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Grasmachines, harken, schof-
fels, troffels, hamers, sleu-
tels, schroevendraaiers, bei-
tels, zagen, boormachines:

50% KORTING
THOOM KLAUS, tel. 364038

Bestekcassettes, serviezen, 
glas-serviezen, gebakstellen, 
roomstel, kapstok, paraplu’s, 
krantenbak, Knirps paraplu’s:

25% KORTING
THOOM KLAUS, tel. 364038

In de winkel van Drogisterij Jo de Boer vond de prijsuitreiking plaats met Anneke en 
Marsha van Jo de Boer, Mireille Gemke en Cor Lippens van PURO en de winnaars 
Fred en Nans Tijmstra.

Weekend naar Rotterdam gewonnen 
vanwege 65 jaar Drogisterij Jo de Boer
Vier weken geleden werd het 65-jarig bestaan van Drogisterij Jo de Boer in de
Zeilstraat gevierd. Er waren talloze leuke activiteiten en de klanten konden met 
het Rad van Fortuin mooie prijzen winnen. In het assortiment van Drogisterij De 
Boer voert men ook producten van PURO Pure Food Supplements uit Rotterdam. 
Door dit bedrijf werd een geheel verzorgd weekend weg naar Rotterdam voor twee 
personen, met een diner en overnachting op de SS Rotterdam en een Citytour aange-
boden vanwege het 65-jarig jubileum. Cor Lippens en Mireille Gemke van PURO wa-
ren woensdag naar Drogisterij De Boer gekomen om de prijs uit te reiken. Deze werd 
gewonnen door Fred en Nans Tijmstra uit Purmerend. Zij hebben zo’n 30 jaar in Vo-
lendam gewoond en bezoeken nog geregeld ons dorp en Drogisterij Jo de Boer.

Opel wieldop gevonden
Er staat op de hoek Kerkstraat-
Burgemeester Kolfschotenstraat 
een wieldop van een Opel tegen de 
gevel.

Bij de Kapel van Maria van het Water werd een groepsfoto gemaakt.

Een toespraak door de voorzitter van het Kapittel ge-
richt aan Hille Kok.

Hille Kok tussen de drie heren van het Kapittel van het 
Rijwielbroederschap.

Een lunch voor de leden van het broederschap in het 
Boelenspark.

In 1923 werd in Hoogwoud opgericht 
het Rijwielbroederschap St. Joan 
de Dooper. Voor de Westfriezen, die 
hard werkten en een druk bestaan 
hadden, werden via dit genootschap 
jaarlijks dagjes uit en fietstochten 
georganiseerd. Zo kon men dan al 
trappend op de fiets ontspannend 
met elkaar in gesprek gaan. Tot de 
60’er jaren heeft het van origine 
katholieke Rijwielbroederschap be-
staan. Vijf jaar geleden werd beslo-
ten om dit gebeuren nieuw leven in 
te blazen. Er zijn jaarlijks fietstoch-
ten ondernomen naar o.a. het Putje 
van Heiloo, de abdij van Egmond en 
Edam. Nu werd gekozen voor Vo-
lendam, dat door veel leden van het 
broederschap de ultieme bedevaart 
wordt genoemd. De organisatie van 
de fietsbedevaart naar Volendam 
was in handen van het Kapittel, be-
staande uit Timoteus de Haan, Ru-
dolfus Limmer en Jacobus van der 
Fluit. Er was een vol programma 
opgesteld voor de tocht naar Volen-
dam voor de 70 leden.
Gastvrij onthaal
Zaterdagmorgen om 07.15 uur was het 
verzamelen in Hoogwoud voor de 70 le-
den van Rijwielbroederschap St. Joan de 
Dooper. Na koffie gedronken te hebben 
vertrok het gezelschap om 8.00 uur op de 
fiets naar Volendam. Om 9.45 uur was er 
een bezoek aan de Sint Vincentiuskerk. 
Daar werd de groep ontvangen door Cees 
de Wit die een mooie speech hield over 
het Rijke Roomse Leven. Vervolgens 
werd een bezoek gebracht aan Restau-
rant “De Amvo”, waar koffie gedronken 
werd en de groep door Kees Tol (Parre) 
opgewacht werd. Lopend gingen de 70 
broeders hierna op pad naar de Visaf-

slag, waar Kees Parre het e.e.a. over Vo-
lendam vertelde. 
Op de fiets ging men daarna naar het 
Boelenspark. Naast de Mariakapel waren 
tafels en banken geplaatst waar de rij-
wielbroeders koffie en een broodje kon-
den nuttigen. Hier was tevens een ont-
moeting met Hille Kok en werd het 
vaandel van het broederschap naast de 

Mariakapel geplaatst. Er volgde een 
mooie speech van de voorzitter van het 
gezelschap. Om 13.15 uur vertrok de 
grote groep weer richting het Fort Be-
noorden Purmerend en rond 17.15 uur 
kwamen ze na een indrukwekkende en 
zeer geslaagde dag weer in Hoogwoud 
aan. “We hebben het super gehad en we 
zijn onder de indruk van het gastvrije 
onthaal dat we kregen in Volendam”, 
schrijft Jacco van der Fluit.

Toespraak tot Hille Kok
Door Timoteus de Haan, voorzitter van 
het Rijwielgenootschap, werd bij de ka-
pel een toespraak gehouden, gericht aan 
Hille Kok en de leden. De speech druk-
ken we hierbij af: 
“Graag willen wij jullie kennis laten ma-
ken met Hille Kok en haar bijzondere er-
varingen en boodschappen. Hille Kok, de 
vrouw van Jan Kok zou de allerlaatste 
zijn die dit verwacht. Ons vroegere buur-
meisje, altijd zo vrolijk en uiterst koket. 
Haar zelf-geborduurde Volendammer 
dasje op de millimeter zuiver om de hals, 
zat zij mooi te wezen op haar moeder’s 
drempel. Later werd zij de altijd aantrek-
kelijke jonge vrouw van Jan Kok. Vlot, 
altijd prachtig gekleed, gezegend met 3 
dochters en één zoon die mannequin wer-
den en altijd gezelligheid om zich heen in 
het café van haar schoonouders in Hoorn. 
Best tevreden met het leven, en geen en-
kele behoefte daarin verandering aan te 
brengen. Op 19 april 1985 wordt Hille in 
Lourdes op bijzondere wijze door God ge-
raakt tijdens het bidden van de kruisweg. 
Sindsdien is er veel gebeurd in haar le-
ven en in Volendam. God heeft een vuur 
van liefde ontstoken in het hart van Hille 
en Hij heeft haar sindsdien begenadigd 

met talloze hemelse ervaringen: visioe-
nen van Jezus, Maria en vele heiligen, 
hemelse geuren, inspraken in de vorm 
van gedichten en hemelse boodschappen, 
bedoeld voor alle mensen, zo ook voor 
ons broeders. De ervaringen van Hille 
gingen gepaard met een delen in het 
kruis van Jezus. Onbegrip, ongeloof en 
tegenwerking en ook innerlijk, mystiek 
lijden. Dit doofde niet het enthousiasme 
van Hille om zich beschikbaar te stellen 
als een instrument van God.
• In 1988 is met medewerking van de ge-

meente het beeld van Maria, vervaar-
digd in het Poolse Nipokolanow, in het 
Boelenspark geplaatst.

• Op verzoek van de hemel is er in 1993 
een kapel rond het beeld gebouwd en 
ingezegend door pastoor Hoogervorst.

• Met Pinksteren 1997 verschenen er op 
het beeld plots bloedtranen. Media uit 
binnen- en buitenland hebben bericht 
over deze sensationele gebeurtenis.

• In 2002 is het ’s nachts lichtgevende 
kruis van Dozulé geplaatst.

• Diverse gedichten, die Hille ontvangt, 
worden steeds gepubliceerd in de 
plaatselijke krant NIVO en ook gebun-
deld. De boodschappen waarschuwen 
voor zonde en ongeloof en roepen de 
mensen op om te kiezen voor God. Het 
moge duidelijk zijn, dat we ons op een 
bijzondere plek bevinden”.

Hierna nam Hille Kok het gesprek over 
en beantwoordde de vragen over het ge-
beuren en het ontstaan van alles en van 
Maria, de Kapel, het Heilig Kruis, de Be-
devaarten en meerdere vragen van de 70 
leden van het Rijwielgenootschap, die 
hiervan diep onder de indruk waren.

Vaandel van het Rijwielbroederschap 
Joan de Dooper naast de Mariakapel.

Volendam de ultieme bedevaart voor 
Rijwielbroederschap St. Joan de Dooper

TROTS !!!

Fleur Lautenschutz
geslaagd

Master of Education
Van harte gefeliciteerd

Oma
Pa en Ma

Merel en Stef

ANTWOORD KRUISWOORDPUZZEL

GELEIDEHONDEN

Puzzelwinnares Nel Hoekstra (links) neemt de kadobon in ontvangst uit handen van 
Yolanda Tol van Slagerij Bakkertje.

Kadobon van Slagerij Bakkertje 
voor puzzelwinnares Nel Hoekstra
In de Nivo van vorige week stond weer de tweewekelijkse Kruiswoordpuz-
zel en hier hebben zoals steeds vele puzzelaars aan meegedaan. De juiste 
oplossing was dit keer “Geleidehonden”. 
Dit was door Nel Hoekstra, die woont in de Schoklandstraat, op de invulstrook ge-
schreven en dit krantenknipsels werd uit de doos getrokken. Zodoende kon zij maan-
dagmorgen uit handen van Yolanda Tol van Slagerij Bakkertje in de Sint Gerardus-
straat een kadobon t.w.v. # 15,-- in ontvangst nemen. In de Nivo van volgende week 
weer een nieuwe kruiswoordpuzzel waarmee dan een kadobon van Poelier De Sterkip 
gewonnen kan worden.

GESLAAGD

Mylène Bakker
Van harte gefeliciteerd

Juf met het behalen 
van je diploma

iPABO & Bewegings-
onderwijs met EHBO

We zijn supertrots op je en
wensen je veel succes
in je verdere carrière

in het onderwijs.

Pa en Ma
Je broer Maurice
en de rest van de

families Bakker en Sier

Het heiligdom in Heiloo stond in het 
weekend van 25 en 26 mei in het teken 
van het feest van Onze Lieve Vrouw ter 
Nood. Een feestelijk programma met 
pelgrims uit alle windrichtingen sloot te-
vens de meimaand-Mariamaand af.

Zaterdag
Zaterdagochtend om 7.00 uur kwam de 
eerste pelgrim al aan waarna de H. Mis 
werd gevierd voor de vroege pelgrims. 
Rector Jeroen de Wit vierde hierbij te-
vens zijn zes-jarig priesterjubileum. 
Daarna volgde het ontbijt. Om 11.30 uur 
is de Rozenkrans gebeden en aansluitend 
was Mgr. Punt hoofdcelebrant in de H. 
Mis ter ere van Onze Lieve Vrouw ter 
Nood. Mgr. Punt sprak in de homilie over 
het grote vertrouwen wat we in de voor-
spraak van onze Hemelse Moeder mogen 
hebben. Zoals we hem kennen haalde hij 
hierbij enkele concrete voorbeelden aan. 
’s Middags hield Mgr. van Burgsteden in 
het Oesdom een boekbespreking van het 
boek ‘Jan van Burgsteden’ dat onlangs 
bij Adveniat uitkwam. Hij wist hierbij le-
vendig te vertellen over de totstandko-
ming van het boek en benoemde enkele 
aansprekende anekdotes. Vervolgens 
signeerde hij zijn boek voor de mensen. 
’s Avonds was er een avond van Praise en 
Worship (Lofprijzing). Paula Dooren-
bosch en Ted Bauer begeleidden deze 
avond. Er was een groep gekomen van de 

Indonesische Charismatische gemeen-
schap van Amsterdam e.o. en er waren 
zelfs mensen helemaal uit Meppel geko-
men. Het was mooi om zo samen zingend 
de Heer te prijzen en de avond werd af-
gesloten met een korte lichtjesprocessie 
door het park.

Zondag
Met een speciale familiedag werd zondag 
26 mei het feestweekend van Onze Lieve 
Vrouw ter nood afgesloten. Voor de jeugd 
was er een workshop schilderen met ico-
nenschilder Thom Breukel en voor de ou-
ders hield Yvonne Koopman een lezing 
over de onlangs opgerichte stichting Ge-
zinsPlatform.NL
Aan het einde van de middag was Mgr. J. 
van Burgsteden hoofdcelebrant en rector 
J. de Wit concelebrant bij de Eucharistie-
viering in de Bedevaartkapel. Na een 
feestelijk ‘potluck’ diner (iedereen 
brengt wat te eten mee) werd de dag af-
gesloten met een processie over het Hei-
ligdom waarbij de pelgrims zich niet 
door een drupje regen lieten stoppen.

Mooi feestweekend Onze 
Lieve Vrouw ter Nood


