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Embargo tot 1 april 15.30 uur
Koninklijke onderscheiding voor Ingrid Mens
Burgemeester Lucien van Riswijk reikt op maandag 1 april een Koninklijke Onderscheiding uit aan
mevrouw drs. I.J.A. Mens (Ingrid; 63 jaar; Ridder in de Orde van Oranje-Nassau).
Ingrid Mens is 25 jaar verbonden aan het Liemers Museum en heeft ervoor gezorgd dat dit museum op de kaart
is gezet in De Liemers. Het Liemers Museum is een streekmuseum dat met veel vrijwilligers de cultuurhistorie
van de streek conserveert en voor een breed publiek toegankelijk maakt. Mevrouw Mens wist en weet de
geheel op vrijwilligers gesteunde organisatie goed op de kaart te zetten. Zij geeft duidelijke sturing en weet de
vrijwilligers voor lange tijd aan het museum te binden. Het is een bijzondere plek geworden waar men oog heeft
voor elkaar en elkaar op een positieve wijze in de gaten houdt. Ingrid Mens was directeur en tegenwoordig
clustercoördinator informatie en presentiehoofd.
Bijzondere verdiensten Liemers Museum
Maar naast deze taak besteedt zij ook veel tijd op vrijwillige basis aan het museum. Zo heeft zij ervoor gezorgd
dat de Sieger White collectie aan het museum is overgedragen. Daarnaast heeft zij zich extra ingespannen om
het Turmac Historisch Archief in beheer te krijgen van het Liemers Museum. Met het beëindigen van de
werkzaamheden van de Britisch American Tabacco werd de Peter Stuyvesant Collectie afgestoten en een deel
geschonken aan de gemeente Zevenaar. De gemeente heeft het beheer ondergebracht bij het Liemers
Museum.
Gelderse Schuttersfederatie
Daarnaast is Ingrid Mens al jaren als vrijwilliger aangesloten bij de Gelderse Schuttersfederatie. Zij is een
belangrijke vraagbaak en initiatiefnemer van diverse activiteiten. De Gelderse Schuttersfederatie heeft
meerdere malen buiten reguliere werktijden een beroep op haar kunnen doen en gebruik kunnen maken van
het museum. Zij ontvangt dan groepen die geïnteresseerd zijn in de Gelderse schutterswereld.
De ondersteuners geven aan dat zonder de inspanning van Ingrid Mens het Liemers Museum en het Gelders
Schuttersmuseum wellicht niet meer zouden bestaan.
Overige verdiensten
Decoranda is eveneens betrokken geweest bij de ontwerpen en alle activiteiten bij het tot stand komen van
Stadsmuseum 's-Heerenberg in de periode van 2015-2017. In de periode van 1995-1197 is zij secretaris van de
Parochie H.Andreas/Maria Koningin in Zevenaar geweest. Tenslotte was zij ook bestuurslid van de R.K. scholen
in Zevenaar in de periode van 1997-1998.

zaaknummer Zaaknummer

pagina 1 van 2

datum Datum

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
De versierselen die bij deze onderscheiding horen, worden uitgereikt door burgemeester Lucien van
Riswijk tijdens haar 25-jarig jubileum bij Kunstwerk! Liemers Museum. De uitreiking is in Het Musiater,
Bommersheufseplein 62 in Zevenaar op april om 15.00 uur. U bent van harte uitgenodigd hierbij
aanwezig te zijn.
Voor meer informatie over de uitreiking kunt u terecht bij het bestuurssecretariaat t. (0316) 595 141.
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