Persbericht – Bijlage
INFORMATIE GEDECOREERDEN GEMEENTE WATERLAND 26 APRIL 2019
De heer M.M. (Mathijs) Boes uit Marken
De heer Boes is al sinds 1995 betrokken bij de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij station
Marken in verschillende functies. Op dit moment heeft de heer Boes deelgenomen aan 748 acties waarbij
maar liefst 1262 mensen veilig aan wal zijn geholpen en 30 dieren.
De heer Boes begon zijn loopbaan bij de KNRM als opstapper. Van 1998 tot 2000 was de heer Boes
plaatsvervangend schipper en vanaf 2000 schipper. Tevens zorgt de heer Boes ervoor dat de bemanning
en hijzelf goed getraind zijn (en blijven) door het houden van (nachtelijke) oefeningen. Hij draagt zorg voor
de diverse rapportages en operationeel houden van de reddingsboot. De heer Boes zorgt voor een goede
opleiding van nieuwe vrijwilligers en is de directe contactpersoon tussen de leiding en bemanning.

De heer H.J.M. (Henk) van Bavel uit Monnickendam
De heer Van Bavel is van 1986 vrijwilliger en tot 2006 voorzitter geweest van het gemengd koor Sint
Caecilia. Naast de bestuurlijke taken coördineert hij vanaf 1992 alle activiteiten van het koor, zoals het
organiseren van concerten en de jaarlijkse Caeciliafeesten. De heer Van Bavel zorgt voor de contacten met
sponsoren en activiteiten om gelden te verwerven. Hij is zelf vanaf 1990 zingend lid van het koor.
De heer Van Bavel was van 1986-1994 lid van het jeugdcomité van de H.H. Nicolaas en Antoniusparochie.
Vanaf 1996 is hij lid van de locatieraad. Hij is het aanspreekpunt en coördinator voor het verhuur van de
kerk en het gebruik van de kerk door non profit organisaties. Hij is gastheer bij de deze evenementen. Hij
organiseert zelf ook parochiefeesten.
Ook organiseerde hij voor de parochie reizen naar Lourdes in 2007 en 2009 en coördineerde hij in 2011 de
actie "Werk aan de Kerk" om gelden te verwerven voor de reparatie voor o.a. de glas in loodramen van de
kerk.
Jaarlijks organiseert en coördineert hij een klussendag voor klein onderhoud aan de kerk.
In 2007 heeft de heer Van Bavel de Orgelstichting opgericht. Doel van deze stichting was om gelden te
genereren voor het behoud en onderhoud van het orgel in de H.H. Nicolaaskerk en Antoniuskerk in
Monnickendam.
Hij is initiatiefnemer en medeorganisator van de bekende kerststallenroute in Monnickendam. De
kerststallenroute voert jaarlijks in december langs zo’n vijfenveertig gevels van particulieren en
ondernemers in de binnenstad van Monnickendam.
Ook organiseert hij in samenwerking met The Englisch Reformed Church vele optredens van buitenlandse
school en studentenkoren en orkesten in de H.H. Nicolaas en Antoniuskerk in Monnickendam.
De heer Van Bavel is een actief lid van het Middeleeuws Genootschap Monnickendam en is betrokken bij
de vele activiteiten.

De heer C.P. (Cor) Visser uit Marken
De heer Visser is al 35 jaar Sinterklaas bij de officiële intocht op Marken en bij de verschillende ontvangsten
op de scholen en het dorpshuis op Marken en het verzorgingshuis Swaensborch in Monnickendam.
Sinds 1983 is de heer Visser bestuurlijk betrokken bij het Marker Mannenkoor en sinds 2011 als voorzitter.
Ook vertegenwoordigt hij het koor bij regionale bijeenkomsten van de kring van mannenkoren van de
Koninklijke Nederlandse Zangersbond. Hij zit in diverse comités, zoals bijvoorbeeld voor het jaarlijkse
Koffieconcert tijdens de Marker Havenfeesten, het Kerstconcert op Marken en de Dodenherdenking op 4
mei op Marken. Dit in samenwerking met Christelijke Oranje Vereniging Juliana en het Marker Brass
Ensemble.
In 2014 is de heer Visser gestart als secretaris in het bestuur van het Marker Museum en de Vereniging
Historisch Eiland Marken. Vanaf 2018 is hij voorzitter. Ook is hij in de periode van 2015 t/m 2016 lid
geweest van de Beoordelingscommissie voor de oprichting van een Nationaal Monument ter gedachtenis
aan de overstromingsramp van 1916. De Stichting Herdenking Watersnood heeft tijdens de het
herdenkingsjaar intensief met de heer Visser samengewerkt.
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De heer Visser is sinds 2013 verbonden als redactielid van het kerkblad Protestants Marken. Als
Kerkenraadslid was de heer Visser van 1978 tot 1981 verantwoordelijk voor het verzorgen van het Heilig
Avondmaal in de Nederlandse Hervormde Kerk. Hij was ook lid van de commissie van Bijstand van de
Hervormde Kerk.

Mevrouw A. (Adrie) Honingh-Verburg uit Zuiderwoude
Vanaf 1999 is mevrouw Honingh penningmeester van de Vrouwenvereniging “Tot arbeid geroepen” in
Zuiderwoude. De vrijwilligers en bestuursleden komen wekelijks bij elkaar en maken verschillende
producten. Deze worden verkocht en de opbrengst komt ten goede aan de restauratie van het
monumentale kerkgebouw en de behoeftigen in de gemeenschap. Zij verzorgt de financiën.
Tevens is zij actief bij de verschillende evenementen die deze vereniging organiseert.
Daarnaast kookt zij elke maand maaltijden voor ouderen en alleenstaanden in het dorp. De maaltijden
worden gezamenlijk genuttigd. Deze belangrijke activiteit zorgt voor een samenhang van de gemeenschap
en bestrijdt de eenzaamheid. Mevrouw Honingh zorgt voor een belangrijke verbinding tussen de nieuwe
inwoners en de mensen die al langer in het dorp wonen. Dit doet ze o.a. door bezoeken af te leggen. Zij
signaleert hulpvragen en steunt deze mensen daadwerkelijk.
Ook is zij sinds 2009 lid van de werkgroep culturele activiteiten van de Catharina Stichting in Zuiderwoude.
Vanaf 2000 is mevrouw Honingh vrijwilliger bij het jaarlijkse evenement Waterland Kerkenland. Dit is een
muzikale toeristische fietstocht langs diverse kerken in Waterland en landelijk Amsterdam-Noord. In elke
kerk is een klein concert en/of tentoonstelling. Daarnaast is zij gastvrouw tijdens de zomermaanden van juni
tot en met september bij de openstelling van de kerk in Zuiderwoude voor toeristen.
Van 2016 tot 2018 was mevrouw Honingh Diaken bij de Protestantse Kerk in Zuiderwoude en Uitdam.

De heer A. (Arnold) Uithuisje uit Marken
Vanaf 1995 tot 2011 was de heer Uithuisje vicevoorzitter van de Marker Jongeren. Deze stichting
organiseert evenementen voor jongeren op Marken en geeft de jongeren een plek waar zij met elkaar
kunnen samenzijn. Naast de bestuurlijke taken onderhield de heer Uithuisje het gebouw De Zonnewijzer als
hoofd techniek. Ondanks zijn betrekkelijke jonge leeftijd, hij is 45 jaar worden zijn jarenlange
bestuurservaring, zijn netwerk en uitgebreide technische kennis voortdurend gebruikt. Vanaf 2011 is de
heer Uithuisje samen met 4 andere adviseurs verbonden aan de ondersteuningsraad van deze Stichting.
Vanaf 1996 is de heer Uithuisje een gedreven bestuurslid/vicevoorzitter bij de Marker Evenementen
Stichting. Hij zet zich volledig in voor het organiseren van diverse evenementen op Marken, zoals de
havenfeesten, het Sinterklaasfeest en eieren zoeken. De heer Uithuisje is sinds 2005 oprichter en voorzitter
en van de Uitleenservice Marken. Deze service, onderdeel van de Marker Evenementen stichting, leent
artikelen uit tegen een kleine vergoeding. De heer Uithuisje stuurt de vrijwilligers aan en is aanspreekpunt
van deze service.

De heer J. (Co) Kempe uit Monnickendam
Al meer dan 40 jaar is de heer Kempe vrijwilliger bij de zwemvereniging Waterland. Als tijdswaarnemer
klokte hij wekelijks tijdens de trainingen, maar ook bij regionale en nationale zwemwedstrijden en zelfs
enkele keren bij internationale wedstrijden in Duitsland. De heer Kempe heeft zich ook ingezet als
begeleider van de recreanten tijdens hun training. Tot op de dag van vandaag, de heer Kempe is 83 jaar,
traint hij de masters, dit is de oudste groep zwemmers van de vereniging.
De heer Kempe is sinds 1995 vrijwilliger bij de Protestantse gemeente in Monnickendam. Hij ondersteunt
en vervangt de koster, voert onderhoudswerkzaamheden uit en helpt mee met het vervaardigen van het
kerkblad en is gastheer voor de Opstandingskerk.
Voor en na de kerkdienst haalt en brengt hij degenen die niet zelf naar de dienst kunnen komen. Hij is
mede-organisator van de jaarlijkse rommelmarkt van de Opstandingskerk.
Hij is actief geweest bij de restauratie van de Grote Kerk te Monnickendam.
De heer Kempe is erelid van het Christelijk Amsterdams mannenkoor. Dit inmiddels opgeheven koor van
hoog niveau trad internationaal op.
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Mevrouw N. (Neeltje) Huurman-Zeeman
Vanaf 2001 is mevrouw Huurman secretaris van de Eilandraad Marken. Deze Eilandraad vertegenwoordigt
1800 bewoners van Marken. Naast de bestuurlijke taken voor de stichting is zij ook verantwoordelijk voor
enkele werkgroepen. In 2013 heeft mevrouw Huurman het initiatief genomen tot het oprichten van de
werkgroep Wonen. Namens de Eilandraad was zij de aanjager om in overleg met woningbouwvereniging
Woonzorg de seniorenwoningen bij Voor Anker beschikbaar te krijgen als jongerenwoningen. Zij heeft de
jongeren enthousiast gemaakt voor deze woningen en het wonen in eigen kern gestimuleerd. Ook is zij
namens de Eilandraad de contactpersoon voor nieuwe inwoners.
Mevrouw Huurman heeft samen met alle hulpverleningsorganisaties op Marken en Uitdam het initiatief
genomen tot de oprichting van de Stichting AED Marken-Uitdam. Zij is sinds 2006 secretaris. Inmiddels zijn
er negen AED's in Marken en Uitdam. Vanaf het begin zijn de apparaten bijna 50 maal ingezet in deze
kernen.
Daarnaast is zij nog barvrijwilliger in het Trefpunt, typt de kerkbode en bent u mantelzorger.

De heer G. (Ger) Karmelk uit Monnickendam
De heer Karmelk heeft zich vanaf 1982 jarenlang als bestuurslid ingezet voor het Interkerkelijk Koor Melody
uit Monnickendam. Hij bekleedde tot de opheffing van het koor in 2018 diverse bestuursfuncties zoals
penningmeester en vice-voorzitter. Vele jaren heeft hij door Monnickendam en Katwoude gereden om oud
papier op te halen ten behoeve van een goed doel en extra inkomsten voor het koor. Na de opheffing van
het koor is hij benoemd tot vereffenaar om het financiële deel af te ronden.
Vanaf 1984 is de heer Karmelk gastheer tijdens openstelling Grote Kerk en samensteller van de
jaaroverzichten. Sinds 2003 is hij bestuurslid en vrijwilliger van het Gebouw Samuel. Het gebouw Samuël
eigendom van de Grote Kerk en is een ontmoetingscentrum waar al bijna honderdvijfentwintig jaar, ouderen
en jongeren samenkomen voor allerlei activiteiten. Naast de bestuurlijke activiteiten als penningmeester
zorgt hij voor het onderhoud van het gebouw. Ook is hij sinds 2005 actief als vrijwilliger tijdens de
kerkdiensten in het verzorgingshuis Swaensborch.
De heer Karmelk is vanaf 2012 penningmeester van de boekenmarkt van de Grote Kerk in Monnickendam.
Ook is de heer Karmelk vrijwilliger bij IJsvereniging Olympia in Monnikendam en haalt o.a. oud papier ten
bate van de jeugdactiviteiten deze vereniging. Daarnaast heeft de heer Karmelk zich zeer verdienstelijk
heeft gemaakt als vrijwilliger als er ijs op de Gouwzee ligt.

De heer J. (Jan) Peereboom uit Marken
Van 1989 tot 1997 was de heer Peereboom jeugdleider en jeugdouderling van de Protestantse Gemeente
op Marken. Hij had het pastoraal toezicht op de jeugd van de Protestantse gemeente op Marken en
probeerde hen te begeleiden in het geloof. In 2000 werd hij benoemd tot kerkrentmeester had hij het
beheer over de goederen van de kerkelijke gemeente.
In 2000 werd de heer Peereboom trainer en leider van een jeugdelftal bij SV Marken. In 2004 trad hij toe tot
het bestuur als jeugdvoorzitter en later als voorzitter. Deze vereniging telt op dit moment ruim 350 leden.
Naast zijn bestuurlijke taken als voorzitter van deze grote vereniging is hij ook al meer dan 15 jaar
scheidsrechter en fluit nog wekelijks wedstrijden in competitie- of toernooiverband.
De heer Peereboom heeft voor zijn vele verdiensten voor het voetbalsport in 2006 de Zilveren
Waarderingsspeld van de KNVB ontvangen.
De heer Peereboom is initiatiefnemer en coördinator werkgroep Opzitten op Marken.
Hij is sinds 2015 dirigent van het Marker Mannenkoor. Hij bereidt deze repetities voor, hij herschrijft
muziekstukken en hij dirigeert concerten. Ook is hij al zo’n 42 jaar lid van Christelijke muziekvereniging
Juliana.
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De heer H. (Henk) Zeeman uit Marken
De heer Zeeman was van 1999 tot 2012 voorzitter van Sportvereniging Marken. Hij was betrokken bij het
verkrijgen van kunstgrasvelden voor de vereniging.
Vanaf 2012 is de heer Zeeman bestuurslid en ambassadeur voor de vereniging. Ook is hij is voorzitter van
de sponsorcommissie. Hij is zeer succesvol voor de vereniging bij het verwerven van sponsorgelden. De
heer Zeeman is het gezicht van de sportvereniging en van Marken.
De heer Zeeman is naast spelend lid van de Christelijke Muziekvereniging Juliana op Marken ook dirigent
voor het leerlingenorkest. Ook begeleidt hij vanaf 2000 de jeugdorkestleden en vervult diverse vrijwillige
taken voor de muziekvereniging.
Sinds 2001 is de heer Zeeman voorzitter van de Stichting Eilandraad Marken. De Eilandraad heeft onder
zijn voorzitterschap een visie geschreven voor de toekomst van Marken. Deze visie wordt als leidraad
genomen om de leefbaarheid op Marken te vergroten en is daardoor een zeer waardevol document voor de
Marker Gemeenschap. In zijn functie als voorzitter heeft de heer Zeeman altijd veel oog voor de inbreng
van de inwoners van Marken.
De heer Zeeman is van oktober 2007 tot november 2008 afgevaardigde amateurvoetbal bij de Koninklijke
Nederlandse Voetbalbond geweest. Aansluitend in 2008 is hij lid (en vicevoorzitter) geworden van het
districtscollege West I. In die hoedanigheid was hij ook voorzitter van de hoofdcommissie sportiviteit en
respect. Toen deze commissies eind 2015 landelijk ophielden te bestaan heeft hij de functie van KNVBambassadeur aanvaard. Ook maakt hij tot op heden deel uit van het team verenigingsadvies.

De heer G. (Garrelt) Bont uit Monnickendam
De heer Bont maakt vanaf 1988 deel uit van het bestuur van de Vereniging Oud Monnickendam. Hij is met
name betrokken bij de historische collectie van de Vereniging en lid van de aankoopcommissie.
De heer Bont was een van de initiatiefnemers van het Praathuis De Stegh. In samenwerking met de
gemeente Waterland is het havenkantoor beschikbaar voor (oud) Monnickendammers om bij elkaar te
komen en te praten over vroeger en de gang van zaken in Monnickendam. Hij heeft veel uitvoerende
klussen gedaan in het bouwteam. Ook verzorgt de jaarlijkse oude prent, die aan de leden wordt gegeven.
Vanaf 2001 is de heer Bont bestuurslid van Stichting Waterlandsmuseum De Speeltoren. Hij beschikt over
grote kennis van de Monnickendamse afbeeldingen op prentbriefkaarten, schilderijen, foto's of in welke
andere vorm dan ook. Hij is altijd bereid te helpen bij een onderhoudsklus in het museum en depot. Hij helpt
bij het op en afbreken van tentoonstellingen. De heer Bont is al jarenlang een vrijwilliger bij de
Speeltuinvereniging in Monnickendam. Van april tot november staat hij een aantal dagen per week in de
kiosk voor de verkoop van entreebewijzen en catering.
Al meer dan 20 jaar is de heer Bont bestuurslid van de Vereniging Steunt Elkander Monnickendam.
Een eeuw geleden werd deze vereniging opgericht als burgerinitiatief om ervoor te zorgen dat mensen die
ziek werden financieel werden bijgestaan. De heer Bont verzorgt naast de bestuurlijke taken ieder jaar het
verzamelen en inkopen van de prijzen voor de jaarlijkse ledenvergadering.
Sinds 2003 is de heer Bont bestuurslid van de Buurtvereniging Dammers en Dijckers. De heer Bont helpt
naast zijn bestuurlijke taken de buurtvereniging ieder jaar met het opbouwen van activiteiten voor de
Koningsdag, de jaarlijkse buurtbarbecue en het rondbrengen van nieuwsbrieven.
De heer Bont is sinds de oprichting in 2015 vrijwilliger bij de Stichting Monnickendammer Visdagen. Hij
figureert als vissnijder bij alle visdagen.
Naast zijn lidmaatschap van het Meezingkoor Waterland verricht de heer Bont voor het koor allerhande
hand- en spandiensten.

De heer J. (Jaap) Boes uit Marken
De heer Boes is medeoprichter, bestuurslid en penningmeester geweest bij Zaalvoetbalvereniging Marken
van 1985 tot 1997. De vereniging is later opgegaan in SV Marken.
De heer Boes heeft gedurende 20 jaar (van 1989-2009) zich op vrijwillige basis ingezet voor de
Sportvereniging Marken. Hij organiseerde het jaarlijkse voetbaltoernooi voor recreanten. Tevens is hij 5 jaar
leider geweest van een jeugdteam.
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De heer Boes organiseerde van 1997 tot 2005 de Vierkamp Marken, een jaarlijks terugkerend evenement
waarbij 212 heren en dameskoppels tegen elkaar streden op een viertal disciplines (bowlen, klaverjassen,
biljarten, darten).
De heer Boes is medeoprichter en penningmeester van de Stichting Speeltuin Marken. Hij heeft een zeer
stimulerende rol gespeeld bij de revitalisatie van de speeltuin, onder meer door het opstellen van het
projectplan en zorg voor de financiering. Hij is de drijvende kracht geweest bij het werven en begeleiden
van vrijwilligers die zorgen voor het onderhoud van de speeltuin.
Vanaf 2003 is hij vrijwilliger en later penningmeester bij de Stichting Eilandraad Marken. Gedurende de
afgelopen 7 jaar is hij zeer nadrukkelijk en intensief bezig geweest met de werkgroep dijkversterking. Van
mei 2012 tot september 2013 is hij projectleider geweest van het Burgerparticipatieplan 2012 van Marken.
Met verschillende financiële bijdragen zijn binnen de eisen van het beschermd stads-en dorpsgezicht 34
zonnepanelen aangebracht op dorpshuis het Trefpunt in Marken. Ook is een mobiele LED-licht-installatie
en geluidsapparatuur aangeschaft, gratis te gebruiken voor verenigingen en stichtingen op Marken.
Van november 2012 tot januari 2015 was hij procesmanager van de Toekomstvisie Marken. Van december
2014 tot juni 2016 is hij procesmanager van de “herdenking Watersnood 1916” geweest.
Van februari 2018 tot heden is de heer Boes procesmanager voor het Zorgplan Marken. De heer Boes
heeft als vrijwilliger de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland ondersteund bij de voorbereiding en
uitvoering van de grootschalige crisisoefening Waterwolf in november 2016. De activiteiten vonden rond en
op het eiland Marken plaats.
Door onder andere zijn inspanning hebben uiteindelijk bijna 500 mensen van het eiland in enigerlei vorm
aan de oefening deelgenomen. Naast zijn rol bij de oefening speelt de heer Boes nog steeds een
belangrijke rol voor de Veiligheidsregio als contactpersoon om te komen tot de uitwerking van een
evacuatieplan.

In Amsterdam zijn gedecoreerd mevrouw R. (Inge) de Graaf en de heer E. (Evert) Stel uit
Monnickendam
Mevrouw De Graaf en de heer Stel en zijn initiatiefnemers van de Stichting Vaarwens. Met hun schip de
Meander V verzorgen zij kosteloos geheel verzorgde vaardagen voor ongeneeslijk zieke en uitbehandelde
mensen die nog een keer het water op willen. Voor het vervoer naar het schip wordt in bepaalde gevallen
samengewerkt met de stichting Ambulancewens. Het schip is aangepast zodat ook bedlegerigen kunnen
meevaren. Inmiddels hebben zij vele honderden mensen aan boord gehad. Burgemeester Kroon van de
gemeente Waterland is één van de ambassadeurs van de Stichting Vaarwens.
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