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Maaral Hoorn 
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BMW maakt 
rijden geweldig

DE BMW 1 SERIE 3 & 5-DEURS.
20% BIJTELLING. 
TIJDELIJK STANDAARD MET AUTOMAAT.

Wat gebeurde er 75 jaar geleden?
Rookwedstrijd
Naar het bestuur der Jo-
zef ons mededeelde zal er 
op donderdag te 8 uur in 
het St. Jozefgebouw een 
groote rookwedstrijd 
worden gehouden. We be-
velen de gezellige wed-
strijd aan.
Voor de vierde 
maal
Voor de vierde maal heb-
ben zaterdag ongenode 
gasten een bezoek ge-
bracht aan de Jozef. Er 
was ook ditmaal weinig 
voor de inbrekers te ha-
len. Evenals voorgaande 
keeren wist men door het 
inslaan van een ruit de 
deur te openen. Ditmaal 
had men het onder het lof 
geprobeerd, doch er was 
niets te halen. Een schuld-
boek hadden de gasten 
verscheurd.

Het kon nog erger
Vrachtrijder C. Jonk 
kreeg de zware deur van 
de garage bij de bokkum-
hang op zijn beenen met 
gevolg dat hij zes weken 
lang moet liggen.

Dankbetuiging
Onzen dank aan echtpaar 
Sterk voor de gezellige 
uren met hun huwelijk 
ons geboden. (Buren)
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Volendam Volendam
De Stient 11b

7 dagen per week7 dagen per week7 dagen per week7 dagen per week
Verantwoord zonnen

Avondfietsweek
Toerclub Volendam
Ook dit jaar organiseert Toerclub Vo-
lendam weer de avondvierdaagse en wel 
van maandag 2 juni t/m vrijdag 6 juni. 
Daarbij bieden wij de deelnemers aan om 
voorkeurdagen uit te kiezen. Zo is het mo-
gelijk om de routes uit te kiezen, waarbij 
de deelnemer zelf het aantal dagen kan 
bepalen om te fietsen, variërend van 1 tot 
5 dagen. De routes gaan o.a. helemaal 
langs de Purmerringvaart, tocht via Kwa-
dijk en Hobrede en de langste rit naar 
Beets. 
Daarnaast is er voor de jongere deelne-
mers iedere dag een korte alternatieve 
route. Samengevat komt het er op neer 
dat, de maandag en vrijdag uitgezonderd, 
gekozen kan worden uit tochten van 15, 25 
of iets meer dan 30 km.

Dansteam Born2rock heeft deelgenomen aan het Europees Kampioenschap.

Dansteam Born2rock vierde op E.K.
Het dansteam Born2rock van Gym-turn-dansvereniging De Beukers uit Edam 
heeft onder leiding van Susan Koning de 4e plaats behaald op het UDO Streetdance 
European Championship in Wunderland Kalkar Duitsland op 9/10/11 mei. 
Ze hebben zich daarmee geplaatst voor het UDO Streetdance World Championship in 
Schotland. Alle sponsors willen we heel erg bedanken, want zonder jullie hadden we 
dit nooit kunnen doen. Voor het WK zoeken we nog financiële steun, mocht u zich ge-
roepen voelen, dan kunt u contact opnemen met Susan Koning (dc-susan@live.nl). 
Nogmaals iedereen bedankt voor dit geweldige weekend.

Opgeven voor schaak-
simultaan met groot-

meester Anish Giri in PX
De simultaan vindt plaats op zater-
dag 24 mei beneden in PX van 13.30 
tot circa 16.00 uur. Zo’n 30 schakers 
kunnen met de zwarte stukken te-
gen grootmeester Anish Giri spelen. 
Huisschakers uit Edam-Volendam 
en oud-leden van schaakclub Volen-
dam zijn van harte welkom.
Als ze zich tevoren opgeven wordt een 
plek gereserveerd, anders is het afwach-
ten of er nog een bord vrij is. Opgeven 
kan bij Jan Veerman (Kluit) van de 
schaakclub, tel. 06-53819901 of via 
schaakclub.volendam@gmail.com.

Deelname is gratis
Anish Giri is de beste Nederlandse scha-
ker en met 19 jaar de jongste grootmees-
ter van de wereldtop. Op 16-jarige leeftijd 
versloeg hij Magnus Carlsen. In januari 
werd hij tweede tussen de wereldtop in 
Wijk aan Zee.

Een van de Communicantjes knielt op de bidstoel voor het Mariabeeld.

Eerste Communievieringen gestart
Drie zondagen vinden in de kerken van Volendam de Eerste Communievieringen 
plaats. Afgelopen zondag waren er in de Vincentius- en Mariakerk elk twee Commu-
nievieringen. In de Vincentius voor twee groepen van de Petrusschool en in de Maria-
kerk ontvingen de kinderen van groep 4 van de Springplank en de Spinmolen hun 
eerste H. Hostie. Meimaand is ook Mariamaand en dan wordt tijdens de H. Missen ook 
het Weesgegroet gebeden. Na afloop van de Eerste Communieviering nam een van de 
Communicantjes knielend plaats op de bidstoel voor het Mariabeeld in het zij-altaar 
van de Vincentiuskerk. We konden er dit fraaie plaatje van schieten. Ook komende 
zondag staat Volendam in het teken van de Eerste Communie, want er zijn dan liefst 
vijf Communievieringen.
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Zomerfeest in Berend Botje
Afgelopen zaterdag vond het jaarlijkse Zomerfeest plaats bij Kindercentrum “Be-
rend Botje” aan de Keetzijde te Edam. Omdat het helaas regende moesten de ac-
tiviteiten binnen gehouden worden. Het thema van het Zomerfeest was circus en 
de begeleidsters van “Berend Botje” waren allemaal verkleed als clown en andere 
circusfiguren. 
De kinderen konden hun gezichten laten beschilderen in de schminkstand. De boven-
zaal was omgetoverd tot een circus en in de piste konden de jongens en meisjes deel-

nemen aan jongleren en 
koorddansen. Door het 
hele gebouw van het 
kindercentrum was een 
spellencircuit uitgezet. 
Ondanks het regenach-
tige weer werd het Zo-
merfeest toch redelijk 
goed bezocht. Door de 
groepen van de buiten-
schoolse opvang werd 
een circusvoorstelling 
gegeven. 
Hiervoor hadden de 
kinderen in de dagen 
vooraf geoefend en ze 
kwamen fraai verkleed 
naar Berend Botje. Het 
werd een leuk Zomer-
feest met allerlei leuke 
activiteiten voor jong 
en oud.

Cleo Tempelaars hoopt dat veel mensen op haar stemmen om zo een wildcard te halen 
voor Holland Next Top Model.

Edamse in de run voor Hollands Next Top Model
http://www.hollandsnexttopmodel.nl/model/2471/

Cleo Tempelaars, 16 jaar oud en studerend bij het Media College in Amsterdam, is in 
de running voor een wildcard voor: Hollands Next Top Model. Zij behoort tot de laat-
ste 50 modellen uit duizenden kandidaten gekozen. Wil je haar verder helpen komen 
in dit programma? Stem dan op bovenstaande link voor een Topmodel van Edam-Vo-
lendamse bodem!

Het Zomerfeest van kindercentrum Berend Botje vond binnen plaats.

Circusspelletjes werden in Berend Botje gehouden zaterdag 
tijdens het zomerfeest.

De inschrijving voor de fietstocht op 25 
mei 2014, georganiseerd door Lionsclub 
Purmerend Marktstaede is gestart. Het 
wordt een bijzonder aantrekkelijk fiets-
tocht rondom Purmerend en bestemd 
voor de hele familie. Inschrijving kan 
nu al via: www.lionsmarktstaede.nl In-
schrijven op de dag zelf kan ook, maar 
dan bij de diverse startpunten.

Er is dit keer gekozen voor startpunten in 
Purmerend (Hoedjevan de Koningin op 
de Kaasmarkt), Tuinontwerpbureau Bui-
tenzorg (Fort Benoorden Purmerend, 
Zuidoostbeemster), Thomas Café (Groot 
Westerbuiten Edam). Café de Oude School 
in Warder en bezoekerscentrum de Breek 
in Oosthuizen (Molen van Etersheim). 
Vertrekken van al deze startpunten kan 
van 10.00 tot 14.00 uur.
Marktstaede heeft een mooie route uitge-
zet in de hoek Purmerend, Etersheim, 
Oosthuizen en Edam. Voor alle leeftijden 
heeft de organisatie tal van verrassingen 
in petto. 
Deelnemers komen in Edam langs in het 
atelier van Gea Karhof, het fort van Edam 
is speciaal voor deze dag geopend. In de 
prachtige tuin van Buitenzorg kan men 
voor een 1 euro zelfgebakken taart eten 
tijdens een optreden van een vrolijke mu-
zikant. In Middelie krijgen alle kinderen 
bij restaurant het Wapen een gratis pan-
nenkoek.
Breng een bezoek aan het schooltje van 
Dik Trom, een echte Noord-Hollandse 

jongen. Of voer de kalfjes op de boerderij 
van de familie Beentjes in Kwadijk.
Tussen Edam en Hoorn aan de IJssel-
meerdijk nodigen wij u uit een kijkje te 
komen nemen bij de Breek waar u molen 
kunt bezoeken. Hier kunt u een kleine 
rustpauze inlassen om daarna uw route 
weer te vervolgen naar de volgende loca-
tie. 
Oosthuizen gelegen  aan de Beemster 
Ringvaart bezit een prachtige gotische 
kruiskerk. Deze kerk met het fraaie krui-
singstorentje met opengewerkte peer-
spits bepaalt al vijf eeuwen het silhouet 
van Oosthuizen. Speciaal geopend voor de 
fietsers. De prijs is van de fietstocht is 
laag gehouden, juist om zoveel mogelijk 
mensen mee te laten doen. Een passe-par-
tout is slechts # 7,50 en zelfstandig fiet-
sende kinderen betalen # 3,00. Het moet 
een prachtige dag worden. Aan de tocht is 
een fotopuzzelwedstrijd verbonden waar-
mee mooie prijzen te winnen zijn.
De totale organisatie ligt bij leden van 
Lionsclub Purmerend Marktstaede. De 
opbrengst van de fietstocht gaat geheel 
naar de Voedselbank Purmerend en om-
streken.

Inschrijven gezinsfietstocht rondom Purmerend

De mannequins van Twins Fashion showen de nieuwe 
zomercollectie.

Deze dressmen van Intersport Theo Tol trokken veel be-
kijks bij de dames.

Sandra Runderkamp deelt lekkere hapjes uit aan de be-
zoekers.

De modeshow op Ladiesnight in De Stient werd druk bezocht. Deze twee jongedames showden de sport- 
en vrijetijdskleding van Theo Tol.

Niels Runderkamp en Albert Molenaar bij de wijnstand van Slij-
terij De Stient.

Bij D-Reizen kon men deelnemen aan een quiz om een weekendtrip te winnen.

In winkelcentrum De Stient vond 
vrijdagavond Ladiesnight plaats. 
Om 19.00 uur ging een modeshow 
van start op  de binnenpromenade. 
De rode loper was uitgerold en hier-
over showden de mannequins de 
nieuwe zomercollectie van Twins 
Fashion. Er was veel publiek langs 
de kant van het “parkoers” van de 
modeshow. 
De bezoekers werden tussen het bekijken 
van de mannequins door, verwend met 
lekkere hapjes van slager Runderkamp 
De Stient. Jaap Tol en Sandra Runder-
kamp gingen met de schalen met hartige 
lekkernijen rond. Bij D-Reizen kon men 
een vragenlijstje invullen en zo kans ma-
ken op een weekendje weg. Albert Mole-
naar van Slijterij De Stient liet de bezoe-

kers lekkere wijnen proeven en er waren 
verschillende Ladiesnight-aanbiedingen 
in De Stient-winkels. Na de zeer geslaagde 
modeshow van Twins Fashion was het de 
beurt aan de mannequins en dressman 
van Intersport Theo Tol om de nieuwste 
trainingspakken, sport- en vrijetijdskle-
ding te showen. 
Hierbij werd commentaar gegeven door 
Dennis Tol. De heren trokken bij de da-
mes veel bekijks omdat ze met ontbloot 
bovenlijf de shorts showden. En na al dit 
“modegeweld” kon men genieten van een 
optreden van Sebastian Mol en Melanie 
Jonk. Het optreden zorgde voor een gezel-
lig sfeertje in De Stient. De eerste Ladie-
snight was een groot succes. Gelukkig 
stopte het met regenen toen de modeshow 
begon. Terwijl de mannequins over de 
rode loper liepen brak zelfs af en toe het 
zonnetje door.

Modeshow met Ladiesnight in De 
Stient zorgde voor gezellige nering

Afgelopen zaterdag vond vanuit 
België en Nederland weer een bede-
vaart plaats naar de kapel van Maria 
van het Water in het Boelenspark. 
De pelgrims kwamen ook letterlijk 
en figuurlijk naar het ‘water’ toe, 
want het was die dag guur weer met 
slagregens. Rond 12.00 uur arriveer-
den de drie touringcarbussen met 
pelgrims uit België en een bus uit 
Limburg/Brabant. In het park werd 
’s morgens een grote tent geplaatst 
voor de bedevaartgangers, waarin 
zij een zitplaats konden vinden en 
een broodje nuttigen. Echter toen ’s 
morgens de stalen constructie van 
de tent opgezet werd, bleek dat het 
zeildoek vergeten was mee te geven. 
In allerijl werd dit tentzeil vanuit 
België naar Volendam gebracht. Om 
12.30 uur kwam het zeildoek aan en 
dit werd meteen over de staalcon-
structie gespannen, zodat de pel-
grims een droog onderkomen had-
den.
H. Mis bij Mariakapel
Om toch een H. Mis in de buitenlucht op 
te kunnen dragen werd om 11.30 uur in al-
lerijl een grote partytent opgezet uit Hille 
Kok haar berging in de Asterstraat van-
daan. Hieronder droegen twee priesters, 
Pater Jan Asa en pastoor Ivo Celis, de H. 
Mis op. De bedevaartgangers moesten de 
regen en wind trotseren met poncho’s aan 
en paraplu’s. Ze werden zo gezegend met 
het water uit de hemel, want dat is het 
symbool van Maria van het Water. Hille 
Kok kreeg tijdens de bedevaart van Ma-
ria de boodschap door, dat de pelgrims 

Bedevaart in het Boelenspark naar Maria van het Water

Pater Jan Asa, Hille Kok en de Belgische pastoor Ivo Celis.

het gezegende water uit de hemel ontvin-
gen. En dank voor de trouw om de kapel te 
bezoeken. Tevens werd in de boodschap 
doorgegeven dat er nog erg veel water zal 
komen. De pelgrims ontvingen veel troost 
van Maria van het Water. Na de H. Mis, 
kon men gelukkig beschut tegen de regen 
in de tent koffie of thee drinken en een 
broodje nuttigen.
Hierna werd de Rozenkrans gebeden en 
tot slot werd toch besloten om een proces-
sie door het park te lopen. Het werd voor 
de vele pelgrims een heel bijzondere be-
devaart waarin ze veel troost ondervon-
den van Maria van het Water. Hille Kok 
ging met vele pelgrims in gesprek en sa-
men met de twee priesters werden talloze 
handopleggingen gedaan. Graag wil Hille 
Kok iedereen die aan het welslagen van 
deze bedevaart heeft meegewerkt harte-
lijk bedanken.

VOLTASTRAAT 51 - 1446 VB PURMEREND - TEL. 0299 - 477 210
www.caravancentrumwaterland.nl

De beste deals bij Waterland!

ZONDAG 18 MEI GEOPEND 10 -17 UUR

De beste deals bij Waterland!De beste deals bij Waterland!

Zeer grote
Kampeershop! 

D E  C A R A V A N

MOVERAANBIEDINGEN
Groot assortiment movers

Uiterst scherp geprijsd
Inclusief montage

m.u.v. gas en TV’s

● Atlantis schuurtent € 169,-
● Windbreaker windscherm met ramen 
     en bovenliggers € 69,95
● Crespo ovale tafel van € 174,50 voor € 125,-
● Klapstoel nu € 22,50
● Koffi  ezetter en waterkoker € 52,50
● Badari Santiago stoel € 51,95

GEOPEND 10 -17 UURGEOPEND 10 -17 UUR
m.u.v. gas en TV’s

Tijdens  zondagopening 15% 

kassakorting op shopartikelen
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Zomerfeest in Berend Botje
Afgelopen zaterdag vond het jaarlijkse Zomerfeest plaats bij Kindercentrum “Be-
rend Botje” aan de Keetzijde te Edam. Omdat het helaas regende moesten de ac-
tiviteiten binnen gehouden worden. Het thema van het Zomerfeest was circus en 
de begeleidsters van “Berend Botje” waren allemaal verkleed als clown en andere 
circusfiguren. 
De kinderen konden hun gezichten laten beschilderen in de schminkstand. De boven-
zaal was omgetoverd tot een circus en in de piste konden de jongens en meisjes deel-

nemen aan jongleren en 
koorddansen. Door het 
hele gebouw van het 
kindercentrum was een 
spellencircuit uitgezet. 
Ondanks het regenach-
tige weer werd het Zo-
merfeest toch redelijk 
goed bezocht. Door de 
groepen van de buiten-
schoolse opvang werd 
een circusvoorstelling 
gegeven. 
Hiervoor hadden de 
kinderen in de dagen 
vooraf geoefend en ze 
kwamen fraai verkleed 
naar Berend Botje. Het 
werd een leuk Zomer-
feest met allerlei leuke 
activiteiten voor jong 
en oud.

Cleo Tempelaars hoopt dat veel mensen op haar stemmen om zo een wildcard te halen 
voor Holland Next Top Model.

Edamse in de run voor Hollands Next Top Model
http://www.hollandsnexttopmodel.nl/model/2471/

Cleo Tempelaars, 16 jaar oud en studerend bij het Media College in Amsterdam, is in 
de running voor een wildcard voor: Hollands Next Top Model. Zij behoort tot de laat-
ste 50 modellen uit duizenden kandidaten gekozen. Wil je haar verder helpen komen 
in dit programma? Stem dan op bovenstaande link voor een Topmodel van Edam-Vo-
lendamse bodem!

Het Zomerfeest van kindercentrum Berend Botje vond binnen plaats.

Circusspelletjes werden in Berend Botje gehouden zaterdag 
tijdens het zomerfeest.

De inschrijving voor de fietstocht op 25 
mei 2014, georganiseerd door Lionsclub 
Purmerend Marktstaede is gestart. Het 
wordt een bijzonder aantrekkelijk fiets-
tocht rondom Purmerend en bestemd 
voor de hele familie. Inschrijving kan 
nu al via: www.lionsmarktstaede.nl In-
schrijven op de dag zelf kan ook, maar 
dan bij de diverse startpunten.

Er is dit keer gekozen voor startpunten in 
Purmerend (Hoedjevan de Koningin op 
de Kaasmarkt), Tuinontwerpbureau Bui-
tenzorg (Fort Benoorden Purmerend, 
Zuidoostbeemster), Thomas Café (Groot 
Westerbuiten Edam). Café de Oude School 
in Warder en bezoekerscentrum de Breek 
in Oosthuizen (Molen van Etersheim). 
Vertrekken van al deze startpunten kan 
van 10.00 tot 14.00 uur.
Marktstaede heeft een mooie route uitge-
zet in de hoek Purmerend, Etersheim, 
Oosthuizen en Edam. Voor alle leeftijden 
heeft de organisatie tal van verrassingen 
in petto. 
Deelnemers komen in Edam langs in het 
atelier van Gea Karhof, het fort van Edam 
is speciaal voor deze dag geopend. In de 
prachtige tuin van Buitenzorg kan men 
voor een 1 euro zelfgebakken taart eten 
tijdens een optreden van een vrolijke mu-
zikant. In Middelie krijgen alle kinderen 
bij restaurant het Wapen een gratis pan-
nenkoek.
Breng een bezoek aan het schooltje van 
Dik Trom, een echte Noord-Hollandse 

jongen. Of voer de kalfjes op de boerderij 
van de familie Beentjes in Kwadijk.
Tussen Edam en Hoorn aan de IJssel-
meerdijk nodigen wij u uit een kijkje te 
komen nemen bij de Breek waar u molen 
kunt bezoeken. Hier kunt u een kleine 
rustpauze inlassen om daarna uw route 
weer te vervolgen naar de volgende loca-
tie. 
Oosthuizen gelegen  aan de Beemster 
Ringvaart bezit een prachtige gotische 
kruiskerk. Deze kerk met het fraaie krui-
singstorentje met opengewerkte peer-
spits bepaalt al vijf eeuwen het silhouet 
van Oosthuizen. Speciaal geopend voor de 
fietsers. De prijs is van de fietstocht is 
laag gehouden, juist om zoveel mogelijk 
mensen mee te laten doen. Een passe-par-
tout is slechts # 7,50 en zelfstandig fiet-
sende kinderen betalen # 3,00. Het moet 
een prachtige dag worden. Aan de tocht is 
een fotopuzzelwedstrijd verbonden waar-
mee mooie prijzen te winnen zijn.
De totale organisatie ligt bij leden van 
Lionsclub Purmerend Marktstaede. De 
opbrengst van de fietstocht gaat geheel 
naar de Voedselbank Purmerend en om-
streken.

Inschrijven gezinsfietstocht rondom Purmerend

De mannequins van Twins Fashion showen de nieuwe 
zomercollectie.

Deze dressmen van Intersport Theo Tol trokken veel be-
kijks bij de dames.

Sandra Runderkamp deelt lekkere hapjes uit aan de be-
zoekers.

De modeshow op Ladiesnight in De Stient werd druk bezocht. Deze twee jongedames showden de sport- 
en vrijetijdskleding van Theo Tol.

Niels Runderkamp en Albert Molenaar bij de wijnstand van Slij-
terij De Stient.

Bij D-Reizen kon men deelnemen aan een quiz om een weekendtrip te winnen.

In winkelcentrum De Stient vond 
vrijdagavond Ladiesnight plaats. 
Om 19.00 uur ging een modeshow 
van start op  de binnenpromenade. 
De rode loper was uitgerold en hier-
over showden de mannequins de 
nieuwe zomercollectie van Twins 
Fashion. Er was veel publiek langs 
de kant van het “parkoers” van de 
modeshow. 
De bezoekers werden tussen het bekijken 
van de mannequins door, verwend met 
lekkere hapjes van slager Runderkamp 
De Stient. Jaap Tol en Sandra Runder-
kamp gingen met de schalen met hartige 
lekkernijen rond. Bij D-Reizen kon men 
een vragenlijstje invullen en zo kans ma-
ken op een weekendje weg. Albert Mole-
naar van Slijterij De Stient liet de bezoe-

kers lekkere wijnen proeven en er waren 
verschillende Ladiesnight-aanbiedingen 
in De Stient-winkels. Na de zeer geslaagde 
modeshow van Twins Fashion was het de 
beurt aan de mannequins en dressman 
van Intersport Theo Tol om de nieuwste 
trainingspakken, sport- en vrijetijdskle-
ding te showen. 
Hierbij werd commentaar gegeven door 
Dennis Tol. De heren trokken bij de da-
mes veel bekijks omdat ze met ontbloot 
bovenlijf de shorts showden. En na al dit 
“modegeweld” kon men genieten van een 
optreden van Sebastian Mol en Melanie 
Jonk. Het optreden zorgde voor een gezel-
lig sfeertje in De Stient. De eerste Ladie-
snight was een groot succes. Gelukkig 
stopte het met regenen toen de modeshow 
begon. Terwijl de mannequins over de 
rode loper liepen brak zelfs af en toe het 
zonnetje door.

Modeshow met Ladiesnight in De 
Stient zorgde voor gezellige nering

Afgelopen zaterdag vond vanuit 
België en Nederland weer een bede-
vaart plaats naar de kapel van Maria 
van het Water in het Boelenspark. 
De pelgrims kwamen ook letterlijk 
en figuurlijk naar het ‘water’ toe, 
want het was die dag guur weer met 
slagregens. Rond 12.00 uur arriveer-
den de drie touringcarbussen met 
pelgrims uit België en een bus uit 
Limburg/Brabant. In het park werd 
’s morgens een grote tent geplaatst 
voor de bedevaartgangers, waarin 
zij een zitplaats konden vinden en 
een broodje nuttigen. Echter toen ’s 
morgens de stalen constructie van 
de tent opgezet werd, bleek dat het 
zeildoek vergeten was mee te geven. 
In allerijl werd dit tentzeil vanuit 
België naar Volendam gebracht. Om 
12.30 uur kwam het zeildoek aan en 
dit werd meteen over de staalcon-
structie gespannen, zodat de pel-
grims een droog onderkomen had-
den.
H. Mis bij Mariakapel
Om toch een H. Mis in de buitenlucht op 
te kunnen dragen werd om 11.30 uur in al-
lerijl een grote partytent opgezet uit Hille 
Kok haar berging in de Asterstraat van-
daan. Hieronder droegen twee priesters, 
Pater Jan Asa en pastoor Ivo Celis, de H. 
Mis op. De bedevaartgangers moesten de 
regen en wind trotseren met poncho’s aan 
en paraplu’s. Ze werden zo gezegend met 
het water uit de hemel, want dat is het 
symbool van Maria van het Water. Hille 
Kok kreeg tijdens de bedevaart van Ma-
ria de boodschap door, dat de pelgrims 

Bedevaart in het Boelenspark naar Maria van het Water

Pater Jan Asa, Hille Kok en de Belgische pastoor Ivo Celis.

het gezegende water uit de hemel ontvin-
gen. En dank voor de trouw om de kapel te 
bezoeken. Tevens werd in de boodschap 
doorgegeven dat er nog erg veel water zal 
komen. De pelgrims ontvingen veel troost 
van Maria van het Water. Na de H. Mis, 
kon men gelukkig beschut tegen de regen 
in de tent koffie of thee drinken en een 
broodje nuttigen.
Hierna werd de Rozenkrans gebeden en 
tot slot werd toch besloten om een proces-
sie door het park te lopen. Het werd voor 
de vele pelgrims een heel bijzondere be-
devaart waarin ze veel troost ondervon-
den van Maria van het Water. Hille Kok 
ging met vele pelgrims in gesprek en sa-
men met de twee priesters werden talloze 
handopleggingen gedaan. Graag wil Hille 
Kok iedereen die aan het welslagen van 
deze bedevaart heeft meegewerkt harte-
lijk bedanken.
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De beste deals bij Waterland!

ZONDAG 18 MEI GEOPEND 10 -17 UUR

De beste deals bij Waterland!De beste deals bij Waterland!

Zeer grote
Kampeershop! 

D E  C A R A V A N

MOVERAANBIEDINGEN
Groot assortiment movers

Uiterst scherp geprijsd
Inclusief montage

m.u.v. gas en TV’s

● Atlantis schuurtent € 169,-
● Windbreaker windscherm met ramen 
     en bovenliggers € 69,95
● Crespo ovale tafel van € 174,50 voor € 125,-
● Klapstoel nu € 22,50
● Koffi  ezetter en waterkoker € 52,50
● Badari Santiago stoel € 51,95

GEOPEND 10 -17 UURGEOPEND 10 -17 UUR
m.u.v. gas en TV’s

Tijdens  zondagopening 15% 

kassakorting op shopartikelen


