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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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Vaarwel en bedankt   
koningin Beatrix, 

Welkom en succes   
koning Willem Alexander 

 

Wij zijn blij u uit te nodigen op het Oranjefeest van 30 april 2013:  
een bijzondere dag met een afscheid en een nieuw begin. 
In ons programma hebben wij geprobeerd vertrouwde onderdelen 
te bewaren en nieuwe dingen toe te voegen die het speciale van 
deze dag recht zullen doen en rekening te houden met dat wat er 
in de rest van ons land gebeurt. Het programma spreekt voor 
zich, nieuw naast vertrouwd, jong naast oud maar vooral samen: 
samen hier op Marken, samen zingend, etend en feestvierend.  
Samen met de rest van Nederland voor de buis, samen bomen 
planten, samen zingen, verbonden met en door Oranje. 
Dankbaar voor onze oude koningin en blij voor onze nieuwe 
koning. 
Wij als Oranjevereniging rekenen op uw medewerking om er een 
groot Oranjefeest van te maken op deze laatste Koninginnedag. 
Wij rekenen op een grote opkomst en wensen iedereen 

   Oranje Boven !!.  
 
29 en 30 april 
Wij vragen de bewoners van de Kerkbuurt/Buurterstraat er 

rekening mee te houden dat de Kerkbuurt vanaf de 

Wilhelminabrug tot aan ‘t Trefpunt autovrij gehouden dient te 

worden vanaf maandag 29 april 18.00 uur tot en met dinsdag 

30 april 22.00 uur. 

Tevens het plein voor de winkel van Kes, de 7 parkeervakken  

er tegenover en de eerste 3 parkeerplaatsen langs de sloot 

autovrij houden i.v.m. de kindermarkt en de toiletwagen. 

 
Houdt u zich hier a.u.b. aan! 
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De kinderen zingen: 
 
’t Is Oranje, ’t blijft Oranje 
 
Iedereen is blij vandaag  ’t is Oranje, ‘t blijft Oranje (2x) 
Veel plezier en geen geklaag. 
Hoor ons nu zingen, dat doen we graag, want 
 ’t is Oranje, ‘t blijft Oranje (2x) ’t is Oranje boven.  

 
Zingt nu met elkander. ‘t Is Oranje, ‘t blijft Oranje (2x) 
Later nog een ander?   Na Beatrix komt Willem Alexander 
´t Is Oranje,  ‘t blijft Oranje (2x) ‘t is Oranje boven.  
 
Neerland en Oranje, ’t is Oranje, ‘t blijft Oranje (2x) 
Eren wij met franje.  Luister hier zingen fans van Oranje! 
’t is Oranje, ‘t blijft Oranje (2x) ‘t Is Oranje boven.  

 
Een mooier dag dan deze 
 
Een mooier dag dan deze is er haast nooit geweest. 
De koningin is jarig en daarom is het feest. 
 
Refrein:  Hoezee, hoezee, zingt allen met ons mee. 
   Hoezee, hoezee, zingt allen met ons mee. 
 
Laat luid ons lied nu klinken, want samen zijn wij blij. 
Met Willem Alexander en Maxima erbij. 
 
Refrein: Hoezee, hoezee, enz. 
 
Een Koningspaar dan deze is er nog nooit geweest. 
Zij gaan voortaan regeren en daarom is het feest! 
 
Refrein:  Hoezee, hoezee, 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. 
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Dinsdag 30 april   Koninginnedag 
 
7.00u Reveille door leden van de Chr. Muz. Ver.   
  “Juliana” en proclamatie door heraut op Marken 
 
9.00u Vlag hijsen door de militairen op het Kerkplein 
 
10.00-11.00u Live TV uitzending op het Kerkplein 
   met gratis koffie en Oranjekoek van de 
    Oranjevereniging. Kerkklokken luiden 
 
11.30u Rondgang door Marken met de schoolkinderen   
  en Muz. Ver. “Juliana”, eindigend op het Kerkplein 
 
12.00u Aubade op het Kerkplein 
 
12.30u Planten van de Koningslinde bij ‘t Trefpunt 
 
12.45u Kinderen laten ballonnen op bij ‘t Trefpunt. 
  Oranje cocktail en bitterbal voor iedereen van 16  
  jaar en ouder. Oranje ijsje voor de kinderen 
 
13.00u Start Kindervrijmarkt  
 
14.00-15.30u Live TV uitzending op het Kerkplein. 
   Kerkklokken luiden 
 
15.30-16.30u Zanguurtje m.m.v. Feestband van Juliana  
   en Nick en Maikel 
 
17.00-19.00u Start Oranjebal met Road 2 Nowhere 
 
19.00-21.00u Vervolg Oranjebal met De Kokosmakronen 
 
   Om 22.00u sluit de bar! 
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Vanaf 13.00u staat de Chr. Oranjevereniging met een kraam  

op het Kerkplein met belegde broodjes in de verkoop. 

       * * * * *  

Van 16.30-18.30u Royal barbecue op de Kerkbuurt. 

Verzorgd door Slagerij Runderkamp uit Volendam, voor 

diegenen die hiervoor bonnen hebben gekocht.  

   * * * * *  

Ter hoogte van Kerkbuurt 1 zal de gehele middag een  

springkussen staan, voor de jeugd t/m 12 jaar. 

Ook zal daar een klein ballenbad staan voor de allerkleinsten. 

Clown Peppino loopt rond om zijn kunsten te vertonen. 

De Chr. Oranjevereniging is geen oppas, 

iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen kind! 

  * * * * *  

In verband met de diverse live TV uitzendingen op het 

Kerkplein zal er dit jaar geen markt plaatsvinden. 

Er is wel een kindervrijmarkt van 13.00-17.00u. 

Deze zal dit jaar gehouden worden op het plein voor de winkel 

van Kes in de Buurterstraat en op de 7 parkeervakken daar 

tegenover.  

De kindervrijmarkt is alleen bestemd voor kinderen! 

       * * * * *  

Ballonnenwedstrijd: De drie oranje ballonnen die de langste 

afstand afleggen en waarvan de adreskaart wordt 

teruggestuurd winnen een prijsje. Bekendmaking bij 

de kraam van de Oranjevereniging, tijdens de Havenfeesten. 

 

Veel plezier en gezelligheid gewenst! 
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Bij slechtweer op 30 april verplaatst het programma zich 
naar ’t Trefpunt. Er zal dan echter geen kindervrijmarkt 
zijn, in verband met ruimtegebrek. 

 

Vrijdag 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. 

 

Zaterdag 4 mei   Dodenherdenking 

 
Aanvang 19.30u. 

Dodenherdenking buiten bij de gedenktekens bij 

dorpshuis ‘t Trefpunt.  

Er zullen kransen worden gelegd en er 

bestaat gelegenheid om bloemen neer te leggen. 

Met medewerking van Chr. Gem. Koor Marcantat, 

Chr. Muz. Ver. “Juliana” en enkele kinderen van  

Chr. Basisschool De Rietlanden. 

   *  *  *  *  *  *  * 
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. 


