Marker volkslied

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:

2)

Tekst en muziek: Meester Klarenbeek

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.

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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Wij meisjes en jongens van polders en duinen,
van akkers en weiden, van wad en het strand.
Van velden en vruchten, van bloeiende tuinen,
van ’t werk in fabrieken en werk op ’t land.
Wij houden van Holland, zijn zee en zijn wolken,
wij houden van Holland, het maakt ons zo blij.
Wij houden van ’t land, dat zo dicht wij bevolken en
daar hoort vanouds ook d’Oranjestam bij.

Rood, wit en blauw
Vandaag zijn wij blij en daarom zingen wij voor onze
Koningin,
u ziet aan de vlaggen buiten, hoe wij onze vreugde uiten.

29 en 30 april
Wij vragen de bewoners van de Kerkbuurt er rekening

Refrein:

mee te houden dat het gedeelte vanaf de Wilhelmina-brug
tot aan Kerkbuurt 94, autovrij gehouden dient te worden
vanaf zondag 29 april 18.00u tot en met maandag 30 april.
Houdt u zich daar a.u.b. aan!

Rood, wit en blauw. Rood, wit en blauw.
Tra, la-la-la-la-la, tra, la-la-la-la-la.
Rood, wit en blauw. Rood, wit en blauw.
De Nederlandse driekleur aan elk gebouw!

Wij denken nu graag op een feest als vandaag aan onze
Koningin,
wij zijn jong maar wij waarderen, al haar zorgen en
regeren.

Refrein:

Rood, wit en blauw. Enz.

In heel Nederland dansen wij hand in hand rond onze
Koningin.
Als een groet naar haar gezonden, klinkt: “HOEZEE” uit
onze monden.

Refrein:
2

Rood, wit en blauw. Enz.
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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.
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.

De kinderen zingen:
In het land van Oranje

Maandag 30 april

Koninginnedag

7.00u

Reveille door leden van de Chr.
Muziekvereniging “Juliana”

8.00u

Vlaghijsen door de militairen op het Kerkplein

10.00u

Rondgang door Marken met de
schoolkinderen en Chr. Muziekver.
“Juliana”, eindigend op het Kerkplein

10.30u

Aubade op het Kerkplein

11.00u

Schoolkinderen en “Juliana” lopen naar
De Rietlandenschool
Koffie voor de gehele Marker bevolking,
bij de Zonnewijzer

11.00u

13.00u

(Kinder)markt op en nabij het Kerkplein

11.00u - 12.00u Optreden Marker Brass Ensemble
Wij meisjes en jongens in ’t land van Oranje,
het land van De Ruyter, van Tromp en Piet Hein.
Het land van de strijd tegen ’t machtige Spanje,
en welk ander land ook bezetter wou zijn.
Het land van de visser, de schipper, de schilder,
het land van de koopman, de boer en de smid.
Het land van de werkman, de burger, de dichter
Het land waar nog pit, waar nog geestdrift in zit.
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12.30u – 13.45u Optreden Road 2 Nowhere
13.45u –15.00u Optreden De Kokosmakronen
15.15u – 16.15u Zanguurtje met Ina van Veen
16.30u – 17.30u Optreden Feestband van Juliana
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Naast de Grote Kerk zal de gehele middag een
springkussen staan, voor de jeugd t/m 12 jaar.
Bij de kraam van de Oranjevereniging zal een klein
ballenbad staan voor de allerkleinsten.
Tijdens de markt zal Clown Peppino zijn kunsten
vertonen.

Marktreglement
1.

Kramen ophalen bij Dorpshuis Het Trefpunt, vanaf
12.00u

2.

De plaats van de kraam wordt aangegeven door
de Oranjevereniging

3.

De markt eindigt om 17.00u

4.

Na het afbreken van de kraam, deze weer
terugbrengen bij / op de kar

5.

De plek waar de kraam heeft gestaan schoon
achterlaten

6.

Lege dozen en vuilnis in de container deponeren

De kindermarkt is alleen bestemd voor kinderen!

Donderdag 3 mei

Kienen

Aanvang 19.30u, kantine open om 19.00u.
Kienen in de kantine van de S.V. Marken, voor leden
van de Chr. Oranjevereniging van 60 jaar en ouder.
Het kienen wordt georganiseerd in samenwerking met
de Stichting Welzijn Ouderen Marken.
Entree € 3.- p.p.
Diegenen die slecht ter been zijn kunnen voor de
activiteiten op 3 mei (Kienen), en/of 4 mei
(Dodenherdenking) opgehaald worden en natuurlijk
ook weer thuisgebracht worden.
Hiervoor graag contact opnemen met Chris en Lijsje
Haaring, tel. 601755.

Vrijdag 4 mei

Dodenherdenking

Aanvang 19.30u.
Dodenherdenking bij dorpshuis “Het Trefpunt”.
De dienst zal dit jaar buiten plaatsvinden bij de
gedenktekens. Er zullen kransen worden gelegd en er
bestaat gelegenheid om bloemen neer te leggen.
Met medewerking van Het Marker Mannenkoor,
het Marker Brass Ensemble en enkele kinderen van
Chr. basisschool De Rietlanden.

Veel plezier en gezelligheid gewenst!
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