
 8

3) Zomer, de tijd van de sierlijke tooi. 
Weiden vol gras, straks de vletjes vol hooi. 
Vroeg uit de veren en laat naar de kooi . 
Zo vind ik Marken mijn eilandje mooi. 

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. 

4) Herfst, als de tijd van de stormen begint. 
Dreigen de wolken, gejaagd door de wind. 
Angstig doen vragen: “Als vader, mijn kind, 
ginds van de zee toch de haven maar vindt.” 

Refrein: Kleine plek, enz. 

5) Winter, dan lokt de gezellige haard. 
Thuis van de wateren allen gespaard.  
Dan dekt het sneeuwwit de drassige aard. 
Dan over ’t ijs in een luchtige vaart. 

Refrein: Kleine plek, enz. 

6) Lente, nieuw leven te zee en te land. 
Mijm’ren en dutten en praten aan kant.  
Fluks naar de zeilree, de scheepjes bemand. 
Los dan de touwen, het roer in de hand. 

Refrein: Kleine plek, enz. 

7) Wat er dan tegen is, wat er ook koom’. 
Staat ge ook rond in de dreigende stroom. 
‘k Wil voor U waken, U zien in de droom. 
Wat er dan tegen is, wat er ook koom’! 

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. 
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Beste mensen, meisjes en jongens, 

 

Op woensdag 27 april 2016 vieren we samen  

Koningsdag op Marken. De Oranjevereniging heeft  

een programma samengesteld voor jong en oud.  

Op het Kerkplein en op de ‘Street’ ontmoeten we  

iedereen en maken we er samen een groot feest van  

met veel muziek, een kindervrijmarkt en eten en  

drinken.  

 

Koningsdag op Marken: dat wil je niet missen! 

 

Het bestuur van de C.O.V. ‘Marken en Oranje’ 
 
 

En heb jij ideeën voor Koningsdag 2017? Stuur dan een mail naar 

oranjeverenigingmarken@ziggo.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 en 27 april 

Wij vragen de bewoners van de Kerkbuurt er rekening  

mee te houden dat het gedeelte vanaf de Wilhelmina-brug  

tot aan Kerkbuurt 94, autovrij gehouden dient te worden  

vanaf dinsdag 26 april 15.00 uur tot en met woensdag 27 april. 

Houdt u zich daar a.u.b. aan! 
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Mooie spullen kun je kopen op de braderie 

en de kermis is er ook en heeft een gave attractie. 

Snoepen, eten, drinken kun je deze dag ook wel, 

suikerspin, een cola, frikandel. 

   Refrein 2x: Het is Koningsdag, enz. 

Het Wilhelmus wordt gezongen, ja wij zingen heel hard mee. 

En het koningshuis, dat zie je heel de dag op de t.v. 

Iedereen is gelijk, dus geef elkaar een ferme hand, 

want het is groot feest in Nederland. 

   Refrein 4x: Het is Koningsdag, enz. 

 

 

 

Het 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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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: 

 
Het is Koningsdag 

 

Yo! Wij vieren feest, dat gaan we iedereen vertellen. 

Veel muziek met zang en dans, maar ook hele stoere spellen. 

Het is Koningsdag en nu roepen wij meteen: 

“Heel veel plezier voor iedereen!” 

   Refrein: Het is Koningsdag, het is Koningsdag. 

             Een hele fijne dag met een brede lach. 

             Het is Koningsdag, het is Koningsdag. 

             Een hele leuke dag, want alles mag! (2x) 
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Woensdag 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 

 

10.00u Rondgang door Marken met de   

 schoolkinderen en Chr. Muz. Ver. Juliana, 

  eindigend op het Kerkplein 

 

10.30u Aubade op het Kerkplein 

 

11.00u Schoolkinderen en “Juliana” lopen naar  

 De Rietlandenschool en krijgen wat lekkers 

11.00u Koffie voor alle leden van de Oranjevereniging 

  op het Kerkplein 

 

13.00u (Kindervrij)markt op de Kerkbuurt 

 

 11.00u - 12.00u   Optreden van Het Marker Brass Ensemble 

 

 12.30u – 14.00u  Optreden van Boddie en de Rekels 

 

 14.30u –15.30u   Zanguurtje m.m.v. de feestband van Juliana,  

     Nick en Maikel en de voorzangers: Cor, 

     Klaas, Koos en Rob. 

 

 16.00u – 17.30u  Optreden van De Kokosmakronen 

 

  Om 18.00u sluit de bar! 
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Van 13.00-17.00 uur staat nabij het Kerkplein een  

springkussen, voor de jeugd tot en met 12 jaar. 

Ook zal er 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! 

 

 

Marktreglement 

1. Kramen ophalen vanaf 12.00 uur 

2. De plaats van de kraam wordt aangegeven door  

de Oranjevereniging 

3. De markt eindigt om 17.00 uur 

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 marktkramen komen vanaf Kerkbuurt 28 te staan en de 

kindervrijmarkt daar tegenover. 

De kindervrijmarkt is alleen bestemd voor kinderen! 

 

Veel plezier en gezelligheid gewenst! 
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Maandag 25 april  Kienen 

 

Aanvang 19.30 uur 

Kienen in de kantine van de S.V. Marken,  

voor leden van de Chr. Oranjevereniging van 

60 jaar en ouder.  

Dit wordt georganiseerd in samenwerking met  

de SWOM (Stichting Welzijn Ouderen Marken).    

Entree € 5.- p.p. 

 

 

Woensdag 4 mei   Dodenherdenking 

 

Aanvang 19.15 uur 

Dodenherdenking in dorpshuis ‘t Trefpunt.  

Aansluitend zal buiten bij de gedenktekens om 20.00 uur  

2 minuten stilte worden gehouden. 

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  

de Chr. Basisschool De Rietlanden. 

 

Diegenen die slecht ter been zijn kunnen, voor het 

kienen op 25 april en/of de Dodenherdenking op 4 mei, 

opgehaald worden en natuurlijk ook weer thuisgebracht.  

Hiervoor graag contact opnemen met Marten  

en Neeltje van Altena, � (0299) 601930. 


