
Wilhelmus Antonius (Wim) van den Oord (Lid in de Orde van Oranje Nassau) 
 
In de periode 1974 – 1996 was de heer Van den Oord vrijwilliger bij en bestuurslid van de Stichting 
Scouting Boekel.  
Hij organiseerde cursussen en coördineerde de inzet van de medevrijwilligers. 
Daarnaast fungeerde hij als leider van de jeugdgroepen en stelde hij het programma voor de 
wekelijkse bijeenkomsten samen.  
Ook organiseerde hij mede het jaarlijkse kamp en fungeerde hij als contactpersoon. 
 
Van 1996 tot in 2005 was hij lid van de Raad van Toezicht van de Rabobank locatie Boekel-Venhorst 
 
In de periode 2000 – 2017 was hij vrijwilliger bij het Waterschap Aa en Maas.  
Hij verzorgde de rondleidingen, o.a. voor scholen. 
 
Van 2008 tot in 2018 was de heer Van den Oord vrijwilliger bij de Stichting Welzijnsorganisatie (SWO) 
Ons Welzijn (voorheen Vivaan) regio Boekel, Veghel en Uden.  
Hij heeft zorg gedragen voor het plaatsen en repareren van de alarmeringsapparatuur. 
 
Sinds 2010 is hij vrijwilliger bij en bestuurslid (2011-2020) van de KBO afdeling Boekel.  
Hij fungeert als secretaris (sinds 2014) van de KBO kring Boekel, het samenwerkingsverband met de 
KBO afdeling Venhorst.  
Daarnaast is hij voorzitter van het distributiecentrum en coördineert hij de bezorging van het 
weekblad en het maandblad.  
Voorts onderhoudt hij de contacten, o.a. met de adverteerders.  
Ook initieerde en organiseert hij de filmmiddag en ondersteunt hij bij de activiteiten, o.a. de 
landelijke seniorendag.  
Hij heeft ook zorg gedragen voor de technische ondersteuning van de toneelclub. 
 
Sinds 2012 is de heer Van den Oord vrijwilliger bij het Rode Kruis afdeling Nijmegen.  
Hij fungeert als verzorger bij de Vierdaagse van Nijmegen. Daarnaast ondersteunde hij bij de 
opzet van de huisvesting voor vluchtelingen. 
 
Sinds 2013 is hij vrijwilliger bij de WielerToerClub (WTC) Boekel. 
Hij organiseert mede de activiteiten, o.a. de Fietsdriedaagse. Daarnaast draagt 
hij zorg voor de inschrijvingen van de deelnemers. 


