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ONDER EMBARGO TOT VRIJDAG 24 APRIL 2015 12.00 UUR 

 
 
UITREIKING KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN GEMEENTE WATERLAND 
 
Voorafgaande aan Koningsdag vindt in elke gemeente de “Lintjesregen”  plaats. De uitreiking van de Ko-
ninklijke onderscheidingen vindt dit jaar plaats op vrijdag 24 april 2015. 
 
In Waterland reikt burgemeester L.M.B.C. Wagenaar-Kroon, in aanwezigheid van familie en vrienden, drie 
Koninklijke onderscheidingen uit. De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van 
Waterland tussen 10.00 en 12.00 uur. 
 
De volgende personen ontvangen een Koninklijke onderscheiding: 
1. De heer C. Gutter te Monnickendam 
2. De heer T.F.M. Lommerse te Monnickendam 
3. De heer P.E. Pereboom te Marken 
 
Nadere informatie over de gedecoreerden is te vinden in de bijlage. 
 

 
 
Noot voor de redactie: 
Voor overige informatie kunt contact opnemen met de Taakgroep Communicatie; Els van Loenen (0299 
658 64 / José van de Geer (0299) 658 522 of e-mail: communicatie@waterland.nl 
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BIJLAGE 
 
INFORMATIE GEDECOREERDEN GEMEENTE WATERLAND 
 
1. De heer C. Gutter te Monnickendam 
 
De heer Gutter is sinds 1980 actief als vrijwilliger. Hij heeft zich bezig gehouden met de volgende activitei-
ten. 
 
1980 -  heden: Bij alle soorten van lokale burgerinitiatieven: altijd aanspreekbaar, behulpzaam, 

ondersteunend en vooral positief aanwezig 
 Al ruim 30 jaar is de heer  Gutter  breed inzetbaar bij alle soorten van lokale bur-

gerinitiatieven. Hij is  in algemene zin altijd en overal voor ‘aanspreekbaar’ en en-
thousiast. Als hij zelf een goed initiatief heeft of hierbij betrokken wordt, zal hij 
ook altijd de ondersteuning leveren met middelen, zowel financieel als in natura 
en loopt hij niet weg voor de consequenties van de toezeggingen die hij heeft ge-
daan. Dit soort ondersteuningen is dan ook geen eenmalige activiteit, hij is bereid 
die ondersteuning jaar na jaar en iedere keer weer te verlenen. 

 Enkele voorbeelden van deze ondersteuning van burgerinitiatieven zijn:  
 chauffeur bejaardentocht; lid van het oranjecomité Monnickendam; “bezemwa-

gen” bij de Atletiekvereniging; vrijwilliger bij SPW; vrijwilliger bij Stichting ‘Huis 
aan het Water’.  

2005 - heden : Mede initiatiefnemer - oprichter SPWE (Stichting Promotie Waterlandse Evene- 
   menten) 

In 2005 was de heer Gutter mede-initiatiefnemer en medeoprichter van Stichting 
Promotie Waterlandse Evenementen. Deze stichting gaf ondersteuning aan de 
coördinatie en bekendheid van de diverse evenementen in Waterland. 
In 2010 zijn deze activiteiten in een breder verband getrokken en is de Stichting 
Promotie Waterland opgericht (SPW), ook hierbij was de heer Gutter één van de 
initiatiefnemers en oprichters. Het belangrijkste doel van de SPW is om meer be-
kendheid te creëren over toeristisch verblijven in Waterland en met name te zor-
gen voor een herhaling van het bezoek aan Waterland. 
De heer Gutter heeft met zijn bijdrage in alle opzichten aan het huidige succes 
van de SPW meegewerkt. 

1980 - heden:  Voorzitter Winkeliersvereniging 't Spil 
1980 -  2002:  Bestuurslid winkeliersvereniging Binnenstad Monnickendam 
2010 - heden:  Initiatiefnemer en medeoprichter SPW (Stichting Promotie Waterland) 
2011 - heden: Mede-initiatiefnemer en enthousiasmeer, oprichter en adviseur van de OWV 

(Ondernemers Vereniging Waterland)  
 
De heer Gutter is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
 
2. De heer T.F.M. Lommerse te Monnickendam 
 
De heer Lommerse is sinds 1973 actief als vrijwilliger. Hij heeft zich bezig gehouden met de volgende acti-
viteiten: 
 
1973 - heden: Bestuurslid parochiebestuur van de H.H. Nicolaas en Antoniusparochie te Mon-

nickendam 
 Al ruim 40 jaar is de heer Lommerse, actief binnen de rooms-katholieke parochie 

H.H. Nicolaas & Antonius te Monnickendam. 
Hij is begonnen als secretaris van het parochiebestuur en heeft daarna nog diverse 
andere functies bekleed. Tot 1 april 2015 was hij vicevoorzitter. 
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Zijn taken zijn onder andere het bijhouden van de administratie van het kerkbe-
stuur, contacten onderhouden met het bisdom over financiële zaken en met de 
provincie over behoud en onderhoud van de katholieke begraafplaats aan de pro-
vinciale weg N247. Hij is de coördinator voor wat betreft het groot en klein on-
derhoud van het kerkgebouw en de pastorie en assisteert bij het onderhoud van 
de begraafplaats samen met andere vrijwilligers. Ook coördineert hij de jaarlijkse 
actie Kerkbalans. 

1972 - heden:  Onderhoud kerk en pastorie 
1985 - 1986: Coördinator bouwwerkzaamheden rooms-katholieke kerk H.H. Nicolaas en An-

tonius 
 In 1985 stortte de vloer van de kerk bij de Maria-nis in. Bij bouwkundig onder-

zoek bleek het noodzakelijk om een zeer groot deel van de vloer te herstellen. De 
discussie werd toen gevoerd of de kerk behouden moest blijven of dat er naar an-
dere mogelijkheden gezocht moest worden. De parochie sprak uiteindelijk de 
wens uit om de kerk te behouden en met heel veel vrijwilligers, onder leiding van 
de heer Lommerse, is het herstel toen gerealiseerd in ruim anderhalf jaar. 

2000 - 2002:  Bestuurslid van de bibliotheek in Monnickendam 
2005 - heden:  Vrijwilliger bij 'Samenspraak' 
2007 - heden:   Lid van de orgelstichting Waterland 
2012 - heden: Actievoerder 'Naam voor een raam', actie ter behoud en onderhoud van de glas-

in-lood ramen in de kerk 
 
De heer Lommerse is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
 
3. De heer P.E. Pereboom te Marken 
 
De heer Pereboom is sinds 1986 actief als vrijwilliger. Hij heeft zich bezig gehouden met de volgende acti-
viteiten: 
 
1986 - 1994:  Bestuurslid Stichting Marker Jongeren 
1994 - 2001:  Penningmeester Stichting Historisch Eiland Marken 
1996 - 2006:  Bestuurslid Marker Evenementen Stichting (MES) 

De heer Pereboom was tweede secretaris, tweede penningmeester, webmaster en 
hij was belast met de public relations taken. De MES organiseert op Marken di-
verse evenementen, onder andere de Marker Havenfeesten, Sinterklaasintocht en 
paaseieren zoeken.  
Na zijn bestuursperiode bleef de heer Pereboom nauw betrokken bij de MES. De 
functie van webmaster van www.mesmarken.nl is hij blijven doen. Ook maakt hij 
vele foto's van evenementen van de MES en plaatst deze op de website van de 
MES, zodat een ieder kan nagenieten van de vele MES-evenementen. De digitale 
Marker Agenda wordt door de heer Pereboom dagelijks bijgehouden. 

1997 - 2001:  Bestuurslid Christelijke Oranjevereniging 'Nederland & Oranje' (COV) 
2005 - 2011:  Bestuurslid Stichting dorpshuis 'Het Trefpunt' 
2004 - heden:  Hoofdredacteur van www.markernieuws.com 

Dit is de nieuws-website over Marken en haar bewoners. In deze 'uit de hand ge-
lopen hobby' maakt de heer Pereboom verslag van allerlei activiteiten die op of 
rond Marken plaatsvinden. Hij schrijft daar een artikel over en maakt foto's van 
het evenement. Niet alleen maakt hij artikelen voor www.markernieuws.com, 
maar ook regelmatig voor de huis-aan-huis-bladen als 'Ons Streekblad' en het 
'Witte Weekblad'. Dit alles met als doel Marken te promoten. 

2013 - heden:  Medewerker van Omroep PIM 
 
 
De heer Pereboom is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
 
 


