
 
Overzicht decorandi 2020 en hun verdiensten 
 
MEVROUW Y. KISJES-BOERHOF (YVONNE) - Zwartsluis 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
 

Badmintonvereniging Allotria te Hasselt  

Sinds de oprichting in 1992 kan badmintonvereniging Allotria in Hasselt rekenen op de 
vrijwillige inzet van Yvonne Kisjes. Zij heeft diverse bestuursfuncties vervuld en is het 
gezicht van de vereniging. Zonder haar tomeloze inzet had de vereniging niet bestaan. 
 
Buurtvereniging de Moerasvogel 

Als drijvende kracht is Yvonne betrokken bij de buurtvereniging de Moerasvogel. Als 
voorzitter gebruikt zij haar organisatietalent om de leden keer op keer te verrassen met 
leuke activiteiten. 
 
Wandelvierdaagse Zwartsluis en Oranjevereniging 

De Wandelvierdaagse in Zwartsluis heeft zij nieuw leven ingeblazen. Dankzij haar bijdrage 
verloopt dit evenement vlekkeloos. Zo is zij ook actief voor de Oranjevereniging. Zonder 
Yvonne is er geen jaarlijkse Bingoavond.  
 
Sportvereniging DESZ en overige 

Onmisbaar is Yvonne bij Sportvereniging DESZ. Zij is eindverantwoordelijk voor de 
operationele activiteiten van de kantine. Ook draagt zij haar steentje bij aan de 
familiedagen, jaarlijkse toernooien en overige feestelijke activiteiten. 
 

Nederlands Hervormde kerk 

Binnen de Nederlands Hervormde kerk heeft zij zich met enthousiasme ingezet voor het 
jeugdwerk. Zij gaf huiscatechese, was leidster van de meisjes/tienerclub en hielp met de 
organisatie van de jaarlijkse actie ‘Knieperties bakken’.  
 

 

MEVROUW H. KOOTSTRA (HENNY) - Zwartsluis 
Lid in de Orde van Oranje Nassau 
 

Ondersteuning kinderen met leerproblemen 
Voordat Henny Kootstra lerares werd op O.B.S. de Aremberg ondersteunde zij ruim 
vijftien jaar kinderen met leesproblemen en een leerachterstand. Ook na haar 
pensionering heeft zij deze taak weer opgepakt. 
 
Peuterspeelzaal Hummeltjeshonk 
Daarnaast had Henny diverse bestuursfuncties. Als voorzitter van de Peuterspeelzaal 
Hummeltjeshonk vertegenwoordigde zij de belangen en zette zij de Peuterspeelzaal op de 
kaart.  
 
NVVH afdeling Zwartsluis 
Namens de leeskring van de NVVH zat Henny in het bestuur van de Stichting Openbare 
Bibliotheek. Vanuit deze rol bezocht zij wekelijks ouderen om samen met hen boeken te 
lezen. 
 
 
 



Buurtvereniging de Moerasvogel 
Bij Buurtvereniging de Moerasvogel is zij  tien jaar nauw betrokken geweest. Zij was 
mede verantwoordelijk voor het organiseren van jeugdkampen, de Wandelvierdaagse, 
Sinterklaasfeest en spelletjesdagen. 
 
NVVH afdeling Zwartsluis 
Sinds 1997 is Henny een bevlogen bestuurslid bij de NVVH afdeling Zwartsluis. Eerst als 
secretaris en inmiddels zeventien jaar als presidente. Dankzij haar enthousiasme is de 
NVVH een bloeiende vereniging.  
 
4 mei herdenking Zwartsluis 
Henny heeft een stimulerende rol bij de organisatie van de 4 mei herdenking Zwartsluis. 
Zij zet zich met hart en ziel in om leerlingen van de basisschool bewust te maken van het 
onderwerp ‘vrijheid en herdenken’. 
 
Sluuspoort Zwartsluis en Openbare Bibliotheek 
Als baliemedewerker en vrijwilliger mogen  Sluuspoort Zwartsluis en de Openbare 
Bibliotheek ook op haar inzet rekenen. Sinds haar pensionering in 2016 bereidt zij nieuwe 
inwoners voor op het inburgeringsexamen.  

 
MEVROUW F. TEN NAPEL – TIMMERMAN (FEMMY) - Zwartsluis 

Lid in de Orde van Oranje Nassau 
 
Europa Kinderhulp 
Femmy ten Napel is begaan met en zet zich in voor minder bedeelden in Europa. Samen 
met haar man is zij tien jaar gastouder geweest voor Europa Kinderhulp. 
 
Stichting Dorotty Oekraïne 
Vanaf 1999 is echtpaar Ten Napel, samen met enkele familieleden, betrokken bij 
hulpverlening in Oekraïne. Dit leidde in 2005 tot de oprichting van Stichting Dorotty 
Oekraïne. Haar bevlogenheid maakt dat zich al jaren volledig inzet om geld in te zamelen 
voor kleinschalige en concrete hulp aan mensen of instellingen in Oekraïne. Deze 
projecten worden door haar persoonlijk bezocht. 
 
Nederlands Bijbelgenootschap 
Bestuurlijk zet Femmy zich in voor het Nederlands Bijbelgenootschap. Naast het 
bevorderen van de naamsbekendheid, organiseert zij de jaarlijkse Bijbelquiz. 
 
Hervormde Gemeente Zwartsluis – Hervormde Vrouwen Dienst 
Binnen de Hervormde Gemeente Zwartsluis is Femmy actief als bezoekmedewerker voor 
de Hervormde Vrouwen Dienst. Wekelijks bezoekt zij gemeenteleden die langdurig ziek 
zijn, gaat op kraambezoek en bezoekt de mensen die nieuw zijn binnen de Hervormde 
Gemeente. 
Daarnaast was Femmy als ouderling verantwoordelijk voor de bezoeken van 
gemeenteleden in haar wijk. Naast de bezoeken hielp zij hen ook met praktische zaken. 
 
Woonzorgcentrum de Nieuwe schans 
Ruim tien jaar mogen de ouderen in het woonzorgcentrum de Nieuwe Schans ook op haar 
inzet rekenen. Als vrijwilliger bezoekt zij hen en helpt hen met het opstellen van de 
menulijsten. 
 

 



DE HEER J.D. POST (ANDRES) - Genemuiden  
Lid in de Orde van Oranje Nassau 

 
Stichting Vrienden van Oud Genemuiden 
Andres Post is historicus en heeft een brede in de geschiedenis van Oud Genemuiden. 
Sinds 2001 is Andres Post actief als vrijwilliger voor Stichting Vrienden van Oud 
Genemuiden. Binnen de Stichting vervult hij diverse functies. Hij documenteert, 
archiveert, onderzoekt en verzamelt gegevens over de historie van Oud Genemuiden. Ook 
is hij hoofdredacteur en schrijft hij artikelen voor ‘Old Ni-js’, het huisorgaan van de 
Stichting. Daarnaast stelt hij jaarlijks enkele exposities samen.  
 
De Hervormde Gemeente, het Armenwerkhuis, diverse kerkelijke verenigingen 
en de Zondagsschool 
Voor de Hervormde Gemeente heeft hij het eeuwenoude papieren archief geordend, 
inzichtelijk gemaakt en beschreven. Dit geldt ook voor het archief van het 
Armenwerkhuis, diverse kerkelijke verenigingen en de Zondagsschool. Met geduld en 
uiterste precisie heeft Andres Post deze tijdrovende klus uitgevoerd.  
 
Dankzij zijn doorzettingsvermogen en kennis van zaken is het archief gereed. Nu het 
inmiddels is overgedragen aan het Historisch Centrum Overijssel, wordt dit archief voor 
de toekomst blijvend bewaard. 
 
Organiseren van excursies en lezingen 
Ook is Andres Post geïnteresseerd in het oorlogsverleden. Hij organiseert excursies naar 
locaties die betrekking hebben op de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Daarnaast 
organiseert hij lezingen die hij gedetailleerde heeft voorbereid. 
 

 

MEVROUW M.A. PRINS – ROUKEMA (MARGRIET)- Hasselt 
Lid in de Orde van Oranje Nassau 
 

Lokale Amnesty International werkgroep 
Al meer dan 40 jaar zet Margriet Prins zich in voor de Hasseltse gemeenschap. Zij stond in 
de jaren ‘80 aan de wieg van de lokale Amnesty International werkgroep. 
 
Ichthuskerk 
Margriet Prins is van grote waarde voor de Ichthuskerk. In 1992 begonnen als pastoraal 
ouderling werd zij diaken, scriba en ouderling. Sinds 2017 vervult zij de rol als voorzitter. 
Daarnaast was zij lid van de beroepingscommissie en redacteur van het kerkblad. 
 
College van visitatoren  
Ook op provinciaal niveau draagt Margriet Prins haar steentje bij. Zij is actief geweest 
voor het college van visitatoren en voor de classicale vergadering. Hierin heeft zij een 
belangrijke rol gespeeld in de begeleiding van kerkelijke gemeenten in Overijssel en 
Flevoland. Tot op heden is zij visitator van de Classis Overijssel-Flevoland. 
Gereformeerde Ichthuskerk en Hervormde Gemeente de Baak 
Bij het fusieproces van de Gereformeerde Ichthuskerk en de Hervormde Gemeente de 
Baak heeft Margriet Prins een belangrijke rol gespeeld. Door haar bestuurlijke kracht 
bevinden de twee kerken zich in staat van hereniging. Daarnaast zet zij zich in voor de 
instandhouding en de opbouw van de kerk op regionaal en provinciaal niveau. 
 
 



SCAB 
Margriet Prins draagt het SCAB een warm hart toe. Doelgericht en koersvast vervulde zij 
het voorzitterschap. Als redacteur van de maandelijks nieuwsbrief is zij tot op heden bij 
de SCAB betrokken. 

 

DE HEER R. SCHURINK (ROELOF)- Zwartsluis 
Ridder in de Orde van Oranje Nassau 
 

Hervormde kerk Zwartsluis 
Als jeugdouderling binnen de Hervormde kerk in Zwartsluis had Roel Schurink een 
spilfunctie. Met enthousiasme zocht hij toenadering tot andere kerkgenootschappen met 
als doel de samenwerking te verbeteren. 
 
Watersportvereniging Zwartsluis 
Binnen de Watersportvereniging Zwartsluis is hij een inspirerende bestuurder geweest. Als 
voorzitter heeft hij ervoor gezorgd dat de vereniging optimaal functioneerde. 
 
De Nationale Sleepbootdagen Zwartsluis 
De Nationale Sleepbootdagen in Zwartsluis worden sinds 1994 onder de 
verantwoordelijkheid van Roel Schurink georganiseerd en zijn een groot succes. Dankzij 
Roel Schurink is de voortgang van dit bijzondere evenement gewaarborgd. Met zijn 
technische achtergrond levert hij een bijdrage aan het faciliteren van het 
evenemententerrein. Daarnaast voert hij de overleggen met de lokale en provinciale 
overheid en met alle instanties die een bijdrage leveren aan dit evenement. 
  
Zwartsluis onder Zeil 
Ook is hij de aanjager en eindverantwoordelijk van het evenement Zwartsluis onder Zeil 
dat sinds 2009 wordt gehouden. Als voorzitter van het bestuur houdt hij het overzicht en 
onderhoudt hij alle contacten met externe partijen, sponsoren en leveranciers. Ook dit 
evenement heeft landelijke bekendheid en heeft Zwartsluis op de kaart gezet.  
 
Stichting Fortresse Zwartsluis en Sluuspoort Zwartsluis 
Als bestuurslid voor Stichting Fortresse Zwartsluis en Sluuspoort Zwartsluis levert Roel 
Schurink ook een bijdrage aan de leefbaarheid en het welzijn van de kern Zwartsluis.   
 
Stichting Exploitatie Groene Wensboot Ossenzijl em Samenwerkende Recreatie 
Ondernemers Belt-Schutsloot 
Naast zijn vrijwillige activiteiten in Zwartsluis mag ook de regio op zijn inzet rekenen. Als 
schipper is hij betrokken bij de Stichting Exploitatie Groene Wensboot Ossenzijl. 
Daarnaast is hij voorzitter van de Samenwerkende Recreatie Ondernemers Belt-
Schutsloot.  
 
Lokale Actie Groep van Leader Noord Overijssel 
Daarnaast is Roel Schurink op een actieve en stimulerende wijze, lid van de Lokale Actie 
Groep van Leader Noord Overijssel. Hij levert een essentiële bijdrage aan de beoordeling 
van projectvoorstellen waaraan subsidie kan worden toegekend.  

 

 


