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Twaalf Waterlandse lintjes 
KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN IN WATERLAND 
 
Vanwege de coronacrisis was het niet mogelijk de koninklijke onderscheidingen die in 2020 werden 
verleend in gemeente Waterland op 24 april fysiek uit te reiken. Burgemeester Sicko Heldoorn heeft 
alle 12 Waterlandse decorandi persoonlijk op de hoogte gesteld van hun benoeming en hen 
gefeliciteerd. Koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt aan mensen “die zich geruime tijd ten 
bate van de samenleving hebben ingespannen of anderen gestimuleerd”.  
De burgemeester heeft zijn waardering uitgesproken voor datgene wat de decorandi voor de 
maatschappij betekenen. Hopelijk volgt op een later moment nog een feestelijke bijeenkomst waarbij 
zij daadwerkelijk hun onderscheiding in ontvangst kunnen nemen. 
 
Onderstaande inwoners ontvingen de volgende onderscheiding: 
 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau 
De heer J.W.C. ((Sjaak Hoogendoorn uit Ilpendam 
 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
De heer T.M. (Ton) Meijer uit Monnickendam 
De heer E.W. (Evert) Smiet  uit Monnickendam 
Mevrouw C.G.M. (Rineke) Hermans-Neppelenbroek uit Broek in Waterland 
Mevrouw T.A.M. (Tatia) Englebert-Tensen uit Broek in Waterland 
Mevrouw Annetje (Annet) Nielsen-Schouten uit Broek in Waterland ‘ 
Mevrouw T. (Trijntje) Visser uit Marken 
De heer J. (Jaap) Boes  uit Marken 
De heer C. (Cornelis) van Altena uit Marken 
De heer E.D. (Elbert) Moenis uit Marken 
De heer J. (Hans) Vierveijzer uit Marken 
De heer G.S. (Gerard) Spil  uit Ilpendam 
 
Meer informatie vindt u in de bijlage. 
 
 
 
                                                                                                                                                                                   20-18 
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Noot voor de redactie:  
Voor overige informatie kunt u contact opnemen met de Taakgroep Communicatie: 
Marianne van den Berg    Elsa Koerse 
T. (0299) 658 509 / M. (06) 108 94 809  T. (0299) 658 603 / M. (06) 21 000 536 
of per e-mail: communicatie@waterland.nl 
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BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 24-04-2020 (20-18) KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN 
 
 
DE HEER JACOB WILLEN CORNELIS HOOGENDOORN (SJAAK), WONENDE TE ILPENDAM, 56 JAAR 
De heer Hoogendoorn, heeft in 1995 (25 jaar) een belangrijke rol gespeeld bij de oprichting van een van de 
eerste agrarische Natuurverenigingen in Zuid-Holland, de vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 
Lange Ruige Weide. Hij was daarmee een van de pioniers in West Nederland in het agrarisch natuurbeheer. 
Deze ontwikkeling heeft uiteindelijk geleid tot 40 agrarische collectieven in Nederland die zich gezamenlijk 
inzetten voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. 
In 2000 is het melkveebedrijf van de heer Hoogendoorn verplaatst van Zuid-Holland naar Ilpendam in de 
gemeente Waterland. De heer Hoogendoorn was er van overtuigd dat hier goede mogelijkheden lagen om zijn 
biologisch melkveebedrijf Boerderij Achtervennen te starten in een gebied vol kansen voor natuur en 
landschap. 
Zijn bedrijf is tevens educatieboerderij, waarbij hij en zijn vrouw jaarlijks tientallen schoolklassen ontvangen. Ze 
laten de leerlingen kennismaken met de boerderij en de relatie met natuur en landschap op het bedrijf. Hij is 
daarmee een voorloper in Noord-Holland en West Nederland op het gebied van natuurinclusieve landbouw, 
het betrekken van de burger bij de landbouw en een voorbeeld inde huidige transitie van de landbouw in West 
Nederland. 
De heer Hoogendoorn werd in 2006 voorzitter van de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Waterland, de 
voorloper van Water, Land & Dijken. In deze tijd speelde hij al een voortrekkersrol voor agrarisch 
natuurbeheer. Deze activiteiten heeft hij voortgezet als voorzitter van de nieuwe ontstane Vereniging Natuur- 
en Landschapsbeheer Water, Land & Dijken. 
De heer Hoogendoorn heeft als voorzitter van de agrarische natuurvereniging een belangrijke rol gespeeld in 
de ontwikkeling van het agrarisch natuurbeheer, zoals op dit moment door professionele agrarische 
collectieven wordt uitgevoerd. Zowel in zijn eigen melkveebedrijf als in zijn rol als bestuurder heeft hij die 
passie omgezet in stimulering, organisatie en uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in West 
Nederland. Hij zet zich in voor het behoud en de ontwikkeling van het agrarisch cultuurlandschap.  
Dankzij de overtuiging van de heer Hoogendoorn dat de bodem de basis is voor de landbouw en de natuur zijn 
in heel Noord-Holland bodemcoaches opgeleid, die boeren coachen duurzaam met de bodem om te gaan. In 
2012 heeft de heer Hogendoorn en ook nu weer actief ingezet om Water, Land & Dijken experimenten te laten 
uitvoeren als voorbereiding voor het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid van de EU. Hierin heeft hij 
zich constant hard gemaakt voor vergroening van de landbouw. In zijn rol als voorzitter heeft de heer 
Hoogendoorn altijd geprobeerd samenwerking met andere partijen in het landelijk gebied tot stand te 
brengen, zoals met provincie, waterschap en terreinbeheerders. Dit heeft onder andere geleid tot diverse 
programma’s, zoals 
-het Innovatieprogramma Veen, waarin Water, Land & Dijken en Landschap Noord-Holland gezamenlijk 
experimenteren met het tegengaan van bodemdaling in combinatie met een rendabele agrarische 
bedrijfsvoering; 
- Een plan om met alle partijen de biodiversiteit binnen Noord-Holland te verbeteren; 
- Samenwerking met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten om het duurzaam natuurbeheer in het Wormer- 
en Jisperveld en Het Varkensland; 
- Ontwikkeling en uitvoering van tal van projecten die bijdragen aan behoud en ontwikkeling van het nationaal 
Landschap Laag-Holland. 
De heer Hoogendoorn is sinds de oprichting in 2016 namens de 4 agrarische collectieven (De Lieuw, Water, 
Land & Dijken, Hollands Noorden en Noord-Holland Zuid) lid van het bestuur van de landelijke koepel voor 
agrarisch natuurbeheer BoerenNatuur. Het totaal aantal aangesloten agrarische collectieven bij BoerenNatuur 
is 40. In deze collectieven werken boeren samen aan landbouwsystemen die bodem, klimaat, water, natuur en 
landschap in hun regio versterken. Door samen te werken richt niet elke boer zich op zijn eigen percelen maar 
kijken ze samen: welk landbouwsysteem is het beste voor zijn bedrijf en de natuur en past ook bij zijn streek. 
Op dit moment werken ongeveer 9000 boeren samen op het gebied van natuur en landschapsbeheer en op 
78.000 km agrarisch akkerland, grasland, droge en natte dooradering en water. 
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De heer Hoogendoorn zet zich al zeer geruime tijd met passie in voor het voor het duurzaam beheren, 
behouden en ontwikkelen van de agrarische natuur en landschap in de regio en daarbuiten. Hij is altijd op zoek 
naar nieuwe mogelijkheden, methoden en instrumenten om de kwaliteit van het agrarisch cultuurlandschap te 
vergroten. Hij wordt gezien als een belangrijke voorman van de boeren, die zich willen inzetten voor natuur, 
landschap, bodem en water. En in die hoedanigheid wordt hij regelmatig gevraagd om zijn mening te geven in 
publieke debatten over de toekomst van de landbouw in het veenweidegebied. In 2018 ontving hij van de 
Vereniging Nederlands Cultuurlandschap de Gouden Mispel. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan personen 
of organisaties die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan de bescherming of ontwikkeling van het 
Nederlands cultuurlandschap. Hij heeft deze prijs ontvangen voor zijn inzet voor de veenweidenatuur en -
landschap van Waterland. 
De heer J.W.C. Hoogendoorn is vanwege zijn jarenlange verdiensten voor het agrarisch en duurzaam 
natuurbeheer en weidevogelbescherming in Waterland en de bovenlokale uitstraling en betekenis van deze 
bijzondere activiteiten benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
DE HEER TAMES MARCELLIS MEIJER (TON), WONENDE TE MONNICKENDAM, 63 JAAR 
De heer Meijer is vanaf de oprichting in 1991 (29 jaar) van de Stichting IJsschuiten Gouwzee betrokken als 
bestuurslid. Hij brengt de nog in particulier bezit zijnde ijsschuiten onder in de Stichting. Zo worden zij 
behouden als cultureel erfgoed voor Monnickendam. Ook heeft hij historisch onderzoek gedaan naar 
ouderdom, herkomst en eigenaarschap van de schuiten en heeft het jubileumboek ter ere van het 25-jarig 
bestaan van de Stichting samengesteld. De heer Meijer is verantwoordelijk voor het opstellen van 
zeilreglementen voor het ijszeilen en het keuren van het ijs. Zijn bevlogenheid zorgt dat deze historische 
activiteit landelijke bekendheid geniet. 
De heer Meijer is sinds 2003 lid van het Herdenkingscomité Monnickendam. Op 4 mei wordt in Monnickendam 
een dienst en kranslegging georganiseerd bij het herdenkingsmonument van de Tweede Wereldoorlog en bij 
het monument voor Britse militairen ter nagedachtenis aan de omgekomen bemanning van drie RAF-
vliegtuigen die in 1941 en 1942 bij Monnickendam zijn neergestort. Bij deze herdenking zijn jaarlijks 350 
personen aanwezig. Bij de jaarlijkse herdenking van Remembrance Day op 11 november zijn gemiddeld 90 
personen aanwezig.  Elke 5 jaar is ook de Britse Consul vertegenwoordigd. Ook op de basisscholen wordt veel 
voorlichting gegeven en is hij betrokken bij beide bijeenkomsten. 
Hij is vanaf 2004 lid van het bestuur van de Vereniging Oud Monnickendam en in deze functie 
vertegenwoordiger namens de Stichting IJsschuiten Gouwzee.  Hij heeft verschillende bijdragen geleverd aan 
het tot stand komen van de jaarboeken van de Vereniging Oud Monnickendam, met name over de activiteiten 
van de ijsschuiten. Hij is als jurylid  betrokken bij het jaarlijks toekennen van de Oudheidkundige prijs "De 
Monnick". Hij neemt namens de vereniging deel aan de overleggen met de gemeente Waterland. Tijdens de 
viering van 650 jaar stadsrechten 2003 had de heer Meijer een belangrijk aandeel in het mobiliseren van 
vrijwilligers voor de uitvoering van de vele festiviteiten. Hij organiseerde veemarken en heeft actief 
sponsorgelden verworven. Gezien zijn historische kennis was hij van enorme waarde bij dit evenement. 
In 1931 werd de “Vereniging Steunt Elkander” opgericht met als doel om leden die door ziekte of een ongeval 
niet aan het arbeidsproces konden deelnemen, een geldelijke uitkering te verstrekken. De vereniging nam een 
belangrijke plaats in de Monnickendamse samenleving in en heeft tientallen jaren in een grote 
maatschappelijke behoefte voorzien. Na de invoering van sociale voorzieningen is het karakter veranderd in 
een sociale vereniging. Nog steeds krijgen de leden bij ziekte een attentie en is er een uitkering bij overlijden 
aan de nabestaanden.  De heer Meijer is vanaf 2012 in functie als secretaris bij deze vereniging. Hij schijft de 
vergaderingen uit, verzorgt de verslaglegging en overige correspondentie. Ook beheert hij het archief van de 
vereniging. Hij speelt een actieve rol bij de voorbereiding en uitvoering van de jaarvergadering. Hij neemt een 
centrale rol in binnen het bestuur en wordt gewaardeerd om zijn streven naar samenwerking en consensus. 
De heer Meijer was van 2003 tot 2015 secretaris van de buurtvereniging die is opgericht na de festiviteiten 
rond de viering van 650 jaar stadsrechten in Monnickendam. Na de stadsfeesten is door de grote cohesie de 
buurtvereniging opgericht. Elk jaar organiseert deze actieve vereniging een aantal festiviteiten zoals een 
barbecue, Koningsdagviering en het buurtontbijt. De Vereniging zorgt voor de het aanschaf en onderhoud van 
de havenverlichting.  De heer Meijer had een sturende rol binnen het bestuur door zijn niet aflatende 
betrokkenheid en inzet. 
Nadat de heer Meijer zijn bestuursfunctie binnen de Vereniging Dammers en Dijckers had neergelegd, blijft hij 
zich tot op heden  actief als vrijwilliger inzetten bij allerhande klussen en de informatieverstrekking aan de 
leden.  Hij is verantwoordelijk voor het onderhoud van de havenverlichting en de eigendommen van de 
buurtvereniging. 
Vanwege zijn jarenlange belangeloze inzet voor de samenleving en zijn inzet om het historisch en cultureel 
erfgoed in Monnickendam te behouden is de heer T.M. Meijer  benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
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DE HEER EVERT WILLEM SMIET (EVERT), WONENDE TE MONNICKENDAM, 71 JAAR 
Van 1989 tot 2005 was de heer Smiet lid en voorzitter Raad van Beheer van het Sportfondsenbad in Monnickendam. 
In deze periode was er een grote zorg rond het voortbestaan van het bad. De heer Smiet heeft in die jaren het 
initiatief genomen om stapsgewijs het tekort terug te dringen, zonder de kwaliteit van het zwemonderwijs en de 
dienstverlening aan te tasten. Hij nam dat initiatief vanuit zijn grote kennis en ervaring op financieel gebied, op 
sportgebied en op het personele vlak. In zijn ruim 25 jaar durende lidmaatschap van de Raad van Beheer is gebleken 
dat hij in zijn missie is geslaagd. De jaarlijkse exploitatiebijdrage van de gemeente Waterland is ten opzichte van 30 
jaar geleden meer dan gehalveerd. Het bad loopt voorop op het gebied van duurzaamheid en de zweminstructie 
staat hoog aangeschreven in de regio. De heer Smiet was een toegankelijke, deskundige en gedreven bestuurder van 
het zwembad. Er is grote waardering voor zijn inzet voor de samenleving en zijn samenwerkingsgerichtheid. 
De heer Smiet is sinds 1992 secretaris van de Stichting Kerkblad Monnickendam. Deze stichting is in 1991 opgericht 
voor het uitgeven van een gezamenlijk kerkblad van de toenmalige Evangelisch Lutherse Gemeente, de 
Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te Monnickendam, evenals het verzorgen van drukwerk voor deze 
kerkgenootschappen en voor andere kerkelijke organisaties. De 3 genoemde kerkgemeenten zijn intussen gefuseerd 
tot de Protestantse gemeente te Monnickendam. Naast zijn bestuurlijke taken als secretaris is hij actief betrokken, 
samen met ongeveer 65 vrijwilligers voor het samenstellen en verspreiden van het Kerkblad. Deze verschijnt 
wekelijks in een oplage van 630 stuks. 
Van 1997 tot 2007 was hij penningmeester van de voormalige Stichting Openbare Bibliotheek Waterland met 
vestigingen in Monnickendam, Marken, Broek in Waterland en Ilpendam (Bibliobus). Deze bibliotheek is in 2007 
vanwege een wetswijziging opgegaan in de Openbare Basis bibliotheek Waterland, gevestigd te Purmerend. In 
Waterland werkte 100 vrijwilligers en was ongeveer 60% van de 17.000 inwoners van de gemeente Waterland 
abonnee. De heer Smiet heeft zijn taak als penningmeester altijd tot onze volle tevredenheid uitgevoerd. Bijna 
wekelijks werden bestuursvergaderingen gehouden waarin hij altijd een resultaatgerichte rol heeft gespeeld. De heer 
Smiet is zeer kundig op financieel gebied en het bestuur heeft hem altijd bijzonder gewaardeerd voor zijn energieke 
en tomeloze inzet voor het bibliotheekwerk. 
Ook bij de fusievoorbereidingen heeft de heer Smiet zich altijd ingezet om de financiën op een uitstekende wijze 
over te dragen. 
De heer Smiet is sinds 1998 bestuurslid van Stichting Wezenfonds der Evangelisch Lutherse Gemeente te 
Monnickendam. Het bestuur van het Wezenfonds ziet erop toe dat de bestedingen voldoen aan de eisen die hiervoor 
zijn gesteld. Met de gelden uit het fonds worden een aantal Monnickendamse initiatieven financieel ondersteund, 
zoals de vakantieweek van de Stichting Gecoördineerd Ouderenwerk Monnickendam en het "uitzwaaien" op 6 
december van Sinterklaas.   
Vanaf de oprichting van de Stichting Vrienden van de Grote en Lutherse Kerk in Monnickendam in 2004 is de heer 
Smiet Bestuurslid. Hij beheert hij de agenda van de Lutherse Kerk met bijgebouw dat verhuurd wordt voor allerlei 
activiteiten. De kerk wordt ook gebruikt als trouwlocatie en tevens regelmatig voor concerten en cursussen. Ook is 
de heer Smiet betrokken bij het opstellen en rondbrengen van de nieuwsbrief die enkele malen per jaar wordt uit 
gegeven over de stand van zaken rond de Grote- en Lutherse Kerk.  
De heer Smiet is al vele jaren betrokken bij de Protestantse Gemeente in Monnickendam. Van 1970 tot 1980 en van 
2007 tot 2015 was de heer Smit lid van het kerkbestuur van de Protestantse gemeente Monnickendam. Gedurende 
deze periode vervulde hij de functies van lid van het college van rentmeesters en ouderling. Sinds 20018 is hij lid van 
de commissie Blijven Bouwen. In deze functie verricht diverse hand en span diensten. Niemand doet vergeefs een 
beroep op zijn hulp. 
Vanwege zijn jarenlange (meer dan 40 jaar) belangeloze inzet voor de samenleving en de kerkelijke gemeenschap in 
Monnickendam is de heer E.W. Smiet benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
MEVROUW CATHARINA GERARDA MARIA HERMAN-NEPPELENBROEK (RINEKE), WONENDE TE BROEK IN 
WATERLAND, 62 JAAR 
Vanaf 1997 (23 jaar) is mevrouw Hermans-Neppelenbroek secretaris/penningmeester bij de Société Gavigniès. Dit 
landelijke particuliere fonds beoogt het ondersteunen van muziekeducatie en het bijdragen aan de promotie van het 
Nederlandse muziekleven door documentatie en het ontsluiten van waardevol muzikaal erfgoed, alsmede het 
bijdragen aan een gastvrij klimaat voor buitenlandse musici in Nederland. Een belangrijke prijs van deze stichting is 
de Prix Madeleine Margot. Deze prijs werd in 2017 en 2018  toegekend aan een individueel musicus of een instelling 
die een musicus vertegenwoordigt om een uitzonderlijk en onderscheidend project uit te voeren. De prijs wordt 
alleen toegekend indien de laureaat daarmee een zichtbaar (te bezoeken) of tastbaar (concreet) werk van 
uitzonderlijke kwaliteit kan realiseren. Aan de prijs is een bedrag van € 50.000 verbonden. Vanaf april 2019 beraadt 
deze stichting zich tot nader order over de rol als particulier fonds in het muziekleven.  Mevrouw Hermans-
Neppelenbroek houdt zich naast haar bestuurstaken bezig met de juridische kant van deze stichting. 
Vanaf 2001 is mevrouw Hermans-Neppelenbroek een vaste en betrouwbare vrijwilliger bij de voetbalvereniging 
SDOB in Broek in Waterland. Zij verricht daar maandelijks kantinewerkzaamheden.  
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Van 2005 tot 2011 was mevrouw Hermans-Neppelenbroek bestuurslid bij de Dorpsraad Broek in Waterland. Zij was 
zeer gedreven en deskundig. Zij verdiepte zich in uitermate complexe materie en gelaagde besluitvormingsprocessen 
rondom bestemmingsplannen. Zij adviseerde de Dorpsraad om een gefundeerde reactie te geven aan de overheden. 
Haar drijfveer is het behoud van het prachtige Waterland voor toekomstige generaties en het creëren van draagvlak 
binnen het dorp Broek in Waterland. 
In 2008 is mevrouw Hermans-Neppelenbroek gevraagd om, gezien haar expertise en betrokkenheid bij acties voor 
landschap en natuur, zitting te nemen in het bestuur van Stichting Behoud Waterland (SBW). Vanaf 2012 is zij 
voorzitter van genoemde stichting. De Stichting beoogt de natuur, het landschap en het leefklimaat van de regio 
Waterland te beschermen en te versterken. Onder de regio Waterland wordt verstaan, de gemeenten Waterland, 
Edam-Volendam, Beemster, Wormerland, Oostzaan, Landsmeer, Purmerend en het landelijk deel van Amsterdam-
Noord. De SBW concentreert haar werkzaamheden op 3 activiteiten, te weten: 
1. het vergroten van de betrokkenheid van liefhebbers bij Waterland 
2. het vertellen van en promoten van de groene waarden van Waterland. 
3. het kritisch volgen en proberen te beïnvloeden van het overheidsbeleid. 
De Stichting wordt gesteund door 300-400 donateurs. Vanaf 2012 is mevrouw Hermans-Neppelenbroek  het gezicht 
naar buiten. Zij onderhoudt contacten met bewoners, beleidsmakers en bestuurders. Zij wordt benaderd met 
verzoeken om informatie en steun. Zij schrijft zienswijzen op gemeentelijke plannen, spreekt in bij gemeenteraden 
en Provinciale Staten en lobbyt bij politici. Als jurist is zij degene binnen het bestuur die de mogelijkheden van 
juridische procedures bij de Raad van State en rechtbank verkent, contact onderhoudt met advocaten, 
beroepsschriften formuleert en vaak in eigen persoon de SBW-standpunten toelicht bij de rechter. 
Vanaf 2016 is mevrouw Hermans-Neppelenbroek bestuurslid bij de Stichting Streekfonds Waterland. Deze Stichting  
heeft als doel het behoud en versterken van het  kwetsbare landschap van Waterland, een uniek cultuurhistorisch 
erfgoed. De stichting beheert het Streekfonds. Projecten die binnen de doelstelling van het fonds vallen kunnen 
rekenen op morele en, indien nodig, financiële steun. Mevrouw Hermans-Neppelenbroek heeft een voortrekkersrol 
genomen bij de oprichting van het Streekfonds.  
Zij coördineert de bestuursvergaderingen. Ook organiseert zij jaarlijks diverse vaartochten voor ouderen en 
kwetsbaren. Op dit moment wordt, op haar initiatief, gewerkt aan de realisatie van een vogelkijkhut op het 
grondgebied van Staatsbosbeheer. In haar functie als bestuurslid van de Stichting Streekfonds Waterland werk zij 
nauw samen met Natuurlijke Zaken van Landschap Noord-Holland. 
In 2017 is zij, vanuit haar expertise, gevraagd om de Dorpsraad Uitdam juridisch te ondersteunen met het schrijven 
van bezwaarschriften, verweren en pleitnotities om Uitdam te beschermen tegen uitbreiding van het recreatiepark in 
Uitdam.  
Ook vanaf 2017 is zij juridisch adviseur dijkversterking Markermeerdijk bij de IJsselmeervereniging. De 
IJsselmeervereniging wil bevorderen dat het IJsselmeer  en naaste omgeving op een verantwoorde wijze wordt  
beheerd in landschappelijk, natuurlijk, milieu hygiënisch,  waterhuishoudkundig, cultuurhistorisch, recreatief en  
economisch opzicht. Deze vereniging telt 1000 leden. Mevrouw Hermans-Neppelenbroek adviseert het bestuur 
geheel vrijwillig op juridische zaken met betrekking tot de dijkversterking Markermeerdijk  
In het verlengde hiervan is zij in 2017 gevraagd op regelmatige basis juridisch advies te geven over dijkversterking 
Markermeerdijk bij de Stichting Zuyderzeedijk. Mevrouw Hermans-Neppelenbroek heeft alle wettelijke documenten 
die belangrijk zijn in het kader van dijkversterking onderzocht. Zij weet alles van de regels rond Natura 2000, van 
weidevogelgebieden, de Waterwet, de monumentenverordeningen en van Europese natuurbeschermingsrichtlijnen. 
Als bijzondere verdienste wordt vermeld dat zij van 2012 tot 2017 zich  vrijwillig en belangeloos heeft ingezet voor 
pleegkinderen. Zij en haar gezin boden deze kinderen vanuit een crisissituatie een tijdelijk een warm thuis. 
Mevrouw C.G.M. Hermans-Neppelenbroek  is een zeer betrokken, intelligente en nieuwsgierige vrouw die vanuit een 
intrinsieke motivatie op zoek is naar een betere wereld in het algemeen en het behoud van Waterland in het 
bijzonder. Dit doet zij met een ongebreideld enthousiasme. Vanwege haar jarenlange belangeloze inzet voor de 
samenleving en voor het behoud van de Markermeerdijk in het bijzonder is zij benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. 
 
MEVROUW TATINA ALICE MARIA ENGLEBERT – TENSEN (TATIA), WONENDE TE BROEK IN WATERLAND, 57 
JAAR 
Mevrouw Englebert is vanaf 1995 (25 jaar) lid van het bestuur van de EHBO afdeling Broek in Waterland. Zij begon als 
secretaris. Vanaf 2000 tot 2016 was zij voorzitter. Sinds 2016 is zij bestuurslid.  
Naast haar bestuurlijke taken neemt zij de coördinatie van evenementen op zich. Hierin is zij verantwoordelijk voor 
de inzet van vrijwilligers en het materiaal. Uiteraard is zij zelf ook inzetbaar als EHBO-er. Zij organiseert de trainingen 
voor de vrijwilligers. Tevens is zij contactpersoon voor de jaarlijkse brandwondencollecte (samen met de brandweer).  
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Vanaf 2002 organiseert mevrouw  Englebert geheel zelfstandig de avondvierdaagse in Broek in Waterland.  Ze heeft 
hiervoor overleg met de organisaties in de regio, stippelt routes uit, schrijft de deelnemers in, bestelt medailles en 
zorgt voor de bemanning van de controleposten en EHBO-ondersteuning. Zij heeft geïnitieerd dat ook jongere 
kinderen onder de 10 jaar aan een kortere afstandstocht kunnen deelnemen. Dit was een succesvolle zet aangezien 
het aantal deelnemers verdubbelde. Aan deze wandeltocht nemen jaarlijks 200 tot 300 lopers deel. 
Sinds 2009 organiseert en begeleidt  mevrouw Englebert de activiteiten van de kindernevendienst voor de 
Protestantse Kerkgemeenschap in Broek in Waterland.  Tijdens de diensten worden o.a. Bijbelverhalen vertelt. 
Mevrouw Englebert weet met haar enthousiasme vele ouders te bereiken en te motiveren hun kinderen aan deze 
kindernevendienst te laten deelnemen. Hoogtepunten zijn de jaarlijkse Kerst en Palmpasenmusical.  
Mevrouw Englebert is in 2005 succesvol benaderd om bestuurslid te worden van de Oecumene Broek in Waterland. 
In deze functie geeft zij mede vorm aan de samenwerking tussen de Rooms Katholieke parochie en de Protestantse 
kerkgemeenschap door middel van diensten en activiteiten. Ook zet zij zich in voor de inzameling voor de 
voedselbank in Broek in Waterland. 
Vanwege haar jarenlange belangeloze inzet voor de samenleving en cohesie in Broek in Waterland is mevrouw 
T.A.M. Englebert-Tensen benoemend tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
MEVROUW ANNETJE NIELSEN – SCHOUTEN (ANNET), WONENDE TE BROEK IN WATERLAND, 68 JAAR (OP 
KONINGSDAG WORDT ZIJ 69) 
Mevrouw Nielsen is vanaf 1990 (30 jaar) vrijwilligster bij de Protestantse Gemeente Broek in Waterland. Eerst als 
leidster van de zomerkampen en zondagschool. Sinds 2005 zeer actief als bestuurder in het moderamen (dagelijks 
bestuur) van de kerkenraad, scriba (secretaris) en ouderling pastoraat. Alle kerkvergaderingen worden door haar 
voorbereid en ondersteund. Tevens is zij plaatselijk aanspreekpunt voor de landelijke organisatie van de Protestantse 
kerk in Nederland en beheert zij de administratie. Als ouderling is zij betrokken bij de organisatie van de 
kindernevendienst. Vanaf 2017 is zij vrijwillige koster in de kerk. Al geruime tijd is zij tevens één van de vaste lectoren 
in de kerkdiensten van de Protestantse Kerk. Elke zondag is zij als gastvrouw aanwezig in de kerk. 
Sinds 2009 is mevrouw Nielsen-Schouten contactpersoon van de noord-route van de fietstocht Waterland-
Kerkenland. Dit jaarlijks evenement langs kerken in Waterland en Amsterdam-Noord, waarbij in de deelnemende 
kerken concerten worden georganiseerd,  kent honderden deelnemers in 2 weekenden. Zij verricht diverse 
werkzaamheden om dit evenement elk jaar een succes te maken. In 2020 bestaat deze succesvolle fietsroute 25 jaar.  
Wekelijks organiseert mevrouw Nielsen-Schouten vanaf de oprichting in 2011, inloopochtenden voor buurtbewoners 
bij het Wijksteunpunt “Draai33” in Broek in Waterland. Dit om de sociale cohesie te stimuleren. Tevens wordt elke 
maand een gezamenlijke lunch georganiseerd. Ook hier is zij gastvrouw en maakt de roosters voor de vrijwilligers. 
Sinds 2011 is mevrouw Nielsen-Schouten coördinator en organisator van het  toewijzen van de  vrijwilligers van de  
Regionale Stichting Wonen Plus Groot Waterland. RSWP is een professionele vrijwilligersorganisatie in 
Zaanstreek/Waterland en Alkmaar. Mevrouw Nielsen organiseert en leidt maandelijks de open eettafel voor ouderen 
in Broek in Waterland. Daarnaast verzorgt zij diverse administratieve werkzaamheden. Tevens coördineert zij de 
vrijwilligers en ondersteunt de consulenten. 
Kerkplein Waterland organiseert avonden over thema's op het raakvlak van kerk en samenleving voor een breed 
publiek. Hierin werken de Protestantse kerken uit Broek in Waterland, Monnickendam, Zuiderwoude-Uitdam, 
Randsdorp-Holysloot, en de katholieke kerk in Monnickendam samen. Mevrouw Nielsen vertegenwoordigt vanaf 
2013 de Protestantse gemeente Broek in Waterland. Per jaar worden 16 thema-bijeenkomsten georganiseerd 
waarbij mevrouw Nielsen altijd aanwezig is als gastvrouw. 
Vanaf 2015 is mevrouw Nielsen-Schouten lid van de werkgroep voor behoud van de Broekerkerk. De kerk van Broek 
in Waterland is een ontmoetingsplek voor het hele dorp. De Stichting Broeker Kerk doet er alles aan om dat zo te 
houden. Het eigendom van het kerkgebouw is overgedragen aan de Stichting Broeker Kerk. Vertegenwoordigers van 
de Protestantse Gemeente én de dorpsgemeenschap vormen samen het bestuur van de stichting. Bij de overdracht 
aan de Stichting speelde mevrouw Nielsen een belangrijke rol. De Protestantse Gemeente Broek in Waterland wil 
graag midden in de dorpsgemeenschap staan. In werkgroepen, commissies, kerkenraad en met de predikant wordt 
enthousiast samengewerkt. Mevrouw Nielsen is een actief lid van verschillende gildes van deze stichting. 
Bijvoorbeeld Kerk-open. Dit gilde zorgt dat de kerk dagelijks geopend is voor bezoekers in de periode april-
september. Mevrouw Nielsen stuurt dit gilde mede aan. Ook is zij trekker van de organisatie van de jaarlijkse 
rommelmarkt. 
Voor haar jarenlange belangeloze inzet voor de samenleving en de dorpsgemeenschap in Broek in Waterland in het 
bijzonder is mevrouw A. Nielsen-Schouten benoemt tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
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MEVROUW TRIJNTJE VISSER, WONENDE TE MARKEN, 62 JAAR 
Mevrouw Visser  is vanaf 1976 lid van de Christelijke Muziekvereniging "Juliana". Vanaf 1987 (33 jaar!) geeft zij bij 
loopoptredens leiding aan het muziekkorps als tamboer maître. Hiermee is zij het gezicht van de muziekvereniging. 
In totaal 11 jaar is mevrouw Visser bestuurslid van de Muziekvereniging geweest, waarvan 6 jaar in de functie van 
penningmeester. Daarnaast is zij lid van de bazaarcommissie (een driejaarlijks gebeuren van drie dagen voor de 
muziekvereniging op Marken). Momenteel is zij ook de "lady speaker" bij de vele concerten van de Muziekvereniging 
in binnen- en buitenland. De Muziekvereniging treedt op in de traditionele klederdracht van Marken en is sinds 2010 
de trotse drager is van een Koninklijke erepenning ter ere van hun 100-jarig bestaan.  
Mevrouw Visser is sinds de oprichting in 1987 betrokken bij de bridgeclub "De Breg" op Marken. Zij vervangt bij 
afwezigheid de technische commissie, zodat een competitieavond altijd doorgang kan hebben Ze doet 
ondersteunende werkzaamheden met betrekking tot de communicatie met de Nederlandse Bridgebond qua 
puntentelling. Ze organiseert de jaarlijks terugkerende evenementen (o.a. "Marker Kroegentocht") en andere 
speciale bridgedrives op Marken en daarbuiten en treedt op als arbiter bij het bridgen. 
Mevrouw Visser is sinds 2007 gastvrouw in Dorpshuis Het Trefpunt te Marken en tevens is zij daar medewerker van 
het Team Open Eettafel. Daar verzorgt zij tezamen met enkele andere medewerkers maandelijks een maaltijd voor 
de (oudere) inwoners van Marken. Hierbij schuiven gemiddeld 50 inwoners aan.  
Vanaf 2014 is mevrouw Visser bestuurslid van Vereniging Historisch Eiland (Marken Museum).  Met veel kennis van 
zaken verzorgt zij de Public Relations voor het Marker Museum. Zij onderhoudt contacten met radio- en 
omroeporganisaties in binnen- en buitenland. Ook verzorgt zij de gehele marketing van het museum. In dit museum, 
waarin de historie van het voormalige eiland tot leven komt, is naast informatie over de klederdracht ook het Marker 
borduurwerk te vinden, een belangrijk onderdeel van de klederdracht. Dit borduurwerk is sinds 2014  opgenomen in 
de Nationale Inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Daarmee moeten de liefde, kennis en vaardigheden 
rondom de traditie van het borduurwerk in leven worden gehouden en behouden blijven voor de toekomst. 
Mevrouw Visser was bij deze aanvraag een belangrijke schakel. Ook geeft zij klederdrachtrondleidingen en leidt zij 
groepen (internationale) toeristen rond op Marken. Hierbij draagt mevrouw Visser uiteraard haar eigen Marker 
klederdracht.  
Zij draagt met verve het cultureel erfgoed uit van het voormalige eiland Marken en promoot deze unieke 
klederdracht. Tevens vertegenwoordigt zij het museum bij collega-musea die aangesloten zijn bij het Netwerk 
Zuiderzeecollectie, waarvan de trekker het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen is. Zij onderhoudt de contacten voor het 
Marker museum bij het Waterlands Archief en toeristische organisaties als Bureau Toerisme Laag Holland en heeft 
zitting in het Promotieteam Marken en het Toeristisch Platform. Tijdens een promotie van streekdracht in het 
Zuiderzeemuseum in Enkhuizen is mevrouw Visser uitgeroepen tot Miss Zuiderzee. 
Mevrouw Visser is sinds haar pensionering in 2014 bestuurslid en coördinator van de activiteiten van de Vereniging 
van Oud-Employés der "Koninklijke Shell (VOEKS).  In deze functie coördineert zij maandelijks diners, busreizen, 
lezingen en groepswandelingen voor de regio Amsterdam. Tevens is zij waarnemend secretaris van deze vereniging. 
Vóór haar pensionering was zij o.a. bestuurslid van de ASV Shell, de personele sport- en cultuurvereniging van het 
Shell Laboratorium in Amsterdam . 
Mevrouw Visser is sinds 2015 coördinator van het informatiepunt (VVV-agentschap) op Marken. Zij heeft zich 
ingespannen voor de realisatie hiervan. Als de coördinator is zij  aanspreekpunt voor alle toeristische zaken op 
Marken. Door haar enorme netwerk is zij een grote ondersteuning voor de manager toeristische zaken. In 
bestuurlijke overleggen met de Eilandraad en het Marker Museum is zij altijd welingelicht en to-the-point. Zij draagt 
zorg voor de werving van vrijwilligers, instructie en de indeling van de vrijwilligers op het rooster gedurende 
openingstijden. Zij onderhoudt het productenassortiment in het infopunt en is verantwoordelijk voor de verkoop 
ervan en de dagelijkse kasafdrachten. 
Naast al deze activiteiten vindt zij nog tijd om maandelijks bardiensten te draaien bij de sportvereniging Marken.  
Mevrouw Visser is een actief promotor van de Marker klederdracht op lokaal, landelijk en zelfs internationaal niveau. 
Vanwege haar jarenlange belangeloze inzet voor de samenleving en haar inspanning om het cultureel erfgoed op 
Marken te behouden, is mevrouw T. Visser op benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
 
DE HEER JACO BOES (JAAP), WONENDE TE MARKEN, 69 JAAR 
Al vanaf 1976 (44 jaar) is de heer Boes  vele uren per week te vinden in de Patmoskerk en de Grote Kerk, beide 
onderdeel van de Protestantse gemeenschap op Marken. Als koster en lid van de commissie van Beheer is hij 
verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken. Hij zorgt voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen, het 
voorbereiden van de kerkdiensten. Hij is altijd aanwezig tijdens de uren dat de gebouwen in gebruik zijn. Niet alleen 
tijdens de kerkdiensten, begrafenissen en huwelijken,  maar ook tijdens activiteiten zoals clubwerk, vergaderingen, 
vakantiebijbelweken, muziekuitvoeringen en reparaties aan gebouw en installaties. Hij is verantwoordelijk voor de 
technische voorzieningen en energievoorziening van de gebouwen. Van 1976 tot 2011 was hij tevens 
verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken, zoals begroting, jaarrekening en beheer van het onroerend 
goed.  



 

 
 

8

Voor de installatie van de nieuwe dominee op Marken in juli 2019 heeft hij het voortouw genomen om de pastorie te 
renoveren. 
Als lid van de Kiencommissie zorgt hij voor fondsenwerving voor de instandhouding van de eredienst op Marken en 
de kerkelijke gemeente. Dit maandelijks evenement trekt gemiddeld 60 a 80 deelnemers. Hij verzorgt ook alles  
rondom deze activiteit , koffie zetten en de zaal in orde maken. Ook is hij verantwoordelijk voor het voorraadbeheer. 
De heer Boes is lid van de Bazaarcommissie. De bazaar vindt jaarlijks plaats in het Dorpshuis. De opbrengsten komen 
geheel ten goede aan de kerk. 
De heer Boes is een bevlogen, betrouwbaar en zeer gewaardeerd vrijwilliger. Vanwege zijn jarenlange belangeloze 
inzet voor de samenleving en de kerkelijke gemeenschap op Marken  is de heer J. Boes benoemd tot Lid in de Orde 
van Oranje-Nassau. 
 
DE HEER CORNELIS VAN ALTENA (CORNELIS), WONENDE TE MARKEN, 54 JAAR 
De heer Van Altena is sinds 1996 (24 jaar) een trouw en bevlogen reddingsbootbemanningslid van het KNRM station 
Marken. In de  functie  als opstapper zorgt hij voor een adequate uitvoering van alle opgedragen taken en verleende 
hulp aan boord waar nodig, zoals navigatie en communicatie. Ook moet hij soms overstappen op een schip dat in 
nood is. Hij heeft meegedaan aan 420 acties, waarbij 894 mensen veilig aan wal werden geholpen. De heer Van 
Altena. Hij helpt mee aan het onderhoud en materieel van de 2 reddingsboten en boothuis en is bekend met alle van 
de systemen aan boord. Hij assisteert aan wal waar nodig. De heer Van Altena ondersteunt ook buiten de reguliere 
oefenavonden de nieuwe opstappers met het oefenen van met name nautische vaardigheden. De heer Van Altena is 
een stuwende kracht voor de KNRM. 
De heer Van Altena heeft deelgenomen aan 420 acties waarbij  894 mensen veilig aan wal zijn geholpen. Het aantal 
vrijwilligers bij de KNRM station Marken bedraagt op dit moment 34. 
Daarnaast is de heer Van Altena is een gewaardeerd vrijwilliger bij de uitleenservice en vele evenementen van de 
Marker Evenementen Stichting (MES) voor de Marker bevolking. 
Voor zijn  jarenlange belangeloze inzet voor de samenleving en voor de veiligheid is de heer C. van Altena benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
DE HEER ELBERT DIRK MOENIS (ELBERT), WONENDE TE MARKEN, 58 JAAR 
De heer Moenis begon in 1999 (21 jaar) zijn carrière bij de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij station 
Marken als opstapper. In deze functie zorgde hij voor een adequate uitvoering van alle opgedragen taken en 
verleende hulp aan boord waar nodig. Hij hielp mee aan het onderhoud en materieel van de boot en boothuis en 
wist - en weet nog steeds - alles van de systemen aan boord.  
Van 2009 tot 2011 was de heer Moenis plaatsvervangend schipper. In deze functie was hij verantwoordelijk voor de 
operationele leiding van het reddingsstation en het gezag aan boord van de reddingsboot. Tevens zorgde de heer 
Moenis ervoor dat de bemanning en hijzelf goed getraind waren en bleven door het houden van (nachtelijke) 
oefeningen. Hij droeg zorg voor de diverse rapportages en het operationeel houden van de reddingsboot. Hij was 
vertrouwd met de werking en bediening van alle navigatie en communicatieapparatuur aan boord. De heer Moenis 
zorgde voor een goede opleiding van nieuwe vrijwilligers en is de directe contactpersoon tussen de leiding en 
bemanning.  
De heer Moenis heeft deelgenomen aan 635 acties, waarvan 1341 mensen veilig aan wal werden geholpen. Het 
aantal vrijwilligers bij de KNRM station Marken bedraagt op dit moment 34.   
Vanaf 2011 tot heden is de heer Moenis Helper aan de wal.  In deze functie vervult hij werkzaamheden die niet tot 
de operationele uitvoering behoren. De taken zijn o.a. het beheer en onderhoud van het boothuis en materieel. Ook 
communicatie over de KNRM  en fondsenwerving behoren tot zijn taken. Bij feestelijkheden rondom de KNRM bakt 
hij met veel enthousiasme vis voor alle vrijwilligers.  Zijn bevlogenheid, inzet en trouw worden zeer gewaardeerd.  
Daarnaast is de heer Moenis is een gewaardeerd vrijwilliger bij de uitleenservice en vele evenementen van de 
Marker Evenementen Stichting voor de Marker bevolkinng.  
Vanwege zijn  jarenlange belangeloze inzet voor de samenleving en voor de veiligheid is de heer E.D. Moenis 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
DE HEER JOHAN VIERVEIJZER (HANS), WONENDE TE MARKEN, 60 JAAR 
De heer Vierveijzer begon in 1999 (21 jaar)  zijn carrière bij de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij station 
Marken als opstapper. In deze functie zorgde hij voor een adequate uitvoering van alle opgedragen taken en 
verleende hulp aan boord waar nodig. Hij hielp mee aan het onderhoud en materieel van de boot en boothuis en 
wist - en weet nog steeds - alles van de systemen aan boord.   
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Vanaf 2009 is de heer Vierveijzer plaatsvervangend schipper. Als schipper is de heer Vierveijzer verantwoordelijk 
voor de operationele leiding van het reddingsstation en het gezag aan boord van de reddingsboot. Tevens zorgt hij 
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 het operationeel houden van de reddingsboot. Hij is vertrouwd met de 
werking en bediening van alle navigatie en communicatie-apparatuur aan boord. De heer Vierveijzer zorgt voor een 
goede opleiding van nieuwe vrijwilligers en is de directe contactpersoon tussen de leiding en bemanning.  
Het aantal vrijwilligers bij de KNRM station Marken bedraagt op dit moment 34. De heer Vierveijzer is op dit moment 
betrokken geweest  bij 590 acties, waarbij 1179 mensen veilig aan wal zijn geholpen. 
Zijn gedrevenheid en enorme ervaring worden zeer gewaardeerd.  
Vanaf 2009 tot heden is de heer Vierveijzer tevens SAR Liaison. In deze functie neemt hij tijdens een grootschalig 
incident na alarmering door Kustwachtcentrum, plaats in het Commando Plaats Incident (CoPI). In het CoPI 
vertegenwoordigt hij de Nederlandse Kustwacht. Hij vormt een schakel tussen de hulpverleningsdiensten op land en 
te water. Ook kan hij ingezet worden in de regio. 
Tijdens een van deze reddingsacties heeft hij  een deel van een vliegtuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog uit het 
water gehaald. Mede door zijn inspanning is het wrak gelokaliseerd en in kaart gebracht. Hij was nauw betrokken bij 
het tot stand komen van een herdenkingsteken op Marken voor de bemanning van deze Engelse bommenwerper. 
Jaarlijks vindt op 4 mei bij dit monument op Marken de ceremonie rond Dodenherdenking plaats.  
De heer Vierveijzer is betrokken bij de jaarlijkse vaartocht voor jeugdige terminale kankerpatiënten, zieke kinderen 
en moeilijk opvoedbare kinderen.. 
Ook verrichtte de heer Vierveijzer bij de brandweerpost 17 jaar) de functies van manschap, chauffeur, bevelvoerder 
en instructeur en was hij leerwerkplekbegeleider voor o.a. aspirant brandweerlieden. Dit tot grote tevredenheid van 
de postcoördinator. Naast zijn algemene taken is de heer Vierveijzer ook vaak bij de kazerne te vinden voor 
allerhande schilder en onderhoudsklussen.  
Beroepsmatig was de heer Vierveijzer tot 2017 in dienst bij Schiphol als brandweerman. Ook daar was hij instructeur 
en gaf les aan grondpersoneel en stewards en stewardessen. Deze beroepsmatige kennis was van grote waarde voor 
het korps.  
Vanwege zijn  jarenlange belangeloze inzet voor de samenleving en voor de veiligheid is de heer J. Vierveijzer 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
 
DE HEER GERARDUS SIMON SPIL (GERARD), WONENDE TE ILPENDAM, 70 JAAR 
Sinds 1980 (50 jaar) is de heer Spil bestuurslid van de parochie St. Sebastianus en H. Franciscus in Ilpendam. 
Daarnaast is hij voorzitter van de commissie Beheer en Onderhoud. Naast zijn bestuurlijke taken is hij 
verantwoordelijk voor het onderhoud van de kerk. Dit doet de heer Spil vaak zelf. In 2013 is de heer Spil voorzitter 
geworden van het parochiebestuur. Vanaf 2014 is hij ook bestuurder van het H. Franciscus bestuur, dat omdat er een 
fusie tussen meerdere parochies binnen de gemeente plaatsvond. 
Vanaf 2014 is de heer Spil koster van de St. Sebastianus en H. Franciscus kerk in Ilpendam. Hij zorgt dat elke viering 
alles klaar staat voor degene die voorgaat en voor de viering en kerkdienst. Bij begrafenissen ziet hij toe op het 
delven van graven en heeft hij zorg voor het onderhoud van het kerkhof. 
Vanaf 1997 is de heer Spil bestuurslid van de IJsclub Ilpendam. Wanneer het ijs echt sterk genoeg is, helpt hij met  
het aanbrengen van de verlichting, wedstrijdjes organiseren, sneeuwschuiven, onderhouden van de ijsvloer, afzetten 
van wakken, het leggen van matten bij kluunplaatsen, zorgdragen dat er zitbanken op ijsbaan zijn. IJsbaanclub 
Ilpendam is medeorganisator van de Waterland Noordtocht en de Waterland Oosttocht. Bij voldoende ijs worden 
beide tochten samengevoegd tot de Grote Waterland Oosttocht. Bij deze schaatstochten is de heer Spil 
tourcommissaris, waarbij hij met de andere tourcommissarissen de beslissing neemt of de ijsvloer voldoende 
draagkracht heeft, voor het wel of niet doorgaan van de tocht. De heer Spil is voor het gewest Noord-Holland-
Utrecht (KNSB), voor de GTC Natuurijs, sub coördinator. Hij ziet er o.a. op neer dat de schaatsroutes intact blijven en 
wanneer de schaatstochten daadwerkelijk gereden gaan worden en dat  de KNSB-startkaarten verstrekt worden aan 
de plaatselijke verenigingen. Bij voldoende ijs worden op het Oude Kanaal wedstrijden verreden door kinderen van 
de lagere school. Ook wordt er dan op in het dorp een kleine ijsbaan aangelegd. Bij een slechte winter organiseert de 
IJsclub een schaatsactiviteit voor de schoolkinderen. Die gaan in een grote bus naar de overdekte schaatsbaan in 
Hoorn. De heer Spil begeleidt deze activiteit altijd. 
Vanaf de oprichting van de Hobbyclub Ilpendam tot 1998 en weer vanaf 2008 is de heer Spil betrokken als 
vrijwilliger. Hij leert kinderen van het basisonderwijs wekelijks knutselen en bouwwerken maken. 
Sinds 2011 is de heer Spil klusjesman en tuinman bij basisschool St. Sebastianus in Ilpendam en verricht hij 
allerhande werkzaamheden rond het schoolgebouw. Hij begeleidt wekelijks een schoolklas naar de schooltuinen en 
legt de kunst van het tuinieren uit. De oogst mogen de kinderen trots mee naar huis nemen. 
Voor zijn jarenlange belangeloze inzet voor de samenleving en de dorpsgemeenschap in Ilpendam in het bijzonder is 
de heer G.S. Spil benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 


