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Koninklijke onderscheidingen ‘s-Hertogenbosch 
 

Ter gelegenheid van Koningsdag 2020 heeft burgemeester Jack Mikkers vandaag met 17 

inwoners telefonisch contact gehad om hen te informeren dat het Zijne Majesteit de Koning 

heeft behaagd hen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanwege de 

Coronacrisis was het helaas niet mogelijk dat de burgemeester de gedecoreerden thuis 

verraste. In opdracht van de burgemeester heeft de Koningstheateracademie ter plekke bij alle 

17 gedecoreerden een persoonlijk waarderingslied ten gehore gebracht. Dat gebeurde buiten, 

in de directe omgeving van de voordeur en op gepaste afstand.  

 

De versierselen worden later dit jaar – in afwachting van een nationaal te bepalen moment – 

door burgemeester Mikkers opgespeld. In totaal hebben negen vrouwen en acht mannen uit 

onze gemeente een koninklijke onderscheiding toegezegd gekregen. Zes gedecoreerden zijn 

afkomstig uit Rosmalen, twee uit Nuland, één uit Empel en acht uit ’s-Hertogenbosch. 

 

Graag informeren we u op hoofdlijnen over de verdiensten van onze gedecoreerden.  

 

1. Mevrouw Henriette van den Bosch-van den Heuvel (74 jaar) uit ’s-Hertogenbosch 

Decoranda is sinds 1967 actief als mantelzorger en sinds 2013 vrijwillig actief op het gebied van 

welzijn. 

Mevrouw Van den Bosch-van den Heuvel heeft de afgelopen 53 jaar mantelzorg verricht voor 

haar (schoon-)ouders, een tante, een vriendin en diverse kennissen. Decoranda verrichtte 

mantelzorg met huishoudelijke hulp, allerlei hand- en spandiensten, veel ziekenhuis-en 

artsenbezoeken, het regelen van financiële zaken en zij zorgde voor gezelschap. Daarnaast is 

decoranda sinds 2018 vrijwillig actief bij wijkcentrum De Stolp en sinds 2013 vrijwillig actief bij 

BrabantZorg, locatie het Zonnelied. 

 

2. De heer Bert van Heeswijk (73 jaar) uit ’s-Hertogenbosch 

Decorandus is sinds 2002 (deels) bestuurlijk vrijwillig actief op het gebied van cultuur. 

De heer Van Heeswijk heeft sinds 2002 diverse vrijwilligersactiviteiten ontplooid binnen de 

Oeteldonksche Club. Daarnaast is hij sinds 2008 vrijwillig actief bij de Stichting Veur Mekaor en 

tevens sinds 2013 vrijwilliger bij de Stichting Nationaal Oeteldonks Gemintemuzejum. 

Van 2003 t/m 2010 is hij bestuurslid van Sociaal Cultureel Centrum de Helftheuvel geweest. In de 

periode van 2008 t/m 2018 is decorandus bestuurslid geweest van muziekgezelschap De 

Vriendenkring. Daarnaast is hij in de jaren ‘80 en ‘90 ook bestuurslid geweest van 

carnavalsvereniging De Gieters, en in de periode 2009-2012 penningmeester. 

 

3. Mevrouw Nanda Punt-den Bakker (73 jaar) uit ’s-Hertogenbosch 

Decoranda is sinds 1983 (deels) bestuurlijk vrijwillig actief op het gebied van het kerkelijk leven. 

Mevrouw Punt-den Bakker is sinds 1983 vrijwilligster bij de Protestantse Gemeente  

's-Hertogenbosch. Van 1983 tot 2012 was zij diaken, daarna ouderling. Decoranda is sinds 1983 

bestuurslid van de werkgroep Speciale Gastendag, die speciale kerkdiensten organiseert voor 

senioren en zieken. In de periode van 1993 t/m 2010 heeft decoranda wekelijks als diaken 

gefunctioneerd tijdens de diensten die in de ziekenhuiskapel werden verzorgd. Ten slotte maakt 

decoranda sinds 2008 deel uit van de schrijfgroep van Amnesty International. Deze groep 

stimuleert gemeenteleden om brieven te sturen om te pleiten voor een rechtvaardige en eerlijke 

rechtsgang en behandeling van gevangenen. 

 



4. Mevrouw Tiny Huisman-Roodvoets (80 jaar) uit Empel 

Decoranda is vanaf 1976 vrijwillig actief op het gebied van onderwijs. 

Mevrouw Huisman-Roodvoets is van 1976 t/m 1993 vrijwilligster geweest bij kindcentrum 't 

Wikveld. In 1994 kwam ze in vaste dienst bij dit kindcentrum, maar na haar pensionering (2004) is 

decoranda actief gebleven bij kindcentrum 't Wikveld. Haar ondersteunende taken bevatten onder 

meer het onderhouden van de tuin, ze was beheerder van de gymzaal en zij regelde de 

werkzaamheden in de koffiekamer. Ze helpt ook bij het uitvoeren van de huishoudelijke taken, 

verzorgt de boodschappen, verzorgt koffie/thee tijdens de rapportgesprekken, is aanspreekpunt 

voor de schoonmakers, is liaison voor de gemeente tijdens verkiezingsperiodes en zij is eerste 

aanspreekpunt voor de kinderen bij kleine ongelukjes. 

 

5. Mevrouw Els van der Sanden-Paumen (73 jaar) uit Rosmalen 

Decoranda is sinds 1981 vrijwillig actief op het gebied van welzijn. 

Mevrouw Van der Sanden-Paumen is van 1992 t/m 2006 in loondienst geweest van zorginstelling 

Vivent, locatie Mariaoord. Naast deze bezoldigde functie heeft zij van 1992 t/m 2006 de rol van 

secretaris van de cliëntenraad op zich genomen. Dit was een onbezoldigde functie. Zij heeft 

tevens van 1981 t/m 1993 geld ingezameld voor goede doelen in India en de bloemversieringen 

voor de Christofoorkerk in Sint-Michielsgestel wekelijks verzorgd. 

Daarnaast is decoranda van 1999 t/m 2012 vrijwillig actief geweest bij de hulpdienst van Farent. 

Bij Farent werken honderden vrijwilligers. Gedurende enkele jaren is zij ook de coördinator van 

deze hulpdienst geweest. Deze hulpdienst heeft als doel hulpbehoevende ouderen te 

ondersteunen zodat ze langer zelfstandig kunnen wonen en leven. 

Decoranda is tussen 2007-2016 mantelzorgster geweest. Zij heeft voor deze persoon 

zorggedragen voor alle communicatie met medisch personeel, regelde ziekenhuisafspraken, 

medicatie, zat bij die gesprekken, zorgde voor vervoer en verzorgde de volledige administratie. 

Van 2005 t/m 2014 was zij tevens mantelzorgster voor een echtpaar. Zij heeft dit echtpaar altijd 

overal met haar eigen auto naar toe gebracht en heeft voor hen tevens hun (financiële) 

administratie uit handen genomen. 

Ten slotte heeft zij in 2011 de Familie- en Betrokkenenraad van Reinier van Arkel opgericht en is 

daar nog steeds voorzitter van. Met een duidelijke visie en tomeloze energie maakt zij zich hard 

voor de positie van familie en naasten van cliënten van Reinier van Arkel, waar mensen met een 

psychische aandoening worden behandeld. 

 

6. De heer Henk van Bakel (78 jaar) uit Rosmalen 

Decorandus is sinds 2004 vrijwillig actief op het gebied van kerkelijk leven en welzijn. 

De heer Van Bakel is van 2005 tot aan de sluiting in 2017 penningmeester van de Wereldwinkel 

Rosmalen geweest. Daarnaast is hij sinds 2004 vrijwilliger bij de Parochie Pastorale Eenheid 

Heilige Maria & Heilige Johannes, eerst in de Lambertuskerk, later ging deze samen met de 

Laurentiusparochie. Decorandus was bestuurslid, hield zich vooral bezig met financiële 

(Kerkbalans) en secretariële werkzaamheden. Hij speelde een rol in de automatisering en 

digitalisering en ook hier was en is hij een vraagbaak en helpdesk voor velen. Daarnaast 

bezorgde hij duizenden brieven aan huis voor bestuursleden, werkgroep leden en parochianen. 

Decorandus maakt nog altijd notulen van de bestuursvergaderingen en van het pastoresoverleg.  

 

7. De heer Jan van den Broek (62 jaar) uit Rosmalen 

Decorandus is sinds 1990 vrijwillig, bestuurlijk actief op het gebied van kerkelijk leven en sport. 

De heer Van den Broek is sinds 1990 vrijwillig actief binnen de Parochie Pastorale Eenheid 

Heilige Maria & Heilige Johannes. Binnen deze parochie vervulde hij onder meer de functies: 

oprichter en begeleider van het jeugdcatechese in de periode 1994-2001, hij was van 2003 t/m 

2011 redacteur van het parochieblad en voorzitter van de parochievergadering. In de periode 

2004 t/m 2009 was decorandus lid van de werkgroep woord- en gebedsvieringen. 

Vanaf 1990 is decorandus lector binnen deze parochie en sinds 2006 is hij reisleider 

parochiereizen. Daarnaast is hij sinds 2004 bestuurslid bij de golfclub Rosmalen. 



 

8. Mevrouw Simone Schuurmans-Poort (76 jaar) uit Rosmalen 

Decoranda is sinds 1980 vrijwillig actief op het gebied van onderwijs, kerkelijk leven en welzijn. 

Mevrouw Schuurmans-Poort is van 1980 t/m 1992 secretaresse van het bestuur van de ouderraad 

van basisschool De Vlek geweest en aansluitend was zij secretaris van het Schoolbestuur 

Stichting Onderwijs – en Wijkbelangen Sparrenburg. 

Decoranda is sinds 1985 vrijwillig actief binnen de Parochie Pastorale Eenheid Heilige Maria & 

Heilige Johannes. Zij heeft meerdere functies gehad binnen de parochie, zoals voorganger bij 

Woorddiensten en lid van de Avondwakegroep. Ze was manusje-van-alles, vooral administratief in 

de voormalige Bernadetteparochie in Maliskamp en later in de Laurentiuskerk in Rosmalen. Ze is 

gastvrouw op de pastorie en coördineert de vieringen in de Laurentiuskerk. Ze zorgt voor de 

voorgangers, beheert de parochiezaal en zamelt elke week de collectegelden in van alle kerken in 

de Mariaparochie. Ze heeft actief zitting in diverse werkgroepen en ze is acoliet. 

Ten slotte is zij van 2007 tot aan de sluiting van de Wereldwinkel in Rosmalen in 2017 aldaar 

vrijwillig actief geweest. Direct na de sluiting heeft zij haar werkzaamheden voortgezet in de 

Wereldwinkel Berlicum. 

 

9. Mevrouw Ingrid Nijskens (66 jaar) uit Rosmalen 

Decoranda is sinds 1985 vrijwillig actief op het gebied van welzijn. 

Mevrouw Nijskens was van 1985 tot 1998 vrijwilligster bij gezondheidscentrum Samen Beter. 

In de periode van 2000 t/m 2014 is zij vrijwillig actief geweest als lid van de Wijkraad Oost. Zij was 

de penningmeester en redacteur van de website. 

Sinds 2012 is decoranda lid van de adviesraad WMO 's-Hertogenbosch. Zij vervult sinds 2014 

diverse (bestuurs)functies binnen de Wijkraad Molenhoek. Daarnaast is zij sinds 2009 

aaneengesloten actief op diverse, lokale terreinen. 

 

10. De heer Piet van Schijndel (71 jaar) uit Nuland 

Decorandus is sinds 1990 vrijwillig, bestuurlijk actief op het gebied van welzijn en sport. 

De heer Van Schijndel is in de periode van 1990 t/m 1996 penningmeester van het bestuur van 

RIAGG ’s-Hertogenbosch geweest. Aansluitend was hij van 1996 t/m 1998 Lid van de Raad van 

Bestuur RIAGG ’s-Hertogenbosch. Vervolgens is decorandus van 1998 t/m 2003 Lid van de Raad 

van Toezicht GGZ ’s-Hertogenbosch geweest en in de periode van 1999 t/m 2003 lid van de 

wedstrijdcommissie van de Golfclub Rosmalen geweest. Aansluitend was hij tot 2010 voorzitter 

van deze wedstrijdcommissie. Daarnaast is decorandus van 2007 t/m 2015 penningmeester van 

de Stichting Golffaciliteiten Rosmalen geweest. Van 2015 t/m 2018 was hij zowel penningmeester 

als secretaris van deze stichting. Ten slotte is decorandus sinds 2007 medeoprichter en 

penningmeester van de Vereniging van Gepensioneerden van Van Lanschot Bankiers. 

 

11. De heer Henk de Wit (76 jaar) uit Nuland 

Decorandus is sinds 1967, deels bestuurlijk, actief op het gebied van sport. 

De heer De Wit heeft in 1967 Ponyclub De Paardenvriendjes mede opgericht en is daar tot 1981 

secretaris geweest. Sinds 1981 is hij secretaris/penningmeester van rijvereniging De 

Paardenvriend. In 2001 was hij een van de oprichters van Jumping Maasdonk. Gedurende de 

gehele periode tot en met 2016 is decorandus secretaris/penningmeester geweest van Jumping 

Maasdonk. Tevens is hij sinds 2011 vrijwilliger bij recreatiepark 't Heike, waar hij diverse hand- en 

spandiensten verricht. Ten slotte is hij in 2019 gestart met vrijwilligerswerk bij stichting Huifbed De 

Meierij; een stichting die mensen met een lichamelijke beperking laat paardrijden met 

ondersteunende middelen. 

Aanvullend is decorandus van 1980-2005 bestuurslid geweest van de Koninklijke Nederlandse 

Hippische Sport, afdeling 's-Hertogenbosch. 

 

12. Mevrouw Margreet van Dijl-Glas (72 jaar) uit Rosmalen 

Decoranda is sinds 1995 vrijwillig actief op het gebied van politiek, welzijn en buurtbelangen. 



Mevrouw Van Dijl-Glas is van 2007 t/m 2018 lid geweest van het Ombudsteam PvdA  

’s-Hertogenbosch. 

Zij is sinds 1995 vrijwillig actief bij de Wijkraad Hintham, in diverse hoedanigheden. Zo is ze 

wijkraadslid geweest, lid van de commissie Welzijn, secretaris van het Buurtbeheerteam, lid van 

de commissie 'Kijk op de Wijk’, gastvrouw en lid van de commissie 'Welzijn en Zorg’. Sinds 2010 

is zij bestuurslid van Sociaal Cultureel Centrum De Biechten. Ten slotte is decoranda sinds 2009 

lid van de commissie Belangenbehartiging van de ouderenvereniging HEVO Rosmalen. 

 

13. Mevrouw Weintje Batterink-Jaarsma (75 jaar) uit ‘s-Hertogenbosch  

Decoranda is sinds 1980 vrijwillig actief op het gebied van het kerkelijk leven en mantelzorg. 

Tussen 1980 en 1993 was mevrouw Batterink-Jaarsma in de Protestantse Kerk  

gemeente Bergen op Zoom actief als bezoekster van zieken en ouderen en in het geven van fiets-  

en taallessen in de buurt. Sinds 1993 is zij een actief lid van de Protestantse Gemeente  

's-Hertogenbosch. Ze bezoekt mensen met gezondheidsproblemen en chronisch zieken,  

weduwen en weduwnaars. Sinds 2010 is decoranda ook actief bij BrabantZorg, in 

woonzorgcentrum Noorderkroon.  

Daarnaast is decoranda sinds 1995 mantelzorgster voor onder meer haar ouders, een tante, 

diverse vriendinnen, buren en sinds 2018 voor haar schoonzus. 

 

14. De heer Pieter van de Laar (69 jaar) uit ‘s-Hertogenbosch 

Decorandus is sinds 2004 vrijwillig actief op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. 

In 2004 werd Sri Lanka getroffen door een tsunami. Decorandus is begin 2005 met eigen 

financiële middelen naar Sri Lanka vertrokken om te helpen met de wederopbouw aldaar. In 2005 

was de heer Van de Laar er in geslaagd 15 huisjes te bouwen en 50 waterreservoirs aan te 

leggen. In 2005 is door hem de stichting Pikaspon Foundation opgericht. Decorandus is nog 

steeds eindverantwoordelijk voor deze stichting. Het is een Nederlandse stichting die niet alleen 

geld inzamelt voor de wederopbouw van Sri Lanka, maar daar ook ter plaatse aanwezig is en 

actief meehelpt en bijdraagt aan de ontwikkeling van het land. 

Vanuit deze stichting werden inzamelingsacties in Nederland gehouden en er vertrokken 

containers met goederen richting Sri Lanka. Decorandus heeft zich sindsdien onverminderd 

ingezet, wat heeft geresulteerd in de realisatie van ongeveer 500 huizen, een kleuterschool, zes 

basisscholen en twee vmbo-scholen. De stichting heeft inmiddels al meer dan € 1,5 miljoen 

ingezameld. 

  

15. Mevrouw Maria van der Aa-van der Dussen (65 jaar) uit ’s-Hertogenbosch 

Decoranda is sinds 1993 vrijwillig actief op het gebied van EHBO en cultuur. 

Mevrouw Van der Aa-van der Dussen is sinds 2000 de coördinator van alle collectes in Empel 

voor de Nederlandse Brandwonden Stichting en sinds 1993 lid, en sinds 2000 bestuurslid 

(penningmeester) van de EHBO-vereniging Empel. Daarnaast is zij van 1998 tot 2001 vrijwilligster 

geweest bij Stichting Gemeenschapshuis Orthen, van 2001 t/m 2012 bestuurslid (secretaris) en 

sinds 2012 is zij wederom vrijwilligster bij Stichting Gemeenschapshuis Orthen.  

Ten slotte is decoranda sinds 1998 vrijwillig actief bij de Orthense Harmonie. Zij verzorgt wekelijks 

de bardienst en verricht hand- en spandiensten. 

 

16. De heer Huub Finkers (91 jaar) uit ’s-Hertogenbosch 

Decorandus is sinds 1977 vrijwillig actief op het gebied van het kerkelijk leven en onderwijs. 

De heer Finkers is sinds 1977 vrijwilliger bij de Parochie Pastorale Eenheid Heilige Maria & 

Heilige Johannes. Gedurende de periode 1977-2000 was hij coördinator evenementen en 

dagelijks aanwezig als toezichthouder. Van 1986 t/m 1994 was hij lid van het kerkbestuur. Tussen 

1977 en 2002 was hij de coördinator van het team dat de beroemde kerststal van de Sint-Jan 

ontwerpt en opbouwt. Sinds enkele tientallen jaren is decorandus nog diverse keren per week 

aanwezig voor het onderhoud van de kerkelijke objecten in goud/zilver/brons. 



In de periode van 1996 t/m 2009 was decorandus adviseur van het dagelijks bestuur van de 

Vincentiusvereniging 's-Hertogenbosch. Ten slotte is decorandus sinds 2000 vrijwillig actief bij de 

Taal Afasiegroep 's-Hertogenbosch. Hij bereidt de lessen voor, geeft zelf les, ontwikkelde een 

taaltraining en coördineert de inzet van vrijwilligers. 

 

17. De heer Gerrie van de Meerendonk (63 jaar) uit ‘s-Hertogenbosch 

Decorandus is sinds 1983 bestuurlijk actief op het gebied van sport en woningbouw. 

De heer Van de Meerendonk is sinds 1989 secretaris van Vereniging van Eigenaren de 

Lepelstraat 1 t/m 31. Hij is aanspreekpunt bij alle voorkomende zaken die zich voordoen in het 

wooncomplex. Voorbeelden daarvan zijn onderhoud, aanvragen van offertes, planning, de gehele 

administratie van de Algemene Leden Vergaderingen en contact met gemeente. Daarnaast was 

decorandus van 1983 tot 2016 voorzitter van ontspannings- en sportvereniging Blinck. Blinck is de 

sportvereniging van de medewerkers van Essent. Hij was eindverantwoordelijk voor de 

organisatie van toernooien voor diverse sporten en allerlei evenementen en jubileumactiviteiten. 

Hij onderhoudt nog steeds de website en de nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 


