
INFORMATIE GEDECOREERDEN GEMEENTE WATERLAND 
 
1. Mevrouw W. Klok te Monnickendam 
 
Mevrouw Klok is sinds 1977 actief als vrijwilliger. Zij heeft zich bezig gehouden met de volgende 
activiteiten. 
 
1977 - heden: collectant voor de Nederlandse Hartstichting, afdeling Monnickendam. 
1995 - heden: vrijwilliger in allerlei verbanden van de Protestantse Gemeente te Monnickendam. 

Zij fungeert o.a. als koffieschenker tijdens rouw- en trouwdiensten, bijzondere 
gelegenheden en concerten. Ook is zij is gastvrouw in de Grote Kerk tijdens 
“Kerk open”. Andere taken zijn het bijhouden van het gedachtenisboek in de 
Stiltehoek van de Grote Kerk, het beheren van de boekentafel en meewerken aan 
de jaarlijkse boekenmarkt. 

2002 – heden: vrijwilliger bij Stichting Museum De Speeltoren in Monnickendam. Zij verzorgt 
rondleidingen voor bezoekers, plant activiteiten voor kinderen tijdens 
schoolvakanties, beheert de museumwinkel en volgt bij- en nascholingen.  

  
Mevrouw Klok is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
 
2. De heer S.G. Verbeek te Monnickendam 
 
De heer Verbeek is sinds 1971 actief als vrijwilliger. Hij heeft zich bezig gehouden met de volgende 
activiteiten: 
 
1971 – 1975: lid werkgroep Woonwensen Monnickendam  
1972 – 1982: lid commissie Openbare Werken en Stadsontwikkeling gemeente Monnickendam  
1973 – 1974:  vrijwilliger viering 400 jaar Slag op de Zuiderzee vanuit buurtvereniging Het 

Westen  
1974 – 1983: lid begeleidingscommissie voor de binnenstad van Monnickendam  
1976 – 1983: bestuurslid Vereniging Oud Monnickendam  
1982 – 1991: raadslid en vanaf 1983 wethouder van de gemeente Monnickendam  
1982 – 1987: lid stuurgroep ontwikkelingsmaatschappij NV Monnickendam Poelwijk  
1980 – 1985: lid Medezeggenschapscommissie Hoogheemraadschap van de Uitwaterende 

Sluizen in Kennemerland en Westfriesland te Edam  
1988 – 2012: kaderlid vakbond CFO (Christelijke Federatie van Overheidspersoneel), later 

CNV Publieke Zaak  
1993 – 2012:  voorzitter personeelsvereniging Deining (400 leden) en aansluitend van 

personeelsvereniging Hollands Noorderplezier (700 leden) te Edam resp. 
Heerhugowaard  

1991 – 1993: raadslid gemeente Waterland  
1993 – 2002: bestuurslid CDA Waterland  
1994 – 2002: lid commissie Stads- en Dorpsbeheer gemeente Waterland, tevens 

Monumentencommissie.   
1994 – 1995: lid raadscommissie nieuwe gemeentehuis 
1998 – 2002: lid commissie Maatschappelijke Zorg gemeente Waterland 
1990 – heden: lid Raad van Beheer NV Sportfondsenbad Monnickendam 
 In zijn portefeuille is de heer Verbeek speciaal belast met het onderhoud van de 

accommodatie. Hij coördineert de meerjarige onderhoudsbegrotingen en 
controleert de aanbesteding van investeringen van het zwembad. Mede dankzij 
zijn inzet voldoet de accommodatie aan de strengste milieueisen en heeft het bad 
het keurmerk voor zwemaccommodaties gekregen. 

 
 
 
 
1991 – heden bestuurslid/voorzitter vereniging Steunt Elkander (opgericht in 1913)  
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 De Vereniging ‘Steunt Elkander’ is opgericht om inwoners van Monnickendam, 
die door ziekte of ongeval geen of te weinig inkomsten hadden, financieel te 
ondersteunen. De heer Verbeek is vanaf 1991 als bestuurslid en vanaf 1997 als 
voorzitter zeer actief; hij kan gezien worden als de drijvende kracht van de 
vereniging. Het aantal leden was de laatste jaren gedaald naar 49, maar onder zijn 
bezielende leiding is de vereniging gegroeid naar 91 leden. 

1999 – heden: bestuurslid vereniging Hulpbetoon en Spinfabriek Monnickendam  
2000 – heden: voorzitter stichting Zaagmolen de Vriendschap Monnickendam  
2002 – heden: raadslid en fractievoorzitter (CDA) gemeente Waterland  
2002 – 2005: adviseur van de Stichting Stadsrechten Monnickendam  
2005 – 2006: mede organisator van het Middeleeuws weekend tijdens de viering van 650 jaar 

stadsrechten  
2004 – heden: bestuurslid buurtvereniging ‘PITTO’ Monnickendam  
 Ook is de heer Verbeek mede-oprichter (2003) en bestuurslid van buurtvereniging 

‘Pitto’ te Monnickendam. Deze organisatie kent hem als een stimulerende, 
energieke en toegankelijke persoon, die op bestuurlijk en organisatorisch gebied 
veel initiatieven heeft genomen voor grote Monnickendamse evenementen. 
Hij is één van de grote initiatiefnemers geweest voor de Stadsfeesten in 2005 in 
het kader van 'Monnickendam 650 jaar Stadsrechten'. Hij hielp mee met het 
timmeren van poorten, verzorgen van plantenbakken en het verkeer regelen bij 
het plaatsen van een tijdelijke poort. Hij schuwde het handwerk niet en 
onderhield als bestuurder op deze manier contact met alle lagen van de bevolking. 
De activiteiten die hij momenteel voornamelijk verricht zijn het mede organiseren 
van ontspannende buurtgerichte ‘Pitto’-activiteiten waarbij hij altijd gericht is op 
het vergroten van de saamhorigheid in de buurt en met andere buurten. 

2012 – heden: vrijwilliger weidevogel bescherming Laag Holland  
2013 – heden: vrijwilliger openstelling Grote Kerk Monnickendam  
 
De heer Verbeek is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
 
3. De heer P.N.W. van der Vliet te Ilpendam 
 
De heer Van der Vliet is sinds 1985 actief als vrijwilliger. Hij heeft zich bezig gehouden met de volgende 
activiteiten: 
 
1985 – 2008:  voorzitter Ilpendams Fanfare 
1991 – heden:  voorzitter Dorpsraad Ilpendam  

De dorpsraad Ilpendam is gelijktijdig opgericht met de herindeling van de 
gemeente Ilpendam tot gemeente Waterland. Vanaf dat moment tot op heden is 
de heer Van der Vliet voorzitter van de dorpsraad, in 2016 dus 25 jaar. 
Hij is in al die jaren in de dorpsraad de leider, die de belangen van Ilpendam en 
zijn inwoners zo effectief en efficiënt mogelijk behartigt of laat behartigen. In zijn 
bestuursfunctie heeft hij een bijdrage geleverd aan veel zaken, die voor de 
leefbaarheid van Ilpendam van belang zijn. Voorbeelden hiervan zijn het behoud 
van het pontje op het Noord-Hollands Kanaal, de uit- en aanbouw van de 
muziektent in het park, de realisatie van de Brede School De Grote Grutto en de 
planvorming voor woningen op het terrein van het voormalig bejaardenhuis 
“Ilpenhof”. 

2001 – 2005:  lid Medezeggenschapsraad H.M. van Randwijkschool 
2011 – heden:  voorzitter gemengd koor Instemming 

Vanaf de oprichting in 1996 tot heden is de heer Van der Vliet lid van het 
gemengd koor ‘Instemming’. Sinds 2011 bekleedt hij de functie van voorzitter. Hij 
is in staat verschillende belangen, die zich vaak binnen een vereniging voordoen, 
goed tegen elkaar af te wegen en tot een oplossing te brengen. 

 
De heer Van der Vliet is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
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4. De heer B.A.F. Wolff te Monnickendam 
 
De heer Wolff is sinds 1973 actief als vrijwilliger. Hij heeft zich bezig gehouden met de volgende 
activiteiten: 
 
1973 – heden:  lid van de vrijwillige politie Monnickendam/Alkmaar 

De heer Wolff is in 1973 in dienst getreden bij de vrijwillige politie, in de groep 
Monnickendam. Toen dit team werd opgeheven, trad hij in 2009 in dienst van de 
vrijwillige politie in Alkmaar.  
Hij is betrokken bij de burger en zijn collegae en staat altijd klaar om een ander te 
helpen. Hij heeft door zijn ruime ervaring binnen de politie tevens de rol van 
coach op zich genomen. Hij coacht nieuwe collega-vrijwilligers, neemt hen 
spreekwoordelijk bij de hand en leert hen de kneepjes van het politievak. Op dit 
moment verricht hij zijn activiteiten ten behoeve van de vrijwillige politie 
voornamelijk binnen het werkgebied van het Basisteam Alkmaar. Daarnaast 
verricht de heer Wolff activiteiten respectievelijk binnen de eenheid Noord-
Holland (provinciaal karakter) en landelijk als het bijvoorbeeld gaat om Nucleair 
Security Summit (NSS), Veteranendag en Prinsjesdag. 

1988 – heden: actief als voorzitter ouderraad, begeleider schoolreisjes en verrichten van 
allerhande klusjes op de toenmalige Kohnstammschool (huidige basisschool De 
Gouwzee)  

1988 – heden:  optreden als Sinterklaas 
1990 – heden: scheidsrechter/voorzitter bij Handbalvereniging Monnickendam 
 Gedurende 25 jaar heeft de heer Wolff de functie van scheidsrechter bekleed bij 

de Handbalvereniging Monnickendam. In deze periode heeft hij tevens een aantal 
jaren opgetreden als voorzitter van de vereniging, met name toen deze vereniging 
in zwaar weer verkeerde. Toen de rust na een aantal jaren terugkeerde trad hij 
weer naar de achtergrond. In diezelfde tijd is de heer Wolff in de bouwcommissie 
gestapt toen er een nieuw clubhuis moest komen en heeft zo een grote bijdrage 
geleverd in het tot stand komen van dit nieuwe clubhuis 

2011 – heden:  gastdocent bij de Weekend Academie 
 

De heer Wolff is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
5. De heer G.C. van Wort te Marken 
 
De heer Van Wort is sinds 1987 actief als vrijwilliger. Hij heeft zich bezig gehouden met de volgende 
activiteiten: 
 
1987 – 2012:  trainer/coach/organisator SV Ilpendam  

De heer Van Wort is trainer/coach/organisator geweest bij SV Ilpendam. Op 
wekelijkse basis heeft hij de D-, E- en F-pupillen getraind. Daarnaast was hij 
coach van een team en ging altijd mee naar de wedstrijden. Tevens heeft hij 12 
jaar de penalty-bokaal tijdens jeugdtoernooien geheel georganiseerd. 

1987 – heden:  mollenvanger/ongedierte-bestrijden KNRM Marken  
1990 – heden:  ondersteuner rommelmarkt bazar 
2000 – 2010:  mollenvanger/vlagger/begeleider SV Marken 
2003 – heden:  ondersteuning evenementen/onderhoudswerkzaamheden t.b.v. MES  

Vanaf 2003 tot heden is de heer Van Wort vrijwilliger bij de Marker Evenementen 
Stichting (MES). Bij de organisatie van de evenementen helpt hij met het uitlenen 
van spullen en het opzetten en afbreken van tenten. Daarnaast is hij ook 
verantwoordelijk voor het onderhoud en schoonmaken van deze spullen.  
Tijdens alle evenementen (havenfeesten, Sinterklaasintocht, paaseieren zoeken, 
kerstrondgang en diverse kleinere activiteiten) ondersteunt hij waar hij maar kan: 
o.a. koffie verzorgen, spoelen van duizenden glazen en schoonmaken. 
 
 
 

2004 – heden:  onderhoudswerkzaamheden/schoonmaak t.b.v. Stichting Marker Jongeren (SMJ) 
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2004 – heden:  ondersteuning SMJ bij grote evenementen  
2004 – heden:  mollenvanger speeltuin Marken  
2009 – 2014:  ondersteuning rommelmarkt, kerstmarkt  
 
De heer Van Wort is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 
 
 
6. De heer S. Zeeman te Marken 
 
De heer Zeeman is sinds 1971 actief als vrijwilliger. Hij heeft zich bezig gehouden met de volgende 
activiteiten. 
 
1971 – 1975 
en 1978-1990  Kerkenraadslid/Diaken Gereformeerde Kerk  
1978 – 1990: Secretaris van de Protestants Christelijke Stichting voor bejaardenverzorging 

Marken (Voor Anker)  
1996 – heden:  hulpkoster Patmoskerk  

De heer Zeeman verricht alle voorkomende werkzaamheden, zoals het gras 
maaien, de houten kerkvloer onderhouden en wekelijks stofzuigen. 
Als hulpkoster van de Patmoskerk heeft de heer Zeeman van 2005 tot 2007 ook 
andere activiteiten verricht. Gedurende de zomermaanden heeft hij samen met 
een andere vrijwilliger het gehele dak van de kerk van nieuwe leien voorzien. 

2002 – heden  Bestuurslid Stichting Welzijn Ouderen Marken (SWOM)  
Deze stichting heeft als doel het welzijn van ouderen (55+) op Marken te 
bevorderen. De heer Zeeman coördineert en organiseert sociale, sociaal-culturele, 
recreatieve, vormende en voorlichtende activiteiten voor de ouderen. Ook 
stimuleert hij organisaties en instanties met betrekking tot de instandhouding van 
voor ouderen bestemde voorzieningen op Marken. Hij signaleert ontbrekende en 
achterblijvende voorzieningen en activiteiten voor ouderen.  
Daarnaast is hij altijd bereid om andere werkzaamheden te verrichten zoals het 
rijden van ouderen, boodschappen voor hen halen of het plegen van onderhoud. 

 
 
Gegevens zevende decorandus; de heer C.A. van Loon (63 jaar) uit Alkmaar 
De heer Van Loon is een collega van de heer Wolff uit Monnickendam en heeft van burgemeester 
Bruinooge  in Alkmaar eveneens een Koninklijke onderscheiding opgespeld gekregen.  
  
Naast zijn baan zet de heer Van Loon zich al meer dan 30 jaar belangeloos in als lid van de vrijwillige 
politie Alkmaar, 25 jaar als vrijwilliger in zijn eigen buurt/woonomgeving en 10 jaar als medeorganisator 
van wandelevenementen van het Contact Oud Mariniers. 
Bij de vrijwillige politie wordt hij ingezet in diversen gemeenten zoals Alkmaar, Castricum, Heiloo en 
Bergen. 
Zijn werkgebied is surveilleren op de kaasmarkt, ondersteunen thuiswedstrijden AZ, op de landelijke 
Prinsjesdag en de Nijmeegse wandel-4-daagse.  
In zijn eigen woonwijk zet hij zich met meerdere mensen in voor verbeterde leefomstandigheden.  
Hij is betrokken bij een groenadoptieproject, waarbij hij o.a. 346m2 plantvakken onderhoudt. 
Bij de landelijke wandelevenementen ondersteunt hij de commandant bij de organisatie van de deelname; 
zoals de Nijmeegse Vierdaagse, het Bevrijdingsdefilé in Wageningen en de Airborne Wandeltocht in 
Oosterbeek 
 
De heer C.A. van Loon (63 jaar) uit Alkmaar is benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau. 
 


