2000 t/m 2008 was hij
voorzitter van basketbalvereniging Black Eagles.
Tot op heden is decorandus voorzitter van de Stichting Contactgroep Gepensioneerden Essent
Brabant sinds 2010, en is hij fractievoorzitter van Rosmalens Belang in de gemeenteraad van ’sHertogenbosch sinds 2009.

Van decorandus mag gezegd worden dat hij bijzondere verdiensten heeft jegens de samenleving.
13. Mevrouw Joke Veekens- Ketelaars (80 jaar) Rosmalen
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Decoranda is sinds 1978 vrijwillig actief op het gebied van cultuurhistorie en welzijn.
Mevrouw Veekens-Ketelaars is in 1978 begonnen met het geven van volksdanslessen bij ROVODA,
een onderdeel van K.V.O. wat heeft geresulteerd in decennialange, wekelijkse inzet voor een
dansgroep in Maliskamp en in Den Dungen.
Zij is van 1998 t/m 2004 dansinstructrice geweest bij Stichting Volksdansgroep Brabants Bont. Naast
de wekelijkse voorbereiding en uitvoering van de danslessen, heeft zij zich ingezet voor de organisatie
van buitenlandse reizen en was ze gastouder.
Decoranda was van 1979 t/m 2009 vrijwillig actief bij seniorenvereniging HEVO. Zij heeft binnen
HEVO de Volksdansclub De Vrolijke Voetjes opgericht. Decoranda bereidde de lessen voor en leidde
deze. Daarnaast organiseerde zij de diverse optredens van de volksdansclub.
Zij is sinds 1995 vrijwillig actief bij verzorgingstehuis De Annenborch. Hier verzorgt zij het zitdansen
voor de bewoners en ondersteunt en begeleidt bingo's, filmmiddagen, zangmiddagen, huldigingen,
voorstellingen, en vieringen zoals Pasen, Kerst en de Nieuwjaarsviering.
Daarnaast is mevrouw Veekens-Ketelaars vrijwilligster bij Het Inloopschip van de Protestantse
Gemeente 's-Hertogenbosch. Zij is het luisterende oor voor de bezoekers en is daarnaast lid van de
commissie ZinSpirit die rond Christelijke en Islamitische feestdagen momenten van bezinning en
viering organiseert.
Van decoranda mag gezegd worden dat zij bijzondere verdiensten heeft jegens de samenleving.
14. De heer Tiny Kappen (74 jaar) Rosmalen
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Decorandus is sinds 1993 vrijwillig actief op het gebied van welzijn en cultuurhistorie.
De heer Kappen is sinds 1993 secretaris van sport- en ontspanningsvereniging KPN 'sHertogenbosch. Hij is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, is medeorganisator van diverse
activiteiten voor de leden en voert alle correspondentie.
Van 2002 tot 2007 was hij redacteur en vormgever van de digitale informatiekrant ROS Rosmalen.
Daarnaast heeft hij zich van 2005 t/m 2015 vrijwillig ingezet voor de bewoners van
ouderenzorginstelling Mariaoord. De heer Kappen heeft daar de internetclub begeleid om bewoners
kennis te laten maken met computers en het internet. Hij is van 2011 tot 2016 vrijwillig actief geweest
bij Seniorenweb Rosmalen. In het eerste jaar verzorgde hij een cursus en was hij het aanspreekpunt
voor mensen die een vraag hadden over hun computer en vanaf het tweede jaar was hij coördinator
van de inloopvrijwilligers van Seniorenweb Rosmalen.
Sinds 2012 is decorandus tevens wachter bij de openbare en drukbezochte kerststal van Rosmalen.
In 2013 is hij actief geweest voor de Stichting Soos Satisfaction door de naar Australië geëmigreerde
Karel Verzantvoort op te sporen en naar Nederland te halen voor een hereniging met Rosmalenaren
die hij kende uit die tijd.
Daarnaast is de heer Kappen sinds 2014 verantwoordelijk voor de vormgeving van de wekelijkse
nieuwsbrief en het maandblad HEVO Actueel van seniorenvereniging HEVO Rosmalen waarbij hij
voor de laatste tevens de redactie voert.
Ten slotte is hij sinds 2006 vrijwilliger bij Heemkundekring Rosmalen waarbinnen hij zitting heeft in
diverse werkgroepen en met name zorg draagt voor het foto-, film- en beeldmateriaal en de
digitalisering ervan.
Van decorandus mag gezegd worden dat hij bijzondere verdiensten heeft jegens de samenleving.
15. Mevrouw Betty Bergmans- Van den Bosch (75 jaar) Rosmalen
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Decoranda is sinds 2001 vrijwillig actief op het gebied van welzijn.

Sinds 1957 heeft mevrouw Bergmans-Van den Bosch mantelzorg verleend en sinds 2017 is zij
vrijwillig actief bij welzijnsorganisatie Divers. Zij is lid van het Hulpdienst-Vrijwilligersteam dat zich inzet
om hulpbehoevende ouderen te ondersteunen en is sinds 2001 actief bij Ouderinitiatief Bomanshuis,
een woonvorm voor 11 mensen met een verstandelijke beperking.
Daarnaast levert decoranda sinds 2006 haar bijdrage aan Stichting Eethuis Het Anker. Hier verzorgt
zij maandelijks een driegangendiner voor minder bedeelden in 's-Hertogenbosch.
Ten slotte is mevrouw Bergmans-van den Bosch vanaf 1957 mantelzorgster geweest van haar zus tot
aan het moment dat haar zus kwam te overlijden in 2001. Mevrouw Bergmans-van den Bosch’ zus
was verstandelijk beperkt en woonachtig in Het Dorp te Arnhem. Decoranda heeft haar gedurende de
periode van 44 jaar enkele keren per week bezocht om zorg voor haar te dragen. Ze heeft zich
ingezet voor de kwaliteit van de leefomgeving van haar zus, haar kleding gekocht en onderhouden,
haar financiële zaken verzorgd en was het aanspreekpunt voor de professionele verzorgers die zij met
haar inzet heeft ontlast.
Van decoranda mag gezegd worden dat zij bijzondere verdiensten heeft jegens de samenleving.
16. De heer Hans van Bavel (74 jaar) Rosmalen
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Decorandus is sinds 1960 vrijwillig actief op het gebied van sport, het kerkelijk leven en cultuurhistorie.
De heer Van Bavel verricht binnen Hockeyclub Den Bosch diverse vrijwilligersactiviteiten sinds 1960.
Daarnaast is hij van 1991 tot 2001 secretaris van de Stichting Ons Middelbaar Onderwijs geweest.
Tevens was hij curator van de scholengemeenschap Sint-Janslyceum en het Jeroen Bosch College.
Decorandus is van 1991 t/m 1997 lid geweest van de pastorale werkgroep Laurentiusparochie
Rosmalen.
Ten slotte is de heer Van Bavel sinds 2009 vrijwillig actief bij de heemkundevereniging Kring Vrienden
van ’s-Hertogenbosch waarbinnen hij voorzitter is van de werkgroep Het Kleine Monument. Hij is
schipper op de binnenstedelijke rivier De Binnendieze en leidt aspirantschippers op.
Van decorandus mag gezegd worden dat hij bijzondere verdiensten heeft jegens de samenleving.
17. Mevrouw Corrie Kisters- Van den Bosch (76 jaar) Rosmalen
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Decoranda is sinds 1992 vrijwillig actief op het gebied van cultuur, kerkelijk leven en welzijn.
Mevrouw Kisters-van den Bosch is medeverantwoordelijk geweest voor de oprichting van Vocaal
Ensemble Xing in 1992. Daarna heeft zij deelgenomen aan de muziekcommissie.
Daarnaast is zij van 2003 t/m 2017 vrijwilligster geweest bij de Wereld Winkel Rosmalen.
Wekelijks nam zij een winkeldienst waar en was verantwoordelijk voor de inkoop en etalering van
sieraden.
Decoranda is sinds 1997 bestuurslid bij de werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede bij de parochie
Heilige Maria Rosmalen. Binnen deze werkgroep geeft zij voorlichting en werft zij fondsen.
Tot slot gaat zij als lector voor bij gebeden en bij grotere kerkelijke acties en collecteert zij sinds 2000
voor onder meer het Longfonds, de Nierstichting, de Hersenstichting en de Vastenactie.
Van decoranda mag gezegd worden dat zij bijzondere verdiensten heeft jegens de samenleving.
18. De heer Henk de Jager (73 jaar) ’s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Decorandus is sinds 1978 vrijwillig actief op het gebied van cultuurhistorie.

In 1978 heeft de heer De Jager het initiatief genomen om de geschiedschrijving van het Nederlands
railvervoer op zich te nemen in de vorm van publicaties. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting
van de Stichting Rail Publicaties. Met behulp van deze stichting werden er publicaties verzorgd over
de spoorwegen in binnen- en buitenland en werd er een archief opgebouwd, wat tevens beschikbaar
is voor derden, met voornamelijk materiaal over de Nederlandse Spoorwegen in heden en verleden.
In 1985 heeft decorandus de uitgeverij Uquilair opgericht waarbij tot op heden 78 boeken en 15
speciale nummers zijn uitgegeven. In deze uitgaves zijn door deskundige auteurs spoorweghistorische
gegevens systematisch vastgelegd die anders niet of met grote moeite te reconstrueren zouden zijn
geweest.
Van decorandus mag gezegd worden dat hij bijzondere verdiensten heeft jegens de samenleving.
19. Mevrouw Joke Koole (84 jaar) ’s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Decoranda is sinds 1977 vrijwillig actief op het gebied van welzijn en kerkelijk leven.
Mevrouw Koole was van 1977 t/m 1985 lid van de werkgroep Solidariteit met de Dwaze Moeders in
Argentinië, geïnitieerd vanuit de Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch. Daarnaast is zij van 1985
tot ongeveer 2012 vrijwillig actief geweest voor Amnesty International vanuit de Protestantse
Gemeente 's-Hertogenbosch.
Decoranda heeft van 1997 t/m 2012 Nederlandse en Engelse les gegeven aan vluchtelingen vanuit de
vluchtelingenorganisatie Wereldhuis.
Ten slotte is zij sinds 1993 vrijwilliger bij Maatschappelijke Opvang 's-Hertogenbosch. Hier verzorgt zij
de bardienst en is zij lid van de werkgroep Kerk en Schip/ZinSpirit.
Van decoranda mag gezegd worden dat zij bijzondere verdiensten heeft jegens de samenleving.
20. De heer Hans Kok (76 jaar) ’s-Hertogenbosch
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Decorandus is sinds 1982 vrijwillig actief op het gebied van sport, cultuurhistorie en carnaval.
Van 1982 t/m 1990 had de heer Kok zitting in diverse commissies zoals de technische- en
wedstrijdcommissie van tennisvereniging De Schutskamp. Daarna is hij in ieder geval van 1990 t/m
2000 voorzitter geweest van deze vereniging.
Decorandus is sinds 2003 vrijwillig actief bij allerlei evenementen die georganiseerd worden door
Artishock Events.
Daarnaast is hij sinds 2006 vicevoorzitter en penningmeester van de Stichting Oetelkonzert en geeft
hij sinds 2010 rondleidingen aan geïnteresseerden in het Theater aan de Parade.
Ten slotte is de heer Kok sinds 2009 secretaris van het Genootschap ter bevordering van de naam 'sHertogenbosch.
Van decorandus mag gezegd worden dat hij bijzondere verdiensten heeft jegens de samenleving.
21. De heer Lucas van Dijck (81 jaar) Salernes, Frankrijk
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Decorandus is sinds 1968 vrijwillig actief op het gebied van cultuurhistorie.
De heer van Dijck is sinds 1963 cultuurhistorisch onderzoeker. Hij schreef 75 artikelen en boeken
onder andere over de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch en schilder
Jheronimus Bosch. Recent publiceerde decorandus een omvangrijk onderzoek naar de kloosterorde
van de Heilige Birgitta in de Nederlanden, in het bijzonder inzake het klooster
Coudewater/Mariënwater te Rosmalen gedurende de periode 1437-1637.
Tevens leverde hij een bijdrage aan de geschiedschrijving over de orgel- en klavecimbelbouwers te ’sHertogenbosch en ondersteunde hij diverse andere wetenschappers bij hun onderzoek.

Van 1968 t/m 1970 was de heer van Dijck voorzitter van het Utrechts Studentenkoor en -Orkest te
Utrecht en van 1970 t/m 1976 was hij vrijwillig actief bij het genealogisch tijdschrift De Brabantse
Leeuw waar hij tevens lid was van de redactie.
Van 1984 tot 1998 was decorandus heroprichter en bestuurslid van de Matthäuspassion te
Zaltbommel en van 1988 t/m 1996 was hij bestuurslid van de Nederlandse Bachvereniging.
Ten slotte was hij van 2012 t/m 2018 tekstschrijver en medeoprichter van de website
www.boschplaza.com. Dit platform publiceert en verspreidt wetenschappelijke en vakinhoudelijke
artikelen over Jheronimus Bosch.
Van decorandus mag gezegd worden dat hij bijzondere verdiensten heeft jegens de samenleving.
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