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Lintje voor Lenie Kruisselbrink. 

 
222 JAAR VRIJWILLIGERSWERK 

BELOOND. 

 
Burgemeester Joris Bengevoord heeft vrijdag 24 april 2020 

bekend gemaakt dat hij in opdracht van Z.K.H. Koning 

Willem Alexander een lintje mag uitreiken aan Lenie 

Kruisselbrink. In de Staatscourant staat vermeld dat zij is 

benoemd tot Lid van Oranje Nassau. Deze eervolle 

vermelding heeft zij te danken aan haar tomeloze inzet voor 

heel veel verenigingen, commissies en organisaties. 

 

Een opsomming : 

1 )    41 jaar  Samenstellen, bezorgen ’t Buurtproatjen.                            
2 )    20 jaar  Commissielid OCEM. ( Ontspanningscommisie Corle en Miste )                                    
3 )    12 jaar   Bestuurslid Corlese Gymnastiekvereniging                          
4 )      9 jaar  Lid / bestuurslid Toneelvereniging Kunst en Vriendschap Corle                              
5 )    25 jaar   Lid en (mede) trekker van Corsogroep ’t Wort wat.                         
6 )      7 jaar   Werkgroep lid boeken Corle                            
7 )    10 jaar   Oudercommissie School Corle en VOO. 
8 )      6 jaar Vrijwilligster bij Museum Mondriaan.        
9 )    33 jaar Klaar staan voor iedereen, m.n. ouderen in haar directe omgeving.           

10 )  31 jaar Commissielid Ontspanningsvereniging Corle               

11 )   6  jaar Commissielid Kerstfeest Corle                               

12 )   5  jaar Bowling Corle Pinners. Coördinatie                         

13 )  10 jaar Collecteren Hart Stichting                 

14 )    7 jaar Coördineren en collecteren Long Fonds     

   
******** 



Vrijdagmorgen 24 april 2020, rond half tien… 
 
Op diverse plaatsen in Corle en Winterswijk zetten zich mensen, onder wie Lenie 
Kruisselbrink, voor een laptop of beeldscherm. 
Na een aantal oefensessies is het de bedoeling die morgen, om het digitale beeld 
Buurtproatjen officieel in werking te stellen. Onder leiding van Johan Damkot worden er 
contacten gelegd en kan een ieder elkaar zien en met elkaar praten. 
Dan rond 10 uur, Johan: nog een inbeller. 
Dit blijkt burgemeester Bengevoord te zijn. In eerste instantie informeert hij hoe of het digitale 
buurtproatjen bevalt. Een mooi initiatief en hij wenst ons er veel succes mee. Vervolgens 
richt hij zich speciaal tot Lenie Kruisselbrink. Hem is ter ore gekomen dat Lenie vele diverse 
maatschappelijke functies heeft (en sommige nog steeds) verricht. Vervolgens somt hij alles 
op wat hierboven vermeld staat. Een indrukwekkende lijst en daarom, zo betoogt de 
burgemeester, heeft het Z.K.H. Koning Willem Alexander behaagt om mevrouw Lenie 
Kruisselbrink-Oonk te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau !!  
 
Een totale verrassing voor Lenie die er zichtbaar van onder de indruk was. 
 
Vervolgens kregen alle personen die aangesloten waren de gelegenheid om Lenie te 
feliciteren en een woordje tot haar te richten. Alom lof voor Lenie en een onderscheiding die 
dik verdient is was de conclusie. 
Ook echtgenoot Appie en de kinderen werden bij de gelukwensen betrokken. 
 
Een mooi opgezet plan waarbij alle mensen, die betrokken waren bij de aanvraag van de 
Koninklijke onderscheiding voor Lenie, digitaal aanwezig waren. 
 
 

 
 
  

Lenie, Hartelijk Gefeliciteerd met de onderscheiding en geniet hiervan ! 
 
 

 
 



Nog een koninklijke onderscheiding in Corle! 
 

Vanmorgen werd ook Jan Nijenhuis gebeld door de burgemeester van Winterswijk 
Joris Bengevoord, met de mededeling dat koning Willem Alexander had besloten Jan 
koninklijk te onderscheiden en hem te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau.  
Reden hiervoor is zijn belangeloze inzet voor diverse organisaties en verenigingen in 
de buurtschappen Corle en Miste, en dan met  name  zijn jarenlange inzet voor v.v. 
M.E.C., waarvan hij al ruim 60 jaar lid is. 
  
Een opsomming van zijn verdiensten binnen M.E.C.: 
 
- Jarenlang jeugdleider- en trainer geweest, en in die tijd ook voorzitter van het 
jeugdbestuur.  In die hoedanigheid  was hij de kartrekker om met de jeugd jaarlijks 
naar de KNVB-jeugdkampen te gaan. Daarnaast was hij de animator om met de 
MEC-jeugd deel te nemen aan de KNVB -spelregelwedstrijden, wat na jarenlange 
deelname resulteerde in het Nederlands Kampioenschap.  
- Na de periode bij de jeugd was Jan vele jaren leider bij het 1e en 2e elftal van de 
senioren.  
- Daarna heeft hij van 1995 tot 2012 in het hoofdbestuur van MEC gezeten, waarbij 
hij met name betrokken was bij de verbouwingen en onderhoud van de 
accommodatie. Daarnaast was hij mede-initiatiefnemer van de welbekende, 
succesvolle Kerstmarkt en betrokken bij het jaarlijkse  bloemencorso.  
- Ook was hij gedurende zijn hele bestuursperiode elke zondag in de bestuurskamer 
te vinden om gasten en scheidsrechters te ontvangen met een kop koffie.  
 
Mede om al deze redenen heeft v.v. M.E.C. hem in 2012 benoemd tot Erelid van de 
vereniging.  
 
 
Andere activiteiten van Jan binnen Corle: 
 
- Ruim 30 jaar de vogel voor het koningsschieten met het Volksfeest gemaakt. 
Daarnaast zo’n 10 jaar medeorganisator van de busreis voor ouderen op de 
zaterdagmorgen, totdat deze activiteit stopte. 
- In de jaren 70 en 80 heeft hij tot het sluiten van de lagere school in Corle in de 
oudercommissie gezeten, waar hij onder meer betrokken was bij het realiseren van 
de fietstunnel naar Miste voor de Corlese kinderen, diverse klussen in die jaren op en 
rondom de school, en is hij lid geweest van de Vereniging Openbaar Onderwijs 
namens school Corle. 
- Verdeeld over een periode van meer dan 30 jaar heeft hij allerlei hand- en 
spandiensten, met name gericht op kluswerkzaamheden bij tentoonstellingen en 
beurzen, verricht voor de Plattelandsvrouwen.  
- Na zijn pensioen heeft hij nog een jaar of 5 diverse klusjes gedaan op zorgboerderij 
Mentinkberg.  
 
 
 
 
 



 
 

Koninklijke onderscheiding voor Jan Nijenhuis, hier samen met Marietje of de foto. 
 

(Het lintje hangt al in het raam) 
 
 

Nieuwsbrief Corle feliciteert Jan Nijenhuis van harte met zijn 
ontvangen onderscheiding !! 

 

 
 
 

 


