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Ter gelegenheid van de Kroningsdag, de 4 mei Herdenking en 5 mei Viering brengt de 
Centrale Dorpenraad samen met de Oranjeverenigingen uit Landelijk Noord dit 
speciale ’t Oranje Zwaantje uit. 
Wij wensen u heel veel plezier tijdens deze speciale dag. 
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Programma Oranjevereniging Holysloot: 
 

Programma 2013 
 

Vanaf 2014 vieren we Koningsdag. Dit betekent dat dit jaar (voorlopig) het laatste jaar 
is dat we deze dag Koninginnedag kunnen noemen, dus laten we er een feestje van 
maken!  
 
Zaterdag 27 april: Kinderdisco & Koningsbal 
Om 19.30 uur start de Kinderdisco in het Wijkgebouw in Holysloot met DJ Peter 
Hoeve. Kom verkleed als koning, koningin, prins, prinses of een ander favoriete 
personage! We hebben snoep, limonade en nog veel meer! 
 
Vanaf +/- 21.00 uur start de feestavond met het Koningsbal, een gekostumeerd bal 
voor jong en oud. Iedereen die verkleed komt ontvangt een gratis consumptie! 
Verkleden is zeker niet verplicht, maar is wel erg leuk. Ook dit keer kan het bier weer 
worden gedronken uit bierpullen.  
 
Dinsdag 30 april: Koninginnedag 
De gehele dag staat in het Wijkgebouw in Holysloot de beamer aan met de live 
uitzending van de inhuldiging. Gezellig met zijn allen deze memorabele dag beleven, 
inclusief koffie, thee en gebak. 
 
9.30 uur:  Wilhelmus en vlag hijsen 
Na 9.30 uur: Live de inhuldiging op de beamer in het Wijkgebouw. Er is koffie, 

 thee en gebak. Ook staat er een springkussen voor de kinderen op 
 het speelveldje en hebben we voor hen spelletjes en snoep. 

12.00 uur:  Lunchen á € 5,- p.p. Meer informative en opgeven kan bij Hilda: 
  020-4910208. 
13.00 uur:  Start van de Holysloottoer, een quiz door het dorp. Wie wint dit jaar de 
  wisselbeker? 
15.30 uur:  Tonknuppelen op het voetbalveldje. Er zijn mooie prijzen te winnen, 

inclusief de Poedelprijs, die na afloop in het Wijkgebouw worden 
uitgereikt. Uiteraard is de bar geopend! 

 
Het Schoolhuis serveert op 30 april een speciaal Koningsmenu. Voor € 15 p.p. is er al 
een 3-gangenmenu. Opgeven kan bij het Schoolhuis via 020-4904414. 
 
We hopen jullie allemaal te zien op 27 en 30 april! We hebben er weer zin in! 
 
Met vriendelijke groet, 
De Oranjevereniging Holysloot 
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Programma Oranjevereniging Ransdorp: 
 
Dit jaar verdelen we vanwege de troonswisseling, de activiteiten van de 
Koninginnedag over 2 dagen. Op zaterdag 27 april doen we de “Kamp-spelen” 
voor jong en oud. Op dinsdag 30 april volgen we met z’n allen de kroning en 
troonswisseling op een groot scherm in de feestzaal. 
 
Zaterdag 27 april KONINGINNEDAG 
10:30 uur Start met Wilhelmus. 
  Daarna nog enkele marsen tijdens de CATWALK. 
  Inschrijven deelnemers voor de Catwalk. 
11:00 uur Start met de CATWALK show  voor kinderen binnen in de feestzaal. 
  Het thema is “Lang Leve de Koning”. Wat zou jij doen als nieuwe 
  Koning? Kinderen, bedenk iets creatiefs en kom jou boodschap 
  verkondigen op de Catwalk! 
  Natuurlijk is er koffie en koek aanwezig voor het publiek. 
12:00 uur Start KINDERSPELEN. Voor de schoolgaande jeugd weer leuke  
  spelletjes zoals: Kroonwerpen, Troonrace en Royalty dobbelen. En 
  doe natuurlijk een gouden greep in de grabbelton. Voor alle kinderen 
  is er wat te drinken en te snoepen. Voor elk kind zijn leuk prijsjes te 
  winnen. 
 
Hele dag: Leuke springkussens voor de kleine en grote kinderen (wel de  
  schoenen uit doen!) 
Hele dag: De SNACKTENT is de hele dag aanwezig met patat, broodje  
  hamburger, kroket, frikadel, met de heerlijke zelfgemaakte saus! 
  Ook de buitenbar is paraat om de dorst te lessen na de inspanningen 
  van de spelletjes en het eten. 
13:30 uur Start TWEEKAMP; Bierpul schuiven en Ringsteken op de fiets! 
16:00 uur TONKNUPPELEN; Traditiegetrouw op het schoolplein voor jong en 
  oud. 
 
Dinsdag 30 april TROONSWISSELING 
Versier uw huis extra voor deze bijzondere en historische dag ! 
09:00 uur START met Wilhelmus gespeels door de waterlandse Harmonie, 
  inschrijven ballonnenwedstrijd. 
09:30 uur BALLONNEN oplaten achter bij de Bekesloot. 
10:00 uur TV UITZENDING van de Troonswisseling in de feestzaal.  Koffie en 
  koek is aanwezig voor het publiek. Voor de kinderen wordt een 
  KNUTSELHOEK ingericht waar tijdens de TV uitzendingen  
  verschillende activiteiten zijn; zoals cupcakes versieren, kleuren. 
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Hele dag: De SNACKTENT is de hele dag aanwezig met patat, broodje  
  hamburger, kroket, frikadel, met de heerlijke zelfgemaakte saus! 
  Ook de buitenbar is paraat om de dorst te lessen na de inspanningen 
  van de spelletjes en het eten. 
11:00 uur  KEGELEN voor dames, heren, jongens, meisjes, voor iedereen! 
14:00 uur TV UITZENDING van de Troonswisseling in de feestzaal. 
15:30 uur Middagprogramma afgelopen 
 
19:00 uur  De GROTE OPTOCHT. Waar een klein dorp groot in kan zijn! 
  Doe mee! Verzin iets leuk; lopend  en verkleed; met  tractor en kar; 
  auto met aanhangwagen; een fiets met kar, of iets anders leuks, 
  maar doe vooral mee! 
20:00 uur  FEESTAVOND in de grote zaal bij de Beke. De avond begint met een 
  swingende  
20:30 uur KINDERDISCO met leuke spelletjes als spaghettidans, stoelendans, 
  ballonnendans en Limbodans.  
21:30 uur Rond 21:30 zal de LOTERIJ starten.  
22:00 uur  Na de loterij kan er gedanst worden o.l.v. een leuke DJ die muziek 
  voor jong en oud draait, en verzoeknummers! 
 
AUTOVRIJ/PARKEERVERBOD: De dorpsweg in Ransdorp wordt op Koninginnedag 
van 18:00 tot 20:00 autovrij. Dit wordt in samenwerking met de politie met 
borden weergegeven. 
 
OPENBAAR VERVOER: Tijdens de optocht zal er enige hinder zijn voor de belbus. 
Gelukkig is er maar 1x per jaar wat ongemak! 
 
ORANJELOTERIJ: Beide dagen, 27 én 30 april, zijn er loten verkrijgbaar bij Anja 
Ossewaarde en Susan Koopmann. De opbrengst is voor de Oranjevereniging. De 
trekking is op de feestavond van 30 april. 
 
EURA: Ook dit jaar zijn de euRa munten het betaalmiddel voor de spelen, het eten 
en het drinken. De munten zijn verkrijgbaar bij het Oranje Loket in Dorpshuis de 
Beke. 
 
4 mei   HERDENKING 
Zie programma achterin 
 
5 mei   BEVRIJDINGSDAG 
Dit jaar helaas geen Bevrijdingsdag viering. 
Laten we wel onze vrijheid vieren en hang allen de vlag buiten. 
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Programma Oranjevereniging Zunderdorp: 
 

Programma Viering Koninginnedag en Kroning Zunderdorp 2013 
Natuurlijk bruist Zunderdorp in dit Kroningsjaar van de feestelijke activiteiten. 
Daarbij houden we de traditie in ere. Met leuke spellen en spelletjes voor jong en 
oud en diverse live optredens: de bands uit Wight maken weer hun opwachting en 
op de barbecueavond komt de groep Deksels met hun Nederlandse repertoire de 
festiviteiten opluisteren. Verder kijkt menigeen alweer uit naar de altijd hilarische 
Bonte Avond.  Op de zondag heeft u dit jaar de keuze: meedoen aan de 
Fietspuzzeltocht of live naar Eredivisievoetbal kijken op een groot scherm in de 
feesttent. Op 30 april zetten wij de kroon op de festiviteiten met een grandioos 
gekostumeerd Kroningsbal. Er staat een koninklijke troon klaar voor iedereen die 
zich, al of niet in vol ornaat, wil laten fotograferen! Deze slotavond wordt stijlvol 
ingeleid op het ritme van de ‘Maxima-tango’... 
 
Dag Tijden Programma 
Donderdag 25 
april 

19.00 uur Tent inrichten 

Vrijdag 26 april 19.30 uur 
21.00 uur 

Tonknuppelen  
Popconcert met bands uit Engeland 

Zaterdag 27 april 14.00 uur 
16.00 uur 
19.30 uur 
23.00 uur 

Ringsteken in de Kerklaan 
Bakvoetbal 
Bonte Avond met Tombola 
Discotheek met DJ Blackhat 

Zondag 28 april 10.00 uur 
10.30 uur 
12.00 uur 
14.00 uur 
 
14.30 uur 

Koffiedrinken 
Kerkdienst in de tent 
Broodmaaltijd 
Puzzelfietstocht voor kinderen en volwassenen in 
de omgeving  
TV Voetbal in de tent 

Maandag 29 april 18.30 uur 
 
21.00 uur 

Zunderdorps Diner 
Met de Zunderdorp Quiz. 
Band - Deksels 

Dinsdag 30 april 09.00 uur 
11.30 uur 
12.00 uur 
14.00 uur 
16.00 uur 
19.00 uur 
19.30 uur 
21.30 uur 

TV- uitzending en Rommelmarkt - Springkussen 
Ballonnen oplaten en Kinderspelen 
Oranje lunch 
TV- uitzending Inhuldiging 
Planten Kroningsboom bij de kerk 
TV- uitzending rondvaart  
Het nationale lied 
Opening Kroningsbal met DJ Blackhat 

Zaterdag 4 mei 
 

20.00 uur  Dodenherdenking  
Koffiedrinken 
Presentatie Boek Landelijk Noord 1940-1945 
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Toelichting op het programma: 
 
Het feest begint op vrijdagavond gelijk met een klapper. Na het tonknuppelen is 
het popconcert van Engelse bands met nummers van de Red Hot Chili Peppers, 
Guns and Roses, Coldplay etc. Pinkpop is er jalours op. 
 
Zaterdag is het bijna ‘normale’ Koninginnedagprogramma, met de bonte avond en 
de disco. 
 
Zondagmiddag is er na de kerkdienst en de fietstocht een voetbalwedstrijd op 
grootbeeld. Wordt Ajax kampioen die dag? We zullen er bij zijn. 
 
Maandag is er de dorpsmaaltijd met de quiz. De maaltijd is dit keer een zeer ruim 
aangeklede barbecue. De kok heeft alles gebakken en gebraden. Kosten van de 
maaltijd: € 7,50 voor 4 t/m 11 jaar;  €12,50 voor 12 jaar en ouder. 
Kaarten verkrijgbaar bij de verkoop in de tent. 
 
Dinsdag 30 april gaan we natuurlijk helemaal los. Er is vrijwel de hele dag een 
soort dubbelprogramma. Voor de kinderen rommelmarkt, spelletjes en het 
springkussen. Voor iedereen TV in de verduisterde tent, een Oranjelunch en ’s 
avonds een echt Kroningsbal. Het bal wordt geopend door Zunderdorpse 
dansparen. We beginnen met de Maxima tango. 
’s Middags is er een kleine plechtigheid. Enkele ereleden van de Oranjevereniging 
gaan een kroningsboom bij de kerk planten onder de hoge klanken van het 
Wilhelmus.  
 
Het feest wordt gehouden in en rond de feesttent bij de Kerk 
De TV uitzendingen (voetbal en de kroning) zijn op een groot scherm en de tent 
wordt verduisterd. 
De spelletjes zijn bedoeld voor leden, de andere activiteiten zijn voor iedereen 
toegankelijk. Natuurlijk vinden we het goed als je lid wordt. 
Tijdens het gehele feest hebben we voor iedereen die meedoet aan een activiteit 
een fraaie herinnering beschikbaar. 
 
Tot ziens in Zunderdorp 
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Programma Oranjecomité Durgerdam: 
 

Programma Kroningsavond en Kroningsdag Durgerdam 
 
Dit jaar is er een aangepast programma op 30 april vanwege de abdicatie en 
kroning van onze nieuwe koning. Op deze manier hoopt het oranjecomité dat 
zoveel mogelijk Durgerdammers de gelegenheid krijgen het officiële 
programma mee te maken en toch ook in ons dorp leuke activiteiten te hebben.  
 
Het tonknuppelen is verplaatst naar de avond van 29 april. Aansluitend is 
er dan een Kroningsavondfeest in de DRC kantine met onze eigen DJ 
Onno. 
 
Op 30 april kan er in de DRC kantine vanaf 10.00 uur gekeken worden 
naar de abdicatie en balkonscène onder het genot van een oranjebittertje. 
Hierna verzamelen we aan het eind van het dorp voor de jaarlijkse optocht. 
Het thema is dit jaar multi culti. Dus u kunt uw fantasie de vrije loop laten 
en de mooiste creaties bedenken voor de optocht. 
En er wordt een oude traditie in ere hersteld: de mooist versierde 
Amsterdammer langs de dijk krijgt een prijs! 
 
In plaats van een afsluitende BBQ heeft het comité dit jaar gekozen alle 
dorpsgenoten een lunch aan te bieden. 
Hierna zijn er leuke workshops en spelletjes voor de kinderen en kunnen 
alle anderen de officiële feestelijkheden in de DRC kantine volgen. 
Vanaf 16.00 uur zijn er dan optredens van Durgerdamse talenten in de 
dop. 
Ter afsluiting zingen we gezamenlijk het Wilhelmus. 
 
Maandag 29 april: 
19.30 Bar open en inschrijving tonknuppelen 
20.00 Tonknuppelen 
21.00 Kroningsfeest met DJ Onno 
 
Dinsdag 30 april: 
10.00 Abdicatie en balkonscène kijken in DRC kantine 
11.30 Verzamelen voor de Multi Culti optocht 
11.45 Start Multi Culti optocht met Djembé band 
13.00 Gezamenlijke 'Oranje Multi Culti' lunch 
14.00 Spelletjes voor kinderen tot 12 jaar 
14.30 Workshops Buikdansen & Capoeira 
16.00 Bonte middag met aansluitend gezamenlijke afsluiting van 
Kroningsdag 
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4 mei Herdenking 
 
Herdenkingsbijeenkomst in de kerk te Ransdorp 
Kerk open: 19.00 uur 
Aanvang: 19.30 uur 
 
Welkomstwoord 
Het thema vóór de 2 min. stilte is "Als je het verleden niet kent, kun je niet 
herdenken" waarover de bekende schrijver Guus Luijters (van het boek In 
Memoriam) het woord zal voeren. 
 
Het thema ná de 2 min. stilte is “Als wij vergeten is alles vergeefs geweest“, de 
subtitel van het nieuwe boek “Landelijk Amsterdam Noord 1940-1945“ van onze 
streekgenoten Dick Reedijk, Wendelien Halbertsma, Yvonne Breedijk, Henk 
Hagedoorn en Marianne Vrolijk. 
Yvonne Breedijk vertelt over de totstandkoming van het boek en geeft uitleg over 
de zoektocht naar informatie over de oorlogstijd in Landelijk Noord. 
 
De Waterlandse Harmonie verzorgt traditie getrouw weer de muzikale omlijsting 
van dit programma met de juiste stemmige muziek, geheel onder leiding van de 
dirigent Thomas Geerts. 
 
De vlagceremonie wordt uitgevoerd door Anne Schreuder en Elisa Vaalburg, 
leerlingen van de hoogste groep van de Weidevogel, waarbij gelijktijdig de Taptoe 
zal worden geblazen door de heer Thomas Geerts. 
 
Na de 2 minuten stilte speelt de Waterlandse Harmonie het eerste en zesde 
couplet van het Wilhelmus, waarbij natuurlijk iedereen uit volle borst meezingt. 
 
Na afloop van het programma is er gelegenheid om aan de sprekers en 
samenstellers van het boek vragen te stellen. 
Natuurlijk wordt er na afloop van het programma U een kopje koffie aangeboden 
met een heerlijke plak cake. 
 
Bij de uitgang van de kerk staat weer de bekende collectebus van Amnesty 
International, die wij U warm aanbevelen voor hun goede en nog steeds 
noodzakelijke werk. 
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Zunderdorp 
Inwoners van Zunderdorp en belangstellenden worden uitgenodigd om aanwezig te 
zijn bij deze ‘kleine’ herdenking bij de kerktoren. 
Om 19.45 uur verzamelen we op het kerkplein en luisteren naar een korte 
overdenking. 
Aansluitend wordt er een krans gelegd bij de plaquette aan de toren. 
 
Na afloop van de herdenking wordt iedereen van harte uitgenodigd om gezamenlijk 
koffie te drinken in het Jeugdgebouw. 
 
In het Jeugdgebouw wordt er door Marianne Vrolijk vertelt over de totstandkoming 
van het nieuwe boek 'Landelijk Amsterdam Noord 1940-1945'. 
 
U wordt allen van harte uitgenodigd ! 
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Landelijk Amsterdam-Noord 1940-1945 
Als wij vergeten is alles vergeefs geweest 

 
Dit is de titel van het nieuwe boek dat begin mei uitkomt. Het is geschreven door een 
aantal vrijwilligers uit Landelijk Noord die zeer verheugd zijn om dit boek aan u te 
presenteren ! 
 
In 2012 verscheen het boek 'Als wij vergeten is alles vergeefs geweest' als onderdeel 
van een lespakket voor basisschool 'De Weidevogel' in Ransdorp. 
Dit boek beschreef een aantal gebeurtenissen uit de oorlog in Landelijk Noord. 
Omdat er nog veel meer over dit onderwerp te vertellen was is besloten tot een 
uitgebreidere editie voor volwassenen. Veel (voormalige) bewoners van Landelijk 
Noord waren bereid om hun verhalen te delen tijdens bijeenkomsten of in interviews. 
Wat er aan materiaal was, is aangevuld met informatie uit boeken en archieven. 
Gezamenlijk heeft dit geresulteerd in het boek 'Landelijk Amsterdam-Noord 1940-
1945' welke tijdens de 4 mei Herdenkingen in Ransdorp en Zunderdorp zal worden 
gepresenteerd. 
Vanaf 6 mei is het boek te koop via het kantoor van de Centrale Dorpenraad. 
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Het boek 'Landelijk Amsterdam-Noord 1940-1945' is vanaf 6 mei te koop.  
Verkoopadressen in Landelijk Noord: 

• Ransdorp; kantoor Centrale Dorpenraad 
• Holysloot; bij Wendelien Halbertsma, Dorpsstraat 80 
• Durgerdam; bij Dick Reedijk, Durgerdammerdijk 113 
• Zunderdorp;  bij Henk Hagedoorn, 't Nopeind 10a 

   bij Marianne Vrolijk, Achtergouwtje 5 
• Schellingwoude; bij Fam. Takken, Schellingwouderdijk 295 

Daarnaast is het boek te verkrijgen bij: 
• Plantage Boekhandel Van der Plas, Buikslotermeerplein 
• Bruna Buikslotermeerplein 

 
Het boek kost € 19,50 
In de maand mei is het boek, alleen in Landelijk Noord, verkrijgbaar voor € 17,50 
daarna betaalt u weer de normale prijs. 
 
 
 
 
 
Redactie Dorpsweg 35 

1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 
info@centraledorpenraad.nl 

Site: 
www.centraledorpenraad.nl 
Oplage: 
620 stuks 

Dit ’t Oranje Zwaantje is tot stand gekomen in samenwerking met: 
Oranjevereniging Holysloot 

Oranjevereniging Zunderdorp 
Oranjecomité Durgerdam 

Oranjevereniging Ransdorp 
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