
Achtergrondinformatie behorende bij de toekenning van de koninklijke onderscheiding aan: 

 

mevrouw J.J.C.E. (Jacqueline) Mabelis  

Oisterwijk 

 

Verdiensten 

Decoranda (66) ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten: 

 

1995 -  2008  Bestuurslid Oranjevereniging Oisterwijk 

 

1996 – heden  Stembureau gemeente Oisterwijk 

 

1997 – 2015  Bestuurslid/secretaris stichting Vrienden van De Hondsberg 

 

2005 – 2015  Bestuurslid/secretaris Envit tandemtocht Oisterwijk voor visueel beperkten 

 

2006 – heden  Bestuurslid/secretaris en redacteur stichting Kempische muziek & dans 

 

2016 – heden  vrijwilliger bij stichting De Kerkhovense Molen 

 

Mevrouw Mabelis is van 1995 tot en met 2008 bestuurslid geweest van Oranjevereniging 

Oisterwijk. Ze was een actief bestuurslid, die veel hand- en spandiensten verricht heeft voor de 

vereniging.  

 

Van 1997 tot en met 2015 is mevrouw Mabelis lid geweest van het bestuur van de stichting 

Vrienden van De Hondsberg, in de functie van secretaris. De stichting heeft als doel de 

mogelijkheden op het gebied van vrije tijd en ontspanning van kinderen te vergroten door 

middel van het financieren van grote en kleine projecten. Als secretaris heeft zij zich jarenlang 

ingezet voor deze stichting. Dit alles met veel warmte, aandacht en liefde voor de behoeften van 

de jeugdigen van De Hondsberg. Mede door haar enthousiasme en netwerk in Oisterwijk, 

werden de inwoners van Oisterwijk enthousiast voor de projecten en ondersteunden zij de 

stichting middels sponsoring. 

 

Van 2005 tot en met 2015 heeft mevrouw Mabelis zich als secretaris ingezet voor ENVIT (Eerste 

Nederlandse Visueel Gehandicapten Tandemclub) Oisterwijk. Zij pakte alles op om de jaarlijkse 

tandemtocht voor mensen met een visuele beperking te organiseren c.q. mogelijk te maken. Er 

namen jaarlijks ongeveer 40 tandems deel aan deze tandemtocht met deelnemers uit 

Oisterwijk, maar ook van ver daarbuiten.  

 

Mevrouw Mabelis is sinds 1982 als klarinettist verbonden aan het Kempisch Volksorkest, het 

muzikale onderdeel van de Stichting Kempische Muziek & Dans. De stichting is een muzikaal-

culturele organisatie en heeft als doel de oude (volkse) muziek uit de Nederlandse en Belgische 

Kempen in stand te houden door onderzoek, optekeningswerk en publicatie van oude regionale 

muziek en volksdans en het uitvoeren daarvan in binnen- en buitenland. Sinds 2006 werkt 

mevrouw Mabelis als redacteur aan de nieuwsbrief en is ze mede verantwoordelijk voor de 

organisatie van talloze uitwisselingen en optredens, met name in het buitenland. In 2007 trad 

mevrouw Mabelis toe tot het stichtingsbestuur waar zij tot op heden de functie van secretaris 

vervult.  



 

Stichting De Kerkhovense Molen heeft als doelstelling om de molen in Oisterwijk, een 

cultuurhistorisch monument, als werkende molen in stand te houden. Naast het behoud van de 

molen is de nevendoelstelling van de stichting om in de molen samen te werken met mensen 

met een verstandelijke beperking. Vanaf 2016 verricht mevrouw Mabelis diverse 

werkzaamheden voor de stichting.  

 

Mevrouw Mabelis is tevens actief geweest als voorzitter van stichting AKSO (Activiteiten 

Kinderen Speciaal Onderwijs) en tijdens verkiezingen op het stembureau. 

 

 


