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©RVD – Wesley de Wit 

 

Programmaboekje         

 Koningsdag 2022 
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Marken, maart 2022 

 

Beste bewoners van Marken, 

 

Na twee Covid jaren zijn we blij Koningsdag weer op traditionele wijze te  

kunnen vieren, mede omdat COV ‘Marken en Oranje” dit jaar 85 jaar bestaat. 

Samen met de SMJ hebben wij weer een dag vullend programma voor jong en oud 

samengesteld. Voor de kinderen hebben we dit jaar extra uitgepakt en werken 

wij weer met een strippenkaart á € 3. Het gehele programma valt onder 

verantwoordelijkheid van de COV.   

De COV roept u weer op om de straten en buurten te versieren en uiteraard 

weer massaal te vlaggen. 

Graag attenderen we u op de officiële onthulling van de naam  

‘Herinneringsplein WO II’ door burgemeester M. van der Weele en de  

Dodenherdenking op 4 mei. Het bestuur van de COV bedankt alle vrijwilligers en 

sponsor voor het realiseren en opknappen van het Herinneringsplein WO II. We 

hebben de laatste maanden allemaal in het nieuws kunnen volgen dat vrijheid niet 

vanzelfsprekend is! In verband met de voorstellingen “Oorlogskramp” zal dit jaar 

het kienen voor ouderen komen te vervallen. 

We zijn verheugd dat na jaren van voorbereiding de voorstellingen 

“Oorlogskramp”, een samenwerking met Toneelvereniging Marken, plaats gaan 

vinden. De data zijn: 5,6,7 en 8 mei 2022. Meer info vindt u verderop in dit 

boekje en via Facebook, Instagram, het inlegvel in het Streekblad en het Marker 

Nieuws. Het belooft een gedenkwaardige voorstelling te worden waar nog lang 

over gesproken gaat worden. Alle donateurs bedanken wij weer hartelijk! Zonder 

uw steun geen Koningsdagviering, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.  

 

Het bestuur van de COV “Marken en Oranje” hoopt u te zien bij de door ons 

georganiseerde evenementen! 

 

Met vriendelijke groet namens het bestuur van   

 

COV ‘Marken en Oranje’, 

Hein Zondervan (Voorzitter)  
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Zo maak je de Oranje Spritz: 

1. Pak je mooiste wijnglas uit de kast. Vul deze met ijsblokjes. 

2. Schenk de Oranjebitter in het glas. 

3. Voeg hier prosecco bij en top het drankje af met bruiswater. 

4. Garneer het drankje met een sinaasappelschijfje. 

5. Proost! 
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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 
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: NL14 RABO 0347 3867 76 t.n.v. Oranje Vereniging 
‘Marken 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 en Oranje’ 
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Programma woensdag 27 april Koningsdag 

 

7.00u     Reveille door leden van de Christelijke Muziekvereniging Juliana  

8.00u Vlaghijsen door de militairen op het kerkplein 

10.00u    Rondgang door Marken met de schoolkinderen (vanaf 4 jaar) en  

Juliana, eindigend op het kerkplein 

10.30u    Aubade op het kerkplein 

11.00u    Schoolkinderen en Juliana lopen naar de Christelijke Basisschool 

‘De Rietlanden’ en krijgen wat lekkers 

 Koffiedrinken voor alle leden van de Oranje Vereniging bij de  

Zonnewijzer onder muzikale begeleiding van Ramon Pereboom 

11.30u  (Kindervrij)Markt op de Kerkbuurt 

Op het kerkplein zullen dit jaar diverse spellen en een  

springkussen staan voor de kinderen t/m 12 jaar (strippenkaarten  

zijn te koop op de markt bij de Oranje Vereniging) 

 PopKidzz (Jeugdband) 

12.20u Kokosmakronen  

13.30u Zanguurtje met voorzangeres Gonnie Eindhoven onder  

begeleiding van de feestband van Juliana, Gerard Schilder en  

Mathijs Boes 

14.50u Fours (Jeugdband) 

15.40u Road2Nowhere 

16.50u Postman & de Ramblers 

17.00u Einde (kindervrij)markt en sluiting spellen/springkussen  

18.00u Sluiting bar en einde alle festiviteiten op de Kerkbuurt 
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Marktreglementen 

 

1. De plaats van de kraam wordt aangegeven door de Oranje 

Vereniging; 

2. De markt begint om 11.30 uur en eindigt om 17.00 uur; 

3. Wij vragen de huurders zelf de kraam af te breken en deze bij    

ons op de kar terug te brengen. Graag bij iemand van het Oranje 

bestuur aangeven wanneer dit gebeurd is zodat wij kunnen zorgen 

voor het terugstorten van de borg binnen een week na Koningsdag; 

4. Daarnaast willen wij de huurders vragen de eigen plek schoon 

achter te laten en eventuele legen dozen en vuilnis zelf af te 

voeren. 

 

        EHBO-post: bij de kraam van de Oranje Vereniging 

 

De marktkramen en de kindervrijmarkt komen op ‘de klucht’  

te staan, ter hoogte van Kerkbuurt 1 richting Wilhelminabrug. 

De kindervrijmarkt is alleen bestemd voor kinderen! 

 

Veel plezier en een gezellig dag toegewenst! 
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Samenstelling bestuur  

Christelijke Oranje Vereniging Marken en Oranje 

Voorzitter:   Hein Zondervan 

Vicevoorzitter:  Jaap Visser 

Secretaris:   Chantal Commandeur 

2e secretaris:   Astrid Commandeur 

Penningmeester:  Johan van Gerven 

2e penningmeester:  vacant 

Bestuurslid:   Janny Zondervan-Zeeman 

                      Jannetje Uithuisje-Schouten 

                      Nelie Springer-Zeeman 

Contactgegevens: 

 

 
 
 

oranjevereniging.marken@ziggo.nl 
 

 

 

 
 
 
 

OranjeVerenigingMarken 
  

 

 

cov.marken.en.oranje 

 

Lid worden? 

In januari/februari zijn de contributiebrieven bij alle bewoners van 

Marken bezorgd. Sinds vorig jaar is het 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.  
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Voorststellingen ‘Oorlogskramp’ 

 
Dat we in Nederland al meer dan 75 jaar in vrijheid leven is geen 

vanzelfsprekendheid. 

Om deze vrijheid te vieren maakt ‘Toneelvereniging Marken’ in samenwerking 

met de COV ‘Marken en Oranje’ de voorstelling ‘Oorlogskramp’. 

Na een uitstel van twee jaar leven we op dit moment in een situatie dat de titel 

van ons stuk nu helaas akelig actueel is. 

Een voorstelling over onderduiken, honger en verzet. 

Tijdens de voorstelling wordt er een proeverij geserveerd met ingrediënten die 

gegeten werden tijdens de hongerwinter. 

  

Wij nodigen u uit om dit samen met ons te komen beleven op: 

donderdag 5 & vrijdag 6 mei: 20.00 uur 

zaterdag 7 mei: 17.00 uur & 20.00 uur 

zondag 8 mei: 14.30 uur 

Locatie: Moeniswerverpad 1 

  
Kaarten á € 25,- zijn alleen verkrijgbaar in de voorverkoop op maandag 4 & 

maandag 11 april in dorpshuis ‘Het Trefpunt’ tussen 19.00 - 20.30 uur. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

De Voorstellingen Oorlogskramp worden mede mogelijk te gemaakt door 

de volgende sponsoren: VSB Fonds, Rabobank Waterland en Omstreken, 

Gemeente Waterland, Coöperatie Windenergie Waterland en alle adverteerders 

uit het bewaarboekje 75 jaar vrijheid 2020. 
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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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De kinderen zingen  

 

Leve de koning! 
 

(1.) Hoor je ’s morgens de trompet, kom dan heel snel uit je 
bed. Hangt de vlag al uit het raam?Ja, dat heb ik net gedaan. 

Ook de koning die viert mee, kijk maar eens op de t.v. 
Jongens, meisjes, kom nu gauw, 

want heel de stad (het dorp) is rood wit blauw. 
 

Refrein: 
Want het is Koningsdag, ja het is Koningsdag, 

Leve de ko-o-ning. 
Want het is Koningsdag, ja het is Koningsdag, 

Leve de ko-o-ning. 
(2.) Massa's mensen op de been. Oranje is het om ons 

heen. 
De burgemeester gaat nu praten, houd hem heel goed in de 

gaten. 
Uit heel veel mensenlongen wordt ‘t Wilhelmus meegezongen. 

Mooie tonen, niet gewoon op fluit, viool en saxofoon. 
 

Refrein 
 

(3.) Een leuk kraampje vol met snoep, of een kleedje op de 
stoep. 

Auto’s, poppen, boeken, spellen,zoveel spullen, niet te 
tellen. 

Lekker drinken, lekker eten,heel gezellig, zeker weten. 
Nee, niets moet en alles mag op deze Ko-nings-dag. 

(Refrein 2x) 
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Vlagprotocol 
 

Koningsdag 

Vlag met wimpel van zonsopkomst tot zonsondergang. 

 

Dodenherdenking 

Vlag zonder wimpel halfstok van zonsopkomst tot zonsondergang. 

 

Bevrijdingsdag  

Vlag zonder wimpel van zonsopkomst tot zonsondergang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw – Nieuw – Nieuw 
Vanaf dit jaar zullen wij werken met speciale Koningsdag oranje 

consumptiemunten, welke te koop zijn bij de SMJ.  

Aankopen bij de SMJ en/of COV kunnen contant of per pin voldaan 

worden (de oranje munten blijven geldig op toekomstige Koningsdagen).  
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Dodenherdenking woensdag 4 mei 2022 

 

Afgelopen jaar is de werkgroep Plantsoen (samenwerking tussen KNRM 

Marken, dorpshuis ‘Het Trefpunt’, COV ‘Marken en Oranje’) druk bezig 

geweest met het opknappen en vernieuwen van het plantsoen. Naar 

aanleiding van prijsvraag is de winnende naam geworden: 

Herinneringsplein WO II.  

Deze zal voorafgaand aan de Dodenherdenkingsdienst om 18.45 uur door 

burgemeester M. van der Weele onthuld worden.  
 

De Dodenherdenking vangt aan om 19.15 uur in dorpshuis ‘Het Trefpunt’. 

Bij de gedenktekens zal om 20.00 uur twee minuten stilte worden 

gehouden, aansluitend zal de kranslegging plaatsvinden en is er 

gelegenheid om bloemen neer te leggen. 
 

Met medewerking van Christelijke Muziek Vereniging ‘Juliana’, het 

Marker Mannenkoor en de leerlingen van groep 7/8 van Christelijke 

Basisschool ‘De Rietlanden’. 

 

 

 

 

 

 

 

Het opknappen van ‘Herinneringsplein WO II’ is mede mogelijk gemaakt 

door Cees van Altena, 123 Parking. 
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Marker volkslied  
Tekst en muziek: Meester (A.) Klarenberg 

 

(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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Evenementen reglement   
 
dinsdag 26 en woensdag 27 april 
Wij vragen de bewoners van de Kerkbuurt er rekening  

mee te houden dat het gedeelte vanaf de Wilhelminabrug  

tot aan Kerkbuurt 144 (inclusief het kerkplein) autovrij  

gehouden dient te worden, vanaf dinsdag 26 april 16.00 uur tot en met 

woensdag 27 april. 

 
Om onduidelijkheden tijdens het evenement of verstoring van de 

feestvreugde te voorkomen wijzen we graag op enkele regels met 

betrekking tot de alcoholverkoop tijdens Koningsdag op de Kerkbuurt.  

 

De Oranje Vereniging heeft een evenementenvergunning voor het 

organiseren van de markt en voor het verkopen van licht alcoholische 

dranken (alcoholpercentage < 15%). De drankverkoop is uitsluitend 

toegestaan aan een door de COV toegewezen vereniging. Dat is in 2022 

weer de SMJ.  

 

Om onze vergunning ook voor de toekomst te waarborgen, willen wij u 

vragen rekening te houden met een aantal voorwaarden: 

 

a) Voor verkoop of eigen gebruik meebrengen van alcoholische dranken 

is niet toegestaan.   

b) Alcohol gebruik (en dus ook verkoop) onder de 18 jaar is niet 

toegestaan. Ook niet als een ander, ouder, persoon dit voor de 

minderjarige koopt.  

c) Alcohol in het bezit van personen jonger dan 18 jaar of zelf 

meegebrachte alcohol zal in beslag worden genomen. 

d) Om het bovenstaande te kunnen controleren moet iedereen zich, 

wanneer nodig, kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. 

 

 

 

 
 9 

 

 

 

 

 

 

e) Het gebruik van glaswerk is niet toegestaan. De SMJ zal daarom 

gebruik maken van speciaal daarvoor aangeschafte hard plastic 

glazen. Gooit u deze a.u.b. niet weg, maar geef ze voor hergebruik af 

bij de bar. 

f) De muziek zal verzorgd worden door de organisatie.  

g) De vergunning loopt van 10.00 tot 19.00 uur op 27 april. Wij moeten 

ons aan deze tijden houden en rekenen op ieders begrip. 

 

Het bestuur van de COV is GEEN OPPAS! Iedereen is verantwoordelijk 

voor haar/zijn kind! Het deelnemen aan de activiteiten op Koningsdag 

geschiedt geheel op eigen risico. De COV aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid voor eventuele schade of letsel opgelopen tijdens 

deelname aan de activiteiten. 

 

Wij willen benadrukken dat wij allemaal vrijwilligers zijn die dit feest 

graag zo organiseren dat de bezoeker er achteraf met veel plezier op 

terugkijkt. Wel zijn we verplicht om ten behoeve van het evenement, als 

verantwoordelijke voor de organisatie, ons te houden aan de opgelegde 

regels. We rekenen daarom op uw medewerking. 

 

Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan staan we natuurlijk open 

voor tips. We hopen dat het een geweldige Koningsdag zal worden. 

 

Wij zien u graag op 27 april 

 

Bestuur van de Christelijke Oranje Vereniging ‘Marken en Oranje’ 

Bestuur van de Stichting Marker Jongeren               

 

 

 

 


