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Marken,  maart 2021 

 

Beste bewoners van Marken, 

 

De Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen en het Nationaal Comité 4 en 5 mei 

hebben besloten om Koningsdag, de Nationale Herdenking op 4 mei en de 

Nationale Viering van de Bevrijding op 5 mei aan te passen. 

In lijn hiermee en rekening houdend met de richtlijnen van het RIVM hebben wij 

als bestuur van Christelijke Oranje Vereniging ‘Marken en Oranje’ opnieuw 

moeten besluiten om alle door ons georganiseerde activiteiten ook aan te passen.  

 

De gezondheid van alle vrijwilligers en bezoekers van de door ons georganiseerde 

activiteiten staat altijd voorop. Het bestuur heeft in de vele Zoom 

vergaderingen gezocht naar alternatieven voor vieringen op Koningsdag, maar 

kwam steeds tot de conclusie dat een alternatief al gauw wordt gezien als 

evenement, of dat een alternatief leidt tot groepsvorming, zo ook het kienen 

voor ouderen, en dit mag gezien de richtlijnen van het RIVM en de corona 

maatregelen vanuit de Rijksoverheid helaas niet tot nader orde.  

Maar ….. om nu helemaal niets te doen leek ons ook niet aan de orde. Er is in de 

ochtend een aantal alternatieven die, als we de 1,5 meter maatregel in 

achtnemen, wel kunnen doorgaan. Het bestuur heeft de samenwerking gezocht 

met de lokale horeca ondernemers om een borrelpakket samen te stellen. Tijdens 

de Nationale toost in de middag van onze Koning kunt u heerlijk “thuis” smullen 

van dit samengestelde pakket. Het bestuur van de COV ‘Marken en Oranje’ 

bedankt de lokale horeca voor de prettige samenwerking. 

 

In tegenstelling tot vorig jaar wil de COV “Marken en Oranje” wijken en buurten 

dit jaar oproepen om wel de straten en buurten te versieren en uiteraard weer 

massaal te vlaggen. Alle leden en nieuwe leden van onze vereniging bedanken wij 

hartelijk voor hun contributie bijdrage. Het bestuur van de COV “Marken en 

Oranje” hoopt volgend jaar 2022 Koningsdag weer op de traditionele manier te 

kunnen vieren.  

 

Het bestuur van de COV ‘Marken en Oranje’ wenst u, ondanks alles, een zonnige 

Koningsdag toe en blijf vooral allemaal gezond! 

  

Met vriendelijke groet, 

Hein Zondervan Voorzitter COV ‘Marken en Oranje’  
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Programma dinsdag 27 april Koningsdag 

7.00u     Reveille door leden van de Chr. Muz. Ver. 

              Juliana Marken* 

8.00u.    Vlag hijsen door de militairen op het Kerkplein* 

09.55u    Landelijk luiden van de klokken 

10.00u    Wilhelmus door Chr. Muz. Ver. Juliana Marken op diverse plaatsen       

               door Marken heen** 

16.30u.    Landelijke toost Koning Willem Alexander 

 

* Gezien de huidige maatregelen willen wij iedereen oproepen niet naar het 

kerkplein te komen voor om groepsvorming te voorkomen. Het vlag hijsen 

wordt gefilmd en zal kort daarna op social media geplaatst worden. 

 

** Wederom willen wij iedereen verzoeken niet samen te scholen maar vanuit 

de eigen tuin/deur mee te zingen met het Wilhelmus. 

 

Vroege vlagger winactie 

Dit jaar hebben wij een ludieke actie met betrekking tot het uithangen van 

de vlag met wimpel. Degene die, met in acht name van het vlagprotocol, 

hiervan een foto op onze social media plaatst wint een leuke prijs. LET OP! 

Hangt de vlag te vroeg volgens het protocol dan wordt u helaas 

gediskwalificeerd voor deze actie.  

 
Social media 

Houdt voor verdere acties onze social media kanalen in de gaten! Hier 

zullen wij ook de gedecoreerde van vorige jaar en dit jaar in het 

zonnetje zetten vanaf maandag 19 april.   
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Wilhelmus 
 

Wilhelmus van Nassouwe, 

ben ik van Duitsen bloed, 

den vaderland getrouwe 

blijf ik tot in den dood. 

Een prinse van Oranje 

ben ik vrij onverveerd, 

den koning van Hispanje 

heb ik altijd geëerd. 

 

6. Mijn schild ende betrouwen 

zijt Gij, o God, mijn Heer! 

Op u zo wil ik bouwen, 

verlaat mij nimmer meer!  

Dat ik toch vroom mag blijven, 

uw dienaar te aller stond,  

de tirannie verdrijven, 

die mij mijn hart doorwondt. 
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Het antwoord wordt bekend gemaakt op Koningsdag 
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Marker volkslied Tekst en muziek: Meester Klarenbeek 

 

1) Klein is het plekje te midden der zee. 

Laag zijn de dijkjes en smal is de ree. 

Rank zijn de scheepjes, en talrijk het vee. 

Waar wij beminnen de rust en de vree. 

 

Refrein: Kleine plek ons ‘t liefst op aarde, 
Erfdeel der vaad’ren door strijd en gevaar. 
Nimmer verliest ge voor ons uwe waarde, 
dat dan de Here u veilig bewaar. 
 

2) Klein zijn de huisjes met heldere kleur. 
Fris zijn de landjes in zomerse fleur. 
Rein zijn de kamertjes, gastvrij de deur.  
Bloemige kleedjes te kust en te keur. 
 

Refrein: Kleine plek, enz… 
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Kleurplaat winactie! 
 
Bijgevoegde kleurplaat maakt deel uit van een winactie voor 
kinderen. Het werkt als volgt: 

1. Kleur de kleurplaat in 
2. Plaats deze tot en met Koningsdag voor het raam zodat 

iedereen deze kan bewonderen 
3. Lever de tekening op woensdag 28 april in bij een van deze 

adressen: 
Nelie Springer, Buurt 4 nr. 3 
Janny Zondervan, IJsselmeerweg 72 

4. De jury beoordeelt de tekeningen en maakt op 5 mei de 
winnaars bekend.  
Zorg ervoor dat de leeftijd op de tekening staat want deze 
worden ingedeeld in drie leeftijdscatagorieen, namelijk:  
0 t/m 5 jaar 
6 t/m 8 jaar  
9 t/m 12 jaar 
De gewonnen prijs wordt op 5 mei thuis afgeleverd. 
 

Heel veel kleurplezier! 
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Oranje verrassings-borrelpakket 
 

In het voorwoord van de voorzitter heeft u al kunnen lezen dat wij dit 

jaar een samenwerking zijn aangegaan met de lokale horeca 

ondernemers. In deze moeilijke tijden willen wij hen een hart onder de 

riem steken en via deze weg steunen. Wij zijn enorm trots op deze 

samenwerking!  

 

De ondernemers die hieraan deelnemen zijn in willekeurige volgorde:  

Brasserie De Taanketel, Restaurant Land en Zeezicht, Taverne de 

Visscher, Cafetaria Catering ‘De Verkeerde Wereld’ 

 

 

Wat kunt van dit pakket verwachten? 

 

Wat er precies in dit pakket zit gaan wij uiteraard nog niet verklappen 

maar er zal in ieder geval een drankje en hapje in zitten voor twee 

personen. 

De COV voegt hier een tegoedbon aan toe en in ieder pakket zal een 

lootje toegevoegd worden. Vind jij het Gouden lootje in jouw pakket dan 

win jij ook nog eens een hoofdprijs!  

 

Kortom, genoeg reden om er lekker voor te gaan zitten en dit pakket te 

bestellen! 

 

De prijs van een Oranje verrassings-borrelpakket is slechts €27,50 en is 

per mail/whatsapp te bestelen.  

Email naar oranjevereniging.marken@ziggo.nl 

Whatsapp naar 06 -28 72 63 71 

 

Bestellen kan tot en met 20 april!  

 

 

 

mailto:oranjevereniging.marken@ziggo.nl
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Dodenherdenking dinsdag 4 mei 2021 

 

De activiteiten rond 4 en 5 mei vinden dit jaar door de omstandigheden 

vooral vanuit huis plaats. Daarom vraagt het Nationaal Comité 4 en 5 mei 

aan heel Nederland om voor eenmaal op 4 mei de vlag thuis de hele dag 

halfstok te hangen ter nagedachtenis van de oorlogsslachtoffers.  

Let op: dit is dus een afwijking van het normale vlagprotocol voor 4 mei. 

 

De vlag bij het monument zal de gehele dag halfstok hangen. U heeft tot 

19.30 uur de gelegenheid om bloemen te leggen bij het monument met in 

acht name van de RIVM regels. Vanaf 19.30 verzorgt de COV de 

kranslegging met aansluitend twee minuten stilte wat wederom gefilmd 

zal worden en op onze social media en Marker Nieuws geplaatst wordt. 

Wederom verzoeken wij iedereen niet naar de kranslegging te komen 

gezien de huidige maatregelen. 

 

 

 

 

Programma Bevrijdingsdag woensdag 5 mei 2021 
Wij roepen iedereen op om te vlaggen (zonder wimpel) van zonsopkomst 

om 06.01 uur tot zonsondergang om 21.13 uur. 
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Bij Brasserie de Taanketel kunt u genieten van een kaart die minimaal iedere 3 maanden 

wisselt om zo steeds seizoensgebonden producten aan te bieden. Wij doen dit in een 

ongedwongen sfeer. U kunt genieten van uiteenlopende gerechten en gerechtjes. 

 

Ons doel is om er in de eerste plaats te zijn voor de lokale gasten uit Waterland en de 

omliggende plaatsen die houden van smakelijk eten in een laagdrempelige ambiance. Niet 

te veel tam- tam, geen overdreven culinaire hoogstandjes, maar wel onderscheidend. 

 

Hopelijk tot binnenkort! 
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Samenstelling bestuur  

Christelijke Oranje Vereniging Marken en Oranje 

 

Voorzitter:   Hein Zondervan 

Vicevoorzitter:  Jaap Visser 

1e Secretaris:   Chantal Commandeur 

2e secretaris:   Janny Zondervan-Zeeman 

Penningmeester:  Johan van Gerven 

2e penningmeester:  Astrid Commandeur 

Bestuurslid:   Joke Zeeman-Groen 

                      Jannetje Uithuisje-Schouten 

                      Nelie Springer 

 

Contactgegevens: 

Email-adres: oranjevereniging.marken@ziggo.nl 

Facebook: Oranje Vereniging Marken 

Instagram: cov.marken.en.oranje 

 

Lid worden? 

Vorige maand zijn de contributiebrieven bij alle bewoners van Marken 

bezorgd. Sinds dit jaar is het ook mogelijk om een automatische incasso 

af te geven en hier wordt goed gebruik van gemaakt. Wij willen alle 

donateurs hartelijk danken voor de bijdrage! 

Ben je de brief vergeten of heb je deze gemist dan hebben wij hier voor 

de zekerheid de automatisch incasso toegevoegd.  

 

mailto:oranjevereniging.marken@ziggo.nl
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Doorlopende automatische incasso (sepa) 
 
 

Naam:   .........……………………………………………………………………… 
Voorletter(s): ……………………………………………………………………… 
Straatnaam + huisnummer:...…………………………………………………… 
Postcode:…………………………………….....………………………………… 
Woonplaats:………………………………………………………………….……  
Land: ……………………………………….......…………………………….… 
Rekeningnummer/IBAN:...…………………………………………………….… 
 
□ € 6,00 (alleenstaand) 
□ € 12,00 (gezin; ouder(s) inclusief alle inwonende kinderen t/m 17 jaar) 
□ € 6,00 per achttienplusser (vul aantal in) …..  
Kruis aan welke optie(s) voor u van toepassing is/zijn (meerdere 
mogelijkheden) 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Christelijke 
Oranje Vereniging ‘Marken en Oranje’ om doorlopende incasso-opdrachten 
te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven 
wegens de jaarlijkse contributie. En aan uw bank om doorlopend een bedrag 
van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de 
Christelijke Oranje Vereniging ‘Marken en Oranje’. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten 
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op 
met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
Incassant ID: NL85ZZZ406240560000 
 
Plaats:    Datum:   Handtekening: 
 
………………………….  …...-…...-………… …………………… 
 
Deze incasso mag afgeleverd worden bij J. van Gerven te Zuiderzeeweg 24, 
bij A. Commandeur te Kerkbuurt 201 of digitaal naar 
oranjevereniging.marken@ziggo.nl. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Wilt u geen gebruik maken van de automatisch incasso dan kunt u de 
genoemde bijdrage overmaken door middel van een overboeking. Ons 
rekeningnummer is: NL14RABO0347386776 t.n.v. Oranje Vereniging 
‘Nederland en Oranje’ onder vermelding van <Jaarlijkse contributie>, <uw 
naam>, en <adres>. 

 
 
 

Christelijke Oranje Vereniging ‘Marken en Oranje’, Zuiderzeeweg 24, 1156 CB Marken, Nederland 
KvK nummer 40624056, NL14RABO0347386776 t.n.v. Oranjevereniging ‘Nederland en Oranje’ 
 

Christelijke Oranje Vereniging ‘Marken & Oranje’ 
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Doe met ons mee en maak dit jaar uw eigen 
oranje tompouce met een recept van Miljuschka 

 

Verwarm de oven voor op 200˚C. 

Snijd de plakjes bladerdeeg doormidden zodat je 8 

rechthoekige stukjes hebt. Leg deze op een bakplaat 

en prik met een vorm gaatjes in elk bladerdeeg lapje 

en leg er een ovenrooster op. Bak ongeveer 10 minuten 

en laat afkoelen. 

Breng 200 ml melk met de suiker aan de kook. Doe 

hier het merg van het vanillestokje erdoor of als je 

die niet hebt gebruik je een tl vanille extract. 

In een ander kommetje roer je de eidooiers los met 

de overige 50 ml melk en de bloem. Roer het eimengsel 

door de warme melk en laat het 2 minuten zachtjes 

koken. Stort uit op een koud plaatje of een bord (een 

kleine ovenschaal is handig) en dek het af met plastic 

folie. 

Klop de slagroom stijf en week de gelatine 5 minuten in koud water. Smelt de 

gelatine vervolgens na het weken in een steelpannetje op laag vuur. 

Roer de afgekoelde banketbakkersroom los in een kom en meng de gelatine 

erdoor. Spatel de opgeslagen room erdoor en laat opstijven in de koelkast. 

Maak de glazuur door poedersuiker met wortelsap te mengen. Besmeer 4 plakjes 

bladerdeeg ermee. Besmeer de andere 4 plakjes bladerdeeg met de 

banketbakkersroom en leg de oranje plakken er weer bovenop. 

Garneer de tompouce eventueel met extra slagroom. 

Voorbereiding: 20 min 

Bereidingstijd: 20 min 

Totale tijd: 40 min 

Porties: 4 

 
Ingrediënten        
- 4 plakjes bladerdeeg        

- 250 ml melk         

- 50 gr kristalsuiker                   
- 2 eidooiers 

- 1 eetlepel bloem 

- 1 vanillestokje 

- 75 ml room 

- 2 gelatineblaadjes 

 

Icing 

- 75 gr poedersuiker 

- 2 el wortelsap 
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