INFORMATIE GEDECOREERDEN GEMEENTE WATERLAND 2014
1. De heer P. Commandeur te Marken
De heer Commandeur is al vele jaren actief als vrijwilliger, getuige de vele activiteiten waarin hij bij
betrokken was of nog steeds is betrokken.
1978-1980
1979-1993
1980-1982
1981-1982
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1986-1995
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2003-2004
2004-2010
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:
:
:
:
:
:
:
:

2007+2009
2010-2011
2011-2012
2011-heden

:
:
:
:

2013-heden

:

Stuurgroep Stichting Marker Jongeren
Organisatie Pinkstertoernooi
Voorzitter Stichting Marker Jongeren
Penningmeester van de Oranje Vereniging
Captain Zuiderzeespel (vanuit Stichting Marker Jongeren)
Bazarcommissie Sportvereniging Marken
Organisatie Klaverjasmarathon
Penningmeester schoolvereniging van ‘de Rietlanden’
Leider van het elftal Marken 2
Lid bouwcommissie IJsclub Marken voor kantine
Organisatie Kroegenbridgedrive Marken
Voorzitter Tennisvereniging
Binnen deze periode heeft de heer Commandeur een aantal belangrijke
veranderingen doorgevoerd in structuur, organisatie en vormgeving (bouw) van
het park. Echter, veel belangrijker is zijn enorme inzet geweest voor de jeugd van
Marken en het interesseren van de jeugd in de sport. In zijn periode als voorzitter
is het jeugdledenbestand dan ook flink toegenomen als gevolg van een nieuw
jeugdbeleidsplan. Tevens zijn er speciale faciliteiten tot stand gekomen voor de
jeugd zoals een minitennisbaan (2004). Daarbuiten heeft de heer Commandeur
ook een voortrekkende rol gespeeld in het organiseren van de eerste Marker
sportdag voor de jeugd, welke uiteindelijk een initiatief is geworden van alle
sportverenigingen op Marken.
Organisatie sportspektakel
Organisatie 50 jaar vlaghijsen
Productie DVD militairen
Zitting in de ondersteuningsraad Stichting Marker Jongeren
De Stichting organiseert evenementen voor de jeugd van Marken en heeft een
jeugdhuis dat elke vrijdag- en zaterdagavond open is. Het bestuur van deze
stichting wordt ondersteund door een ondersteuningsraad, waar de heer
Commandeur zitting in heeft. Het bestuur ervaart het als zeer prettig om de hulp
te hebben van een ervaren financieel adviseur. Zijn kunde, betrokkenheid en
enthousiasme leveren een grote, positieve bijdrage aan de Stichting Marker
Jongeren. Hij is een hoeksteen van deze Stichting.
Zitting in de projectgroep Wonen van de Eilandraad

De heer Commandeur is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
2. De heer A.A. Greuter te Monnickendam
De heer Greuter heeft zich bezig gehouden met de volgende activiteiten:
1975-heden

:

Bestuurslid IJsvereniging Olympia
De heer Greuter werd destijds benoemd tot ijsmeester. Een uiterst
verantwoordellijke taak die bestaat uit het keuren en meten van de ijsvloer en het
uitzetten en vrijgeven van betrouwbare schaatsroutes, op de meren in Waterland
en de Gouwzee.
Ook verzorgt hij de keuring en het uitzetten van verlichte ijsbanen. Vooral op de
grillige en uitgestrekte ijsvlakte van de Gouwzee is dit cruciaal voor de veiligheid
van de schaatsers.
Hij is de initiatiefnemer voor verregaande samenwerking met zusterverenigingen
in de regio en de KNSB, om tot een veiliger en efficiëntere organisatie bij de
diverse toertochten te komen. Daarnaast is hij ook belast met de technische
ondersteuning van de vereniging. Ook de reparatie en het preventief onderhoud

1990-heden

:

van de diverse machines verzorgt hij tijdens de zomermaanden zodat altijd alles
klaar is voor het nieuwe winterseizoen.
Hij is een stuwende kracht binnen het bestuur van de vereniging die mensen kan
inspireren tot samenwerking om de gestelde doelen te behalen.
Al sinds zijn aantreden 38 jaar geleden, is hij van grote invloed voor de belangen
en de promotie van de schaatssport in de regio.
Vrijwilliger Stichting IJsschuiten
In 1990 werd de Stichting IJsscheuten Gouwzee te Monnickendam opgericht. De
heer Greuter heeft zich vanaf het begin als vrijwilliger ingezet voor het onderhoud
en de restauratie van antieke ijsschuiten. Door zijn vakmanschap en ervaring,
opgedaan in de scheepsbouw is hij van grote betekenis voor de restauratie en
nieuwbouw van genoemde ijsschuiten. Vanaf 1990 is hij elke zaterdag van oktober
tot maart aanwezig in de werkplaats van de Stichting IJsschuiten Gouwzee, om
daar de diverse werkzaamheden te leiden en te coördineren.
Als 23 jaar zet hij zich op bekwame wijze in voor het onderhoud van het cultureel
erfgoed van de regio en daarbuiten. Hij zorgt voor de opleiding van jonge
vrijwilligers die het stokje van hem moeten overnemen als het zover is.

De heer Greuter is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
3. Mevrouw M.A.B. Tensen-Pillot te Broek in Waterland
Mevrouw Tensen heeft zich bezig gehouden met de volgende activiteiten:
1971-heden

:

1972-1978
1975-1984

:
:

1989-2011
1993-heden

:
:

2006-heden

:

Handvaardigheidslessen geven op basisschool De Havenrakkers
Zij begon in 1971 op basisschool ‘De Havenrakkers’ met het ondersteunen als
ouderhulp bij handvaardigheidslessen. Dit is in de loop der jaren uitgegroeid tot
het voorbereiden en geven van handvaardigheid in de groepen 4 tot en met 8. Zij
heeft een heel schema opgezet waarbij alle kinderen minstens één keer een
bepaalde techniek oefenden, een doorlopende leerlijn dus. Tevens houdt zij het
gereedschap op orde en zorgt dat er voldoende (waardeloos) materiaal is om mee
te werken.
Lid van oudercommissie basisschool De Havenrakkers
Secretaris, jeugdtrainer en scheidsrechter van de volleybalvereniging
Mevrouw Tensen was secretaris van de volleybalvereniging. Zij was tevens
jeugdtrainer en scheidsrechter voor jeugd en volwassenen, coach en zij regelde het
vervoer naar wedstrijden en toernooien voor de jeugd.
Vrijwilliger voor de Raad van Kerken Broek in Waterland
Vrijwilliger bij twee ‘Meer Bewegen voor Ouderen’ groepen in het
Sportfondsenbad te Monnickendam
Zij regelt het maandelijks koffiedrinken en beheert de lief en leed pot.
Vrijwilliger bij de Avondvierdaagse

Mevrouw Tensen-Pillot is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
4. De heer G.M. Trim te Monnickendam
De heer Trim heeft zich bezig gehouden met de volgende activiteiten:
1981-heden

:

1985-heden

:

Hulpverlener/EHBO-er bij diverse activiteiten in de regio
Monnickendam en Amsterdam, zoals de kermis in Monnickendam, de
Sinterklaasintocht en -vertrek in Monnickendam, de Pieperrace, de Blubberrace,
de Dam tot Damloop en muziekevenementen.
Bestuurslid voor de EHBO vereniging Amsterdam overkoepelend

1991-heden

:

Instructeur/docent Amsterdam en Monnickendam en omgeving
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1991-2011
2003-heden

:
:

2006-heden
2011-heden

:
:

De heer Trim verzorgt de opleidingen voor beginners en gevorderden. Deze
opleidingen verzorgt hij met veel enthousiasme. Hij probeert aan te haken op de
kennis die de cursisten hebben en bij hun interesse en/of hun werkgebied. Hij
probeert cursisten inzicht te geven en zelfvertrouwen, zodat ze met vertrouwen in
eigen kunnen de mensen tegemoet durven treden die hulp nodig hebben.
Ook verzorgt hij de vervolgopleidingen voor de hulpverleners die worden ingezet
bij evenementen. Hij gaat regelmatig met vrijwilligers mee naar evenementen om
hen in de praktijk aan het werk te zien en voor training on the job. Op basis van
deze ervaringen stelt hij zijn instructie op de oefenavonden bij. Tevens verzorgt
hij opleidingen aan instructeurs.
Voorzitter voor de EHBO vereniging Amsterdam Noord
Oprichter, voorzitter en diverse overige werkzaamheden voor de
EHBO vereniging Monnickendam
De heer Trim zorgt voor de coördinatie van de diverse activiteiten bij de
evenementen in Monnickendam om te zorgen dat er voldoende vrijwilligers
aanwezig zijn. Hij is verantwoordelijk voor het bijscholen van de vrijwilligers en
voor de inkoop van de materialen. Hij coördineert de lessen en de examens en hij
heeft ervoor gezorgd dat er in Monnickendam AED apparaten zijn geïnstalleerd.
Voorzitter voor de EHBO vereniging Amsterdam overkoepelend
Voorzitter voor EHBO vereniging Amsterdam West

De heer Trim is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
5. De heer A.P. de Weijze te Monnickendam
De heer De Weijze heeft zich bezig gehouden met de volgende activiteiten:
1960-1979
1961-1971
1962-1970

:
:
:

1967-1980
1970-1981

:
:

1973-heden
1973-heden

:
:

1980-2008

:

1999-2004

:

2000-heden
2001-heden

:
:

Secretaris en voorzitter van gymnastiekvereniging Brinio in Monnickendam
Vrijwilliger en baancommissaris bij de jaarlijkse wielerronde in Monnickendam
Lid van het college van notabelen van de Nederlands Hervormde Gemeente
Monnickendam
Secretaris Oranjecomité Monnickendam
Bestuurslid en penningmeester Holland Sri Lanka Family Help
Programme (FHP)
De Monnickendamse oudplaatsgenoot Herman Steur heeft op Sri Lanka het FHP
opgericht. Doelstelling van het FHP is hulp en ondersteuning van de armsten op
Sri Lanka. Naast financiële adoptie is een welkom dorp gebouwd, waarin 400
armlastige ouderen wonen. Ook scholing behoort tot de activiteiten van het FHP.
Het FHP heeft een internationale uitstraling. De heer De Weijze is ruim 10 jaar
bestuurslid respectievelijk penningmeester van het FHP geweest.
Secretaris Hulpbetoon en Spinfabriek te Monnickendam
Voorzitter en deelnemer praatgroep “De Stegh” te Monnickendam
In 2001 heeft praatgroep De Stegh voor senioren in de wintermaanden een
onderkomen gekregen in de voormalige gemeentelijke visafslag aan de
binnenhaven van Monnickendam. Het ontmoetingscentrum voor senioren is
mede door de heer De Weijze opgericht. Als voorzitter onderhoudt hij de
contacten met de gemeente Waterland en coordineert hij de dagelijkse activiteiten.
Het voeren van de ledenadministratie van de vereniging “Oud
Monnickendam”
Vrijwilliger werkgroep Vluchtelingenwerk Monnickendam
In deze periode zijn in het gebouw De Vriendschap in de Kerkstraat in
Monnickendam asielzoekers gehuisvest geweest. De heer De Weijze begeleidde in
die periode dagelijks een Afghaans gezin, maakte hen wegwijs in Nederland en gaf
taalles. Het gezin woont nu in Ilpendam.
Bestuurslid Stichting Vrienden van Zaagmolen De Vriendschap
Suppoost/gastheer Waterlands Museum De Speeltoren in Monnickendam
De heer De Weijze treedt dagelijks een dagdeel op als suppoost. Hij leidt
desgewenst bezoekers rond en geeft een toelichting op de geschiedenis van
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2001-heden

:

2001-heden

:

Monnickendam en het museum. Het museum is jaarlijks geopend vanaf de
Paasdagen tot eind november.
Stadsgids Monnickendam en bestuurslid Stadsgidsen
De heer De Weijze geeft als stadsgids rondleidingen voor groepen bezoekers van
de binnenstad van Monnickendam. Hij doet dat op een toegankelijke en bindende
manier. Hij belicht zowel de geschiedenis van Monnickendam als de
bouwgeschiedenis van historische panden en doorspekt dat met anekdotes. Zijn
rondleidingen worden zeer gewaardeerd. Sinds 2006 maakt de heer De Weijze
deel uit van het driekoppige bestuur van de stadsgidsen.
Kerkwacht/suppoost/gastheer tijdens de openstelling van de Grote Kerk
in Monnickendam voor bezoekers

De heer De Weijze is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
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