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Hier het bericht uit de NIVO van Woensdag 16-6-2004

Hille Kok serveert de stratenmakers
een kopje kofﬁe. „Weet u, dit is een wonder“.
Van Onze Verslaggever - Volendam
Het is de bedoeling dat het er straks weer spik en span
uitziet bij de Mariakapel in het Volendamse Boelenspark.
Op een plek waar Hogere machten worden geëerd, moet het
natuurlijk geen rommeltje zijn. En dus was het hoog tijd om de
bestrating rond de kapel en het kruis - ((dat hangende de uitspraak
van de Raad van State zaak, die over enkele weken wordt verwacht,
niet verlicht mag worden)) - eens een opknapbeurt te geven. Gewoon
uit respect voor Maria. Hille Kok, drijvende kracht achter de kapel
en de Volendamse Mariaverering, is er maar wat blij mee. Dat
de stratenmakers van het Edamse bedrijf Jonk-Sierbestrating
zich inspannen voor de Mariakapel. Dan is het brengen van kofﬁe
- met koek uiteraard - een kleine moeite.
Gratis „wonder“ bij Mariakapel van Hille Kok
„Want die mensen zijn bezig om alles netjes op te hogen en het pad
te herbestraten. Daar hoeven we helemaal niets voor te betalen. Ze doen
dat voor niks“, legt Hille uit. Een mooi en respectvol gebaar, dat de
Volendamse op waarde weet te schatten. „Het lijkt een klein klusje voor
zo’n bedrijf, maar het is voor ons erg veel geld om te laten doen“,
aldus Hille. Voor een dergelijke actie heeft de Volendamse
dan ook een passende omschrijving. „Weet u, dit is een wonder.
En ik dank u voor de aandacht in uw krant“.

Bordes en voetpad bij Mariakapel wordt opgeknapt door
Sierbestrating-Jonk.
Maandagsmorgen zijn Klaas Tuip (Dood) en Pieter Korstman,
van Sierbestrating Jonk, begonnen met het ophogen en
herbestraten van het bordes en toegangspad bij de Mariakapel
in het Boelenspark. De twee stratenmakers vinden het een
„ere“-klus voor Maria. Alléén al om het bordes vóór de kapel
op te hogen was 4 kuub zand nodig.
Verder wordt er 3 cubieke meter zand aangereden over het bruggetje
aan de Tulpenstraat om het voetpad op te hogen. De twee medewerkers
van Sierbestrating-Jonk hopen het her-bestraten Woensdag afgerond
te hebben. Het komt er prachtig mooi uit te zien. Enige maanden geleden
is het Boelenspark opgehoogd en lag de bestrating bij de kapel van Maria
van het Water in een kuil. Het plateau voor het Kruis was al door Jan Kok
(de echtgenoot van Hille Kok) opgehoogd. Tom Jonk (van Sierbestrating
-Jonk uit Edam), bood geheel belangeloos aan het pleintje en pad bij de
Kapel in het Boelenspark op te hogen en her-bestraten, zodat dit
op hetzelfde niveau komt te liggen als het park. Deze geste
werd door Hille Kok en de vaste groep bezoekers van het Mariabeeld in
het park, bijzonder op prijs gesteld en ze zijn hem daar heel dankbaar
voor. Klaas Tuip (Dood) en Pieter Korstman, van Sierbestrating-Jonk, zijn
Maandag begonnen met het her-bestraten van het bordes en het pad bij
de Kapel in het park.

