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Monnickendam, 26 april 2018 
 
 
Goedemorgen dames en heren, 
  
Namens gemeente Waterland maar zeker ook uit naam van Zijne Majesteit onze Koning 
heet ik u van harte welkom in ons gemeentehuis, vandaag het decor van de 
lintjesceremonie. Een speciaal welkom aan onze decorandi, die eerder vanochtend bij de 
deur van het gemeentehuis zijn ontvangen voor hun speciale dag. Ook een hartelijk welkom 
aan hun familie en vrienden en aan de aanvragers van de onderscheidingen.  
 
Natuurlijk een speciaal welkom aan Christelijke muziekvereniging Juliana Marken, die de 
trotse drager is van een koninklijke onderscheiding vanwege hun 100-jarig bestaan. Ook 
vandaag zorgen zij weer voor de muzikale ondersteuning. Dit jaar als verrassing samen met 
de muziekvereniging Olympia/Con Brio uit Monnickendam. Deze bijzondere samenwerking is 
tot stand gekomen omdat vandaag 2 leden van de muziekvereniging Olympia/Con Brio 
worden onderscheiden. De dames Dekker en Terburg zijn vandaag zelfs hoofdrolspeler 
geworden tijdens de lintjesregen. 
 
Ik ben blij dat zoveel gedecoreerden uit voorgaande jaren, die nog woonachtig zijn in 
Waterland vandaag ook weer gehoor hebben gegeven aan onze uitnodiging om deze 
speciale dag op te luisteren. Want met wie kunnen we beter de nieuwe te decoreren 
Waterlanders huldigen dan met u. U bent de trotse drager van een koninklijke 
onderscheiding en wij zijn er trots op dat onze gemeente zoveel onderscheiden inwoners 
kent. Ook u allen van harte welkom op deze feestelijke dag, die bij u vast bijzondere 
herinneringen oproept.  
Sinds de lintjesregen van 2017 zijn er meerdere gedecoreerden bijgekomen. Ik zal daar 
straks nog even op ingaan. Maar nu hebben we vooral de aandacht voor maar liefst drie 
heren en drie dames die zullen worden gedecoreerd. 
 
Het ridderen van personen uit naam van  de Koning is een traditie die zich tot op de dag van 
vandaag voortzet,ik ga even met u terug in de geschiedenis. 
In de Middeleeuwen waren ridderorden gemeenschappen van ridders. Ze werden opgericht 
om specifieke taken te vervullen, zoals de bescherming van het Heilige Graf. Deze ridders 
behoorden tot de adelstand. Hun onderscheidingstekens verwezen dus naar de adel. 
Later werd het woord 'ridderorden' alleen gebruikt voor het onderscheidingsteken. De vorst 
gebruikte zo'n ridderorde als een bewijs van zijn gunst. Oorspronkelijk werden ridderorden 
alleen aan adellijke personen uitgereikt. In de loop der eeuwen is de verbinding tussen 
ridderorden en adel verdwenen. 
 
Het verkrijgen van een Koninklijke onderscheiding (het lintje genoemd) gaat niet vanzelf. De 
procedure is een heel evenwichtige. Familieleden, vrienden of leden van een vereniging van 
onze gasten hebben in de zomer van 2017 uw aanvraag gestart. Anderen waren weer bereid 
deze aanvraag te ondersteunen. De aanvraag wordt voorzien van advies door de 
burgemeester (natuurlijk is dat vooral de kabinetsmedewerker) en via de Commissaris 
van de Koning doorgeleid. Dan volgt een uitgebreide beoordeling van het voorstel door het 
Kapittel voor de Civiele Orden. De minister stelt het Koninklijk Besluit op dat door de Koning 
wordt getekend. De uitreiking mag alleen door een vertegenwoordiger van de Kroon worden 
gedaan, zoals bijvoorbeeld een burgemeester. Daarom draag ik vandaag de keten met het 
wapen van Nederland naar voren. 
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Vandaag mag ik bij zes personen uit de gemeente Waterland de decoratie opspelden, uit 
naam van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander.  
 
 
De dames en heren zijn zoals ik al aangaf  eerder op de ochtend al ontvangen, meestal is 
het voor onze kabinetsmedewerker Lucie en de aanvrager een mooi samenspel, maar toch 
een hele opgave om de te decoreren persoon met een smoes naar het gemeentehuis te 
lokken. Dank aan u allen dat u dit geheim heeft kunnen houden. Het verrassingseffect is één 
van de mooie herinneringen aan deze dag. 
 
Inmiddels weten deze zes aanwezigen al dat zij vandaag de speciale gasten zijn in deze 
raadzaal. U wordt vandaag gedecoreerd omdat u “zich op bijzondere wijze en geruime tijd 
heeft ingezet ten bate van de samenleving en/of anderen hebben gestimuleerd“, zoals dat zo 
mooi officieel op papier staat omschreven.  
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Zo meteen vraag ik de gedecoreerden om de beurt, samen met hun partner of introducé bij 
mij te komen staan om de onderscheiding in ontvangst te nemen. Als iemand van het 
moment van opspelden van de onderscheiding een foto wil maken, dan kunt u op dat 
moment naar voren te komen.   
  
 ------------------------------------------------------- 
 
Voor de eerste onderscheiding richt ik het woord tot mevrouw Ali Barbertje Dekker uit 
Monnickendam. Wilt u naar voren komen met uw zus Tiny? 
  
Mevrouw Dekker, u bent een gewaardeerd bestuurslid geweest en nog spelend lid van de 
muziekvereniging Olympia/Con Brio in Monnickendam. Naast uw vele bestuurstaken gaf u 
op vrijwillige basis muziekles aan leerling-muzikanten. Dit is inmiddels gestopt, maar 
anderen hebben dit graag van u overgenomen. Ook bent u een bevlogen 
activiteitenbegeleidster bij evenementen voor de jeugd en organisator van allerlei 
evenementen.  
Daarnaast coördineert u het ophalen van het papier op in de Oranjewijk voor de vereniging. 
Voorheen haalde u dat zelf op, maar uw rug laat dat nu niet meer toe. Ook beheert u in een 
team het verenigingsgebouw, draait bardiensten en verzorgt de schoonmaak. Wij weten 
allemaal dat het zonder de tomeloze inzet van vrijwilligers zoals u, mevrouw Dekker het niet 
mogelijk is een muziekvereniging draaiende te houden. Dit jaar bent u al 53 jaar lid van de 
muziekvereniging Olympia/Con Brio. 
 
Ook bent u een vaste basis in de organisatie en begeleiding van de avondvierdaagse in de 
gemeente Waterland. Door het jaar heen bent u actief bij de voorbereidingen, zoals het 
uitzetten van de routes en de promotie hiervan. U zorgt dat de vrijwilligers de cursus 
verkeersregelaar kunnen volgen. Tijdens de jaarlijkse avondvierdaagse bent u het 
aanspreekpunt en ziet u toe op de prijsuitreiking. 
 
Gelet op de totaliteit van uw verdiensten heeft u aangetoond, mevrouw Dekker dat u zich 
belangeloos op bijzondere wijze en geruime tijd heeft ingezet voor de samenleving of 
anderen heeft gestimuleerd, waarbij het zwaartepunt ligt op de muziek. Het doet mij dan ook 
veel genoegen om u mee te delen dat het Zijne Majesteit heeft behaagd u te benoemen tot 
lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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De tweede decorandus die ik naar voren vraag is mevrouw Emerentiana (Emmy) Cornelia  
Terburg-van Lammeren uit Monnickendam, samen met uw echtgenoot. 
 
U bent sinds 1962 naast een actief lid en muzikant van de muziekvereniging Olympia/Con 
Brio ook instructrice van uw zelf ontworpen lesmethode voor slagwerkers. Zo heeft u op  
vrijwillige basis honderden jeugdleden opgeleid bij verschillende muziekverenigingen in de 
regio.  Daarnaast begeleidt u diverse activiteiten, zoals schoolprojecten en geeft u 
voorlichting over het spelen bij een muziekvereniging. Ook benadrukt u het belang van het 
verenigingsleven voor jeugdigen in het bijzonder. U bent een actieve en stabiele factor bij de 
verenigingsavonden en ondersteuning voor de bestuursvergaderingen. Daarnaast zorgt u 
voor de inwendige mens. Kortom u bent een bevlogen en geliefde vrijwilliger en onmisbaar 
voor de vereniging.  
 
Mevrouw Terburg-Van Lammeren geeft op vrijwillige basis elke week muziekles aan een 
leerling met een verstandelijke beperking van de Stichting Philadelphia. Door deze 
intensieve begeleiding is het mogelijk dat deze leerling een volwaardig lid is van de 
muziekvereniging en kan deelnemen aan het verenigingsleven. 
 
Vanaf 1975 tot 2014 was u lid van het orkest van de Christelijke Muziekvereniging Juliana op 
Marken. Naast uw lidmaatschap heeft u de jeugdige leden van de drumband begeleid en 
geïnstrueerd. Ook was u altijd bereid hand en spandiensten te verrichten bij de repetities en 
bij concoursen en optredens in binnen- en buitenland. Daarom is het mooi dat beide 
muziekverenigingen vandaag aanwezig zijn. 
 
Ook was u van 1989 tot 1998 onbezoldigd instructeur van de leden van Malletband "de 
Woudklappers". Onder de bezielende leiding van uw man en door de bevlogen manier van 
lesgeven van uzelf is de Malletband uitgegroeid van een lyraband in de laagste divisie naar 
een band in de topdivisie. Met het concerterend werk staat de Malletband “de Woudklappers” 
op grote podia en festivals waar de band moderne, klassieke en bekende nummers ten 
gehore brengen. Uw manier van lesgeven wordt tot op heden toegepast bij jeugdige nieuwe 
leden. 
 
Gelet op de totaliteit van uw verdiensten heeft u aangetoond mevrouw Terburg, dat u zich 
belangeloos op bijzondere wijze en geruime tijd heeft ingezet ten bate van de samenleving 
en anderen heeft gestimuleerd. Het doet mij dan ook veel genoegen om u mee te delen dat 
het Zijne Majesteit heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Het huidige decoratiestelsel vindt zijn oorsprong in 1815, toen de juist gekroonde Koning 
Willem I zowel de Militaire Willemsorde als de Orde van de Nederlandse Leeuw instelde. 
Beide orden waren gebaseerd op verdiensten, en niet verbonden met adeldom. Ze waren 
bedoeld om met name de opmerkelijke militaire of civiele prestaties van een persoon te 
belonen. De eerste decorandus was in 1815 de Prins van Oranje-Nassau, die tijdens de 
veldtocht tegen Napoleon gewond was geraakt. 
De Orde van Oranje-Nassau is in 1892 ingesteld en kent sinds 1996 zes graden. 
De meeste benoemingen betreffen Lid in de orde van Oranje-Nassau. De nadruk bij deze 
orde ligt in het bijzonder bij de vrijwillige verdiensten voor en ten behoeve van anderen.  
Bij de onderscheidingen die vandaag uitgereikt worden, horen ook “draagvoorschriften” die in 
de bijgevoegde draagwijzer staan opgenomen.  
Het draaginsigne wordt ook wel draagtekentjes, draagstrikje, draaglintje of 
knoopsgatversiersel genoemd, (dat is het kleine lintje). Dat draagt u in principe elke dag als u 
dat zou willen, zij het dat de kleding passend moet zijn…  
In de zaal zie ik vele draaginsignes. Vandaag is dus zo’n dag! 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De  decorandus die ik nu naar voren vraag is de heer Adriaan van Lopik uit 
Monnickendam, samen met uw vrouw. 
 
Meneer Van Lopik, vanaf 1990 tot februari 2018 dit jaar was u voorzitter van het Interkerkelijk 
Koor Melody in Monnickendam. Naast het in goede banen leiden van de 
bestuursvergaderingen zorgde u voor de communicatie naar de weekbladen. Ook was u 
verantwoordelijk voor de contacten met de Protestantse gemeente.  
Van 1990 tot 2010 was u actief betrokken bij het wekelijks ophalen van het oud papier in de 
hele gemeente Waterland. Zo  werden de financiën van het koor wat verlicht. Daarnaast 
werd met de opbrengst, op uw initiatief elke twee jaar een goed doel financieel gesteund. U 
deed het ophalen zelf door weer en wind en coördineerde later de vrijwilligers. U was 
verantwoordelijk voor de contacten met de gemeente voor wat betreft de vergunningen. 
Per 1 februari van dit jaar is het koor opgeheven.  
 
Ook zet u zich vanaf 1975 vele uren per week in als coördinator van beeld en geluid van de 
digitale uitzendingen van de kerkdiensten van de Grote of Sint Nicolaaskerk in 
Monnickendam. Via het kanaal van het verzorgingshuis Swaensborch en de Lokale Omroep 
worden kerkdiensten, maar ook rouw en trouwdiensten uitgezonden naar de bewoners van 
het verzorgingshuis, zodat ook degene die minder goed te been zijn, toch de kerkdiensten 
kunnen bijwonen. Tegenwoordig verzorgt u ook de uitzendingen via internet, zodat iedereen 
een kerkdienst kan volgen. U maakt in uw functie als coördinator een rooster voor de inzet 
van de camera-vrijwilligers voor deze uitzendingen. 
Om de kosten voor de Grote Kerk te beperken, heeft u in de begintijd van de digitalisering 
met andere vrijwilligers zelf de bekabelingswerkzaamheden ter hand genomen. Daarnaast 
springt u met uw expertise regelmatig bij andere instellingen in Monnickendam. 
Ook komt u elke week bij de bewoners van het verzorgingshuis thuis om op verzoek hun 
televisietoestel juist te programmeren en uitleg te geven. Juist deze kleine vrijwilligerstaken 
worden zeer gewaardeerd. 
 
In de Sinterklaastijd chauffeert  u Sinterklaas en Zwart Piet door de hele gemeente.  
Bij uw werkgever Deen op Marken doet u veel in uw vrije tijd om in de winkel een goede 
Sinterklaassfeer te creëren met aandacht voor ieder kind. Zij zijn ook bijzonder vereerd dat 
hun supermarktmanager die al meer dan 40 jaar in dienst is, vandaag wordt onderscheiden. 
 
En hoewel dat voor het lintje niet volledig wordt meegewogen zet u zich nu al jarenlang vele 
uren per dag liefdevol in voor de zorg voor uw vrouw, die vandaag supertrots naast u staat. 
 
Gelet op de totaliteit van uw verdiensten heeft u aangetoond, meneer Van Lopik, dat u zich 
belangeloos op bijzondere wijze en geruime tijd heeft ingezet ten bate van de samenleving 
en anderen heeft gestimuleerd.  
Het doet mij dan ook veel genoegen om u mee te delen dat het Zijne Majesteit heeft 
behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Elk jaar worden in Nederland ongeveer 3000 onderscheidingen uitgereikt, de meeste bij de 
Algemene Gelegenheid op de laatste werkdag voor Koningsdag, de zogenaamde 
‘lintjesregen’.  
In de afgelopen jaren zijn in de gemeente Waterland en in haar voorgangers, de 
fusiegemeenten, zo’n 382 onderscheidingen uitgereikt. Vandaag komen er daar dus weer 6 
bij. 
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Het is op speciaal verzoek mogelijk om op een andere dag dan die van de lintjesregen een 
onderscheiding uit te reiken. Dat heet bij Bijzondere Gelegenheid.  
Eerder dit jaar heb ik onderscheidingen mogen uitreiken bij zo’n Bijzondere Gelegenheid. 
 
In mei 2017 is beeldend kunstenaar Eric Claus benoemd tot Ridder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw. De opening van zijn overzichtstentoonstelling van zijn gehele oeuvre in 
Schiphorst in Drenthe was een mooie gelegenheid om hem in het zonnetje te zetten.  
 
In november 2017 is de heer Willem Jan de Widt uit Monnickendam voor zijn jarenlange 
inzet voor de samenleving en met name voor de roeisport op nationaal en internationaal 
niveau, in Den Haag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. U ziet: we rijden 
het hele land af. 
 
In dezelfde maand is de heer Simon van Geldorp vanwege zijn grote bestuurlijke en  
bovenlokale inzet op het gebied van onderwijs benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau. Hij werd tijdens zijn laatste vergadering in het gemeentehuis verrast en 
gedecoreerd. 

In december 2017 heeft de heer Rob Schröder zijn raadslidmaatschap neergelegd. Voor 
zijn langdurige inzet voor de samenleving als volksvertegenwoordiger en bestuurslid van de 
Vereniging Oud-Monnickendam is hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
In januari van dit jaar verrasten we de heer Cor Knip tijdens het nieuwjaarsconcert van het 
Fanfarecorps Zuiderwoude. Voor zijn vele vrijwillige verdiensten voor het fanfarecorps werd 
hij benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De vierde decorandus die ik naar voren vraag is de heer Cornelis Roos van Marken, 
samen met uw vrouw. 
 
Meneer Roos, sinds 2000 bent u wekelijks actief voor de Zondagsschool Marken. U bent   
begeleider van de Marker kinderen tot 11 jaar in het onderricht van christelijke waarden in de 
Grote Kerk op Marken. U organiseert de quiz "ren je rot" waar de kinderen goed hun energie 
in kwijt raken. Dit alles met een vrolijke noot die kalmerend werkt op de kinderen.  
U bent de drijvende kracht van het afscheidsmusical voor de elfjarigen waar heel veel 
oefenen mee gepaard gaat. 
 
Vanaf 2008 bent u een zeer actief en betrokken bestuurslid van IJsvereniging Marken en 
sinds 2015 voorzitter. In hetzelfde jaar is er ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum een 
wandeltocht uitgezet door Marken. Een groot succes en in 2016 met een nieuwe route 
herhaald. Alles onder uw leiding. U legt de contacten tussen andere verenigingen, de KNRM 
en de KNSB en geeft diverse trainingen. 
Ook bent u de drijvende kracht en medeoprichter in 2010 van de Stichting Gouwzee. Hierin 
zijn de ijsclubs van Monnickendam Olympia,  IJsclub Volendam en IJsclub Marken verenigd. 
Van deze Stichting bent u voorzitter en secretaris. De Kanselarij vroeg nog: als er geen ijs 
ligt, welke vrijwillige activiteiten blijven dan over? U kunt zelf wel invullen dat een volledig A-
4tje is volgeschreven en teruggestuurd, dankzij Jaap Schipper. Uw decoratie kwam toen snel 
binnen op het gemeentehuis. 
 
In de periode 2002 tot 2014 was u secretaris van het schoolbestuur  Basisschool De 
Rietlanden op Marken. Per 1 januari 2012 is de Basisschool gefuseerd met andere 
(Waterlandse) schoolbesturen. U was mede verantwoordelijk voor de realisatie van de fusie 
en omvorming van de Rietlanden met de Stichting Confessioneel Primair Onderwijs 
Waterland (CPOW). Na de fusie bent u secretaris geweest van het bestuur van de nieuw 
opgerichte steunvereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs in Marken. 
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Gelet op de totaliteit van uw verdiensten heeft u aangetoond, mijnheer Roos, dat u zich 
belangeloos op bijzondere wijze en geruime tijd heeft ingezet ten bate van de samenleving of 
anderen heeft gestimuleerd. Het doet mij dan ook veel genoegen om u mee te delen dat het 
Zijne Majesteit heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De volgende decorandus die ik vraag naar voren te komen is de heer Dirk Schipper van 
Marken samen met uw echtgenote. De heer Schipper is voorgedragen door zijn trotse 
dochters Neeltje Alice en Diana. In september was u 50 jaar getrouwd en nu staat u hier, wat 
een feestjaar. 
 
Mijnheer Schipper, u verricht al vele jaren intensief een aantal vrijwilligerstaken. 
U bent vanaf 1980 op vrijwillige basis in diverse bestuurlijke functies betrokken bij de 
Federatie Nederlandse Vakvereniging Bouwen en Wonen regio Waterland en Purmerend. 
Van 1980 tot 1998 was u naast bestuurslid ook een veelvuldig geraadpleegde vraagbaak 
voor de leden. Van 1991 tot 2001 vervulde u de functie van afdelingspenningmeester en van 
1995-1996 en van 2009-2017 was u afdelingssecretaris. Van 2003 tot 2007 was u lid van de 
“Gouden Driehoek Noord-Holland”, een samenwerkingsvorm van de FNV tussen Raad van 
Commissarissen, bestuurder en de ondernemingsraad om de zogenaamde “zachte” kant van 
de organisatie op de verschillende agenda's te zetten en een positief arbeidsklimaat te 
bevorderen. Ook bent u in 1993 en in 2001 tijdens twee periodes afdelingsvoorzitter 
geweest.  
Nu bent u promotiekaderlid. Uw werkzaamheden bestaan uit notulen maken, wekelijks thuis 
leden ontvangen, jubilarissen bezoeken en het bondsuitje organiseren en contact 
onderhouden met het afdelingsbestuur. De FNV prijst u voor zijn actieve inzet en betrokken 
houding naar de leden.  
 
De heer Schipper is de constante factor bij de Protestantse Gemeente op Marken. U bent 
vanaf 1990 tot heden lid van de bestuurlijke Commissie van Bijstand. Deze commissie 
organiseert diverse activiteiten met als doel het inzamelen van gelden voor de plaatselijke 
kerk en goede doelen in het algemeen. Daarnaast bezorgt u al meer dan 20 jaar wekelijks 
het kerkblad. Naast klusjesman en schoonmaker van de kerk  bent u aanspreekpunt voor 
vele zaken over de kerkelijke samenleving op Marken. 
 
U bent in uw functie als bestuurslid onderhoudszaken dagelijks te vinden bij het Dorpshuis 
Het Trefpunt op Marken. U verzorgt hier dagelijks vele uren naast uw bestuurlijke taken zoals 
inkoop van onderhoud, zelf ook de onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan het hele 
gebouw. U treedt wekelijks een dagdeel op als gastheer voor de bezoekers van het 
dorpshuis. Daarnaast zorgt u er zelf voor dat activiteiten in de zalen worden voorbereid en 
opgeruimd voor de volgende gebruikers. Door uw vroege start ontvangt u dagelijkse de 
leveranciers en bezoekers. Ook buiten het gebouw verzorgt u het terrein en de begroeiing. 
Hierdoor heeft Het Trefpunt altijd een toegankelijke en verzorgde uitstraling. In 2010 was u 
als adviseur en uitvoerder nauw betrokken bij de renovatie van het oude gedeelte van het 
dorpshuis en als adviseur betrokken bij de nieuwe aanbouw. In 2016 werd uw bouwkundig 
advies en hulp graag geraadpleegd voor de vervanging van het lichtnetwerk, na een donatie 
van de Regiobank.  
Zonder uw grote vrijwillige inzet zou de lokale functie van het dorpshuis niet zo kunnen 
functioneren als nu. U bent hier dagelijks te vinden.  
 
Van 1965 tot 1987 was u ook nog lid van de vrijwillige brandweer Marken. 
 
Gelet op de totaliteit van uw verdiensten heeft u aangetoond meneer Schipper, dat u zich 
belangeloos op bijzondere wijze en geruime tijd heeft ingezet ten bate van de samenleving of 
anderen heeft gestimuleerd.  
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Het doet mij dan ook veel genoegen om u mee te delen dat het Zijne Majesteit heeft 
behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
--------------------------------------------------------------------------- 
 
Ik vertelde u al dat het soms een hele opgave is om de te decoreren personen naar het 
gemeentehuis te lokken. Welke smoezen zijn er vandaag gebruikt? 
 
Eerder zei ik al dat de dames Dekker en Terburg hier dachten te zijn om hun geliefde 
muziekvereniging Olympia/Con Brio te ondersteunen. Dat vonden ze best spannend. 
Nu u dragers bent van een Koninklijke Onderscheiding hoop ik dat deze spanning 
overgegaan is in trots. 
 
De heer Van Lopik heeft een aanbod om foto’s te maken van deze ochtend moeten afslaan. 
Plichtsgetrouw als hij is kon hij Deen op Marken niet in de steek laten. Daarom werd een 
volgende smoes verzonnen. Hij is vanmorgen gewoon aan het werk gegaan en is daar 
opgehaald door de heer Zelwyn Burgmeijer, de rayonmanager van Deen. Hij wil ook bij deze 
feestelijke bijeenkomst zijn als werkgever. 
 
De heer Roos zou vandaag met zijn baas, Cees van Voorthuizen, directeur van SCM Group 
Nederland, naar een belangrijke klant gaan. Richting Waterland slaat Cees opeens af naar 
het gemeentehuis en wordt hij hier feestelijk onthaald.   
 
Ook mevrouw Evenboer is door haar werkgever Hans Gitsels van Louis Reyners, naar 
Monnickendam gelokt. 
 
Met de laatste heb ik een beetje moeite, want gezondheid gaat voor alles. De heer Schipper 
dacht dat zijn zwager de heer Klaas de Groot, een lintje zou krijgen. Ook vond hij het maar 
raar dat het ziekenhuis de oproep om de knieoperatie van gisteren uitstelt. Zijn dochters 
zitten hier uiteraard achter.   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
U werd al even genoemd. De laatste decorandus die ik vraag naar voren te komen is 
mevrouw Annegien Evenboer-Louw uit Broek in Waterland. Wilt u samen met uw 
echtgenoot bij mij komen staan. Ook voor u het bijzondere moment aangebroken.  
 
Mevrouw Evenboer, sinds 1993 bent u vele uren per week actief bij de voetbalvereniging 
SDOB in Broek in Waterland. In uw functie als secretaris bent u een collegiaal bestuurder. 
Omdat u de enige vrouw binnen het bestuur bent, geeft u met haar vrouwelijke kijk op zaken 
vaak een positieve richting aan de besluitvorming en natuurlijk moeten de anderen vooral 
gehoorzamen. U bent al jaren de vaste spil in het bestuur en het collectieve geheugen van 
de vereniging.  
Door uw stimulerende bijdrage aan een loterij is zoveel geld binnengekomen dat naast de 
aanschaf van kunstlicht ook het onderhoud van het door de gemeente verstrekte kunstgras 
kan worden onderhouden. In 2012 was u de drijvende kracht achter de benefiet wedstrijd 
Sterren voor Sterre van SDOB tegen Klassiek (Lucky) Ajax, tijdens de opening van het 
nieuwe kunstgrasveld. De opbrengsten van deze wedstrijd kwamen geheel ten goede voor 
de therapie van Sterre. U had een belangrijke ondersteunende functie bij de officiële 
ingebruikname van het kunstgrasveld. Jaarlijks organiseert u de populaire prutrace van de 
voetbalvereniging tijdens de Broekerfeestweek. 
Naast uw vele bestuurstaken bent u een actieve vrijwilliger bij de voetbalvereniging. U wast 
de sporttenues van het eerste elftal en ook voor kantinediensten draait u uw hand niet om. 
Het bestuur en haar leden waarderen uw inzet enorm. 
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Vanaf 1988 bent u een actief lid van de Koninklijke EHBO-vereniging in Broek in Waterland. 
U zet zich in als activiteitenbegeleider bij diverse gelegenheden zoals de Avondvierdaagse in 
Broek in Waterland, Monnickendam en Marken. Zo ook bij de jaarlijkse Broekerfeestweek en 
de 5-jaarlijkse feestweek en Korendag en diverse festivals in de gemeente. Er wordt graag 
en veelvuldig een beroep gedaan op uw kundigheid op het gebied van veiligheid. 
Sinds 2015 bent u bestuurslid en secretaris van de EHBO-vereniging. Naast de verschillende 
werkzaamheden voor de bestuursvergaderingen organiseert u de jaarlijkse 
beginnerscursussen, herhalingslessen, lezingen en oefeningen voor de leden. 
 
Ook u bent naast alle vrijwilligerstaken mantelzorger. En alhoewel dit niet meetelt voor de 
beoordeling van een lintje, noemen we het toch even omdat uw man hier ook speciaal 
aandacht voor heeft gevraagd. In 2006 raakte uw zoon betrokken bij een ongeval en is 
daarbij  blijvend zwaar gehandicapt geraakt. Na een langdurige verblijven in het ziekenhuis 
en revalidatiecentrum is Jan nu thuis. Naast het opnieuw proberen te leren lopen en praten 
en de lichamelijke verzorging, zorgt u ook dat hij de wedstrijden van voetbalverenigingen in 
Marken en Broek in Waterland kan bezoeken. Het is dan ook prachtig om te zien dat hij 
hierbij aanwezig kan zijn.  
Uw man bewondert u enorm en heeft dat verwoord in een mooie ondersteunersbrief. De 
vooruitgang die Jan mede door uw inzet boekt, is ook boven alle verwachtingen van de 
medische staf.  
 
Mevrouw Evenboer-Louw, u wordt in de gemeente gezien als een aimabele vrouw die zich 
altijd veelvuldig en belangeloos inzet voor de lokale gemeenschap en bijdragen levert aan de 
sociale samenhang en leefbaarheid in de maatschappij. Gelet op de totaliteit van uw 
verdiensten heeft u aangetoond, dat u zich belangeloos op bijzondere wijze en geruime tijd 
heeft ingezet ten bate van de samenleving of anderen heeft gestimuleerd.  
Ik ben dan ook bijzonder verheugd u mee te delen dat het Zijne Majesteit heeft behaagd u te 
benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Alle gedecoreerden, van harte gefeliciteerd met uw onderscheiding!  
 
 
Bij deze nodig ik u graag uit om morgen op Koningsdag als speciale gast bij de aubade in 
Monnickendam en op Marken aanwezig te zijn. Het is een speciale, want onze Koning 
Willem Alexander viert zijn eerste lustrum.  
 
Ik zag een mooie ode van Walter Palm aan alle gedecoreerden die ik u allen die vandaag en 
eerder gedecoreerd zijn niet wil onthouden: 
 
Het heeft Zijne Majesteit behaagd…. 
Gedecoreerden  
verleggen grenzen, 
verkennen het heelal,  
scheppen kunstwerken, 
herstellen monumenten, 
helpen mensen, 
 
en wenken, 
inspireren eindeloos 
Met hun door de Kroon gedecoreerde 
goede voorbeeld. 
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Zo direct is er voldoende gelegenheid om de gedecoreerden te feliciteren. Maar 
eerst wil ik u allemaal uitnodigen te gaan staan en met elkaar het Wilhelmus te zingen. Wij 
worden daarbij begeleid door Christelijke Muziekvereniging Juliana uit Marken én de 
muziekvereniging Olympia/Con Brio uit Monnickendam. 
  
 Ik wens u alvast een hele gezellige Koningsdag toe morgen! 
 


