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Ter gelegenheid van de eerste Koningsdag, de 4 mei Herdenking en 5 mei 
Viering brengt de Centrale Dorpenraad samen met de Oranjeverenigingen 
en het 4 mei comité uit Landelijk Noord dit speciale ’t Oranje Zwaantje uit. 
Wij wensen u een fijne tijd in uw dorp tijdens deze speciale dagen ! 
 

Centrale Dorpenraad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma Oranjevereniging Zunderdorp: 
 

Programma Viering Koningsdag Zunderdorp 2014 
Natuurlijk bruist Zunderdorp dit jaar weer van de feestelijke 
activiteiten. Er zijn weer leuke spellen en spelletjes voor jong en oud, 
muziek van de bands uit Wight en natuurlijk een discotheek met onze 
bekende DJ. We kijken uit naar de altijd hilarische Bonte Avond en het 
gezellige 'samen eten' met de Zunderdorp Quiz. Op de zondag is er 
weer de tentdienst en 's middags de traditionele Fietspuzzeltocht. 
Zoals altijd heeft de Oranjeverening weer zijn uiterste best gedaan om 
een gevarieerd programma samen te stellen. 
Kijk ook op: 
www.oranjevereningzunderdorp.nl of onze Facebook pagina 
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Dag Tijden Programma 

woensdag  
23 april 
 

18.00 uur Tent inrichten 

donderdag 
24 april 

19.00 uur 
19.30 uur 
21.00 uur 

Junior tonknuppelen 
Tonknuppelen  
Popconcert met bands uit Engeland 

vrijdag  
25 april 

19.30 uur 
21.00 uur 
22.30 uur 

Kampioenschap Touwtrekken Zunderdorp 
Meezingen met Zunderdorpse artiesten 
Discotheek Prince William 

zaterdag  
26 april 

09.30 uur 
10.00 uur 
11.30 uur 
14.00 uur 
16.30 uur 
19.30 uur 
22.30 uur 
23.00 uur 

Ballonnen oplaten en zingen Wilhelmus 
Kinderspelen 
Kegelen 
Zeskamp 
Mastslaan 
Bonte Avond  
Tombola 
Discotheek met DJ Blackhat 

zondag  
27 april 

10.00 uur 
10.30 uur 
12.00 uur 
14.00 uur 
 
18.30 uur 
 

Koffiedrinken 
Kerkdienst in de tent 
Broodmaaltijd 
Puzzelfietstocht voor kinderen en 
volwassenen in de omgeving  
Zunderdorps Diner 
Met de Zunderdorp Quiz. 

maandag  
28 april 
 

14.00 uur Tent opruimen  

zondag  
4 mei 
 

20.00 uur  Dodenherdenking bij de Kerk 
Koffiedrinken in het Jeugdgebouw 
Interview met Annie Gaaff - koerierster 
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Programma Oranjevereniging Ransdorp: 
 

25 april  TONKNUPPELEN 
19:30 uur Start Tonknuppelen. Traditiegetrouw op het schoolplein 

voor jong en oud, met een hapje en een drankje!  
 

26 april  KONINGSDAG 
09:15 uur Inschrijven deelnemers voor de CATWALK 
09:30 uur Opening met Wilhelmus gespeeld door de Waterlandse 

Harmonie. Daarna nog enkele marsen voor en tijdens de 
CATWALK 

09:45 uur Ballonnen oplaten achter bij de Bekesloot 
10:00 uur CATWALK show  voor kinderen binnen in de zaal. Het thema 

is “sport”. Hoe sportief ben jij? Kinderen, bedenk iets 
sportiefs en creatiefs en kom jou activiteit laten zien op de 
Catwalk! 
Natuurlijk is er koffie en koek aanwezig voor het publiek. 

10:45 uur Prijsuitreiking CATWALK. 
11:00 uur Kinderspelen. Voor de schoolgaande jeugd weer leuke 

spelletjes zoals: kleefbal, blikwerpen, ringgooien en Ski-
estafette. En natuurlijk ontbreekt de GRABBEL-ton niet. Voor 
alle kinderen is er wat te drinken en te snoepen. 

 
Hele dag: Een leuk springkussen 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, en met de heerlijke 
zelfgemaakte saus! 
Ook de buitenbar is geopend om de dorst te lessen na de 
inspanningen van de spelletjes en het eten. 
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13:00 uur  KEGELEN voor dames, heren, jongens en meisjes! 
14:30 uur MEERKAMP met leuke spelen: Oranjegolf, bierpulschuiven 
  en doelschieten 
18:30 uur  De GROTE OPTOCHT. Waar een klein dorp groot in kan zijn! 

Doe mee met;  

 een tractor met kar,  

 auto met aanhangwagen,  

 een fiets met kar,  

 of verzin lopend iets leuks,  
 maar doe vooral mee! 

Let op! Normaal begint de grote optocht om 19:00 uur. 
I.v.m. de avond activiteiten is dit een half uur vervroegd. 

20:00 uur  FEESTAVOND in de grote zaal bij de Beke. De avond begint 
met een swingende KINDERDISCO met leuke spelletjes als 
spaghettidans, stoelendans en ballonnendans. Aansluitend 
de LOTERIJ waar leuke prijzen te winnen zijn! Daarna kan er 
gedanst worden o.l.v. een leuke DJ en een live optreden. Er 
wordt muziek gedraaid voor jong en OUD, en 
verzoeknummers! 

 
 
AUTOVRIJ/PARKEERVERBOD: De dorpsweg in Ransdorp wordt op 
Koningsdag van 18:00 tot 20:00 autovrij zijn. 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: De gehele dag zijn er loten verkrijgbaar bij Susan 
Koopmann. De opbrengst is voor de Oranjevereniging.  
 
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, bij Gerard Bechger en Fred Komin. 
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5 mei   BEVRIJDINGSDAG 
10:00 uur VRIJMARKT voor alle leeftijden op het SCHOOLPLEIN. Bij 

slecht weer  in de grote zaal van de Beke. In het Dorpshuis 
staat koffie/thee met een plak cake klaar, u aangeboden 
door de Oranjevereniging.  
In dorpshuis De Beke kunnen alle kinderen zich laten 
schminken! 
De VRIJMARKT duurt tot 13:00 uur. Wat je niet verkocht 
hebt, graag mee naar huis nemen, voor volgend jaar! Je kunt 
ook iets anders leuks bedenken, zoals ;  
 maak een leuke grabbelton,  
 bak lekkere koekjes of cakejes,  
 speel of zing een liedje  
 of verkoop zelf gekweekte plantjes! 
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Programma Oranjevereniging Holysloot: 
Holyslootse Koningsspelen 2014 

De allereerste Koningsdag vieren we in stijl met de 
Holyslootse Koningsspelen! 

 
Vrijdag 25 april Tonknuppelen 
19.00 uur: Wijkgebouw geopend 
19.15 uur: Start inschrijving 
19.30 uur: Aanvang tonknuppelen 
Aansluitend is de bar in het Wijkgebouw geopend. 
 
Zaterdag 26 april Koningsdag 
10.00 uur: Wijkgebouw geopend 
10.30 uur: Wilhelmus en vlag hijsen 
Aansluitend starten de Holyslootse Koningspelen voor kinderen, met 
onder andere een springkussen, een estafette, medailles voor de 
winnaars en een mooie prijzentafel. Kom sportief gekleed!  
12.30 uur: Aanvang lunch. Neem uw eigen specialiteit mee plus nog wat 
porties voor uw buren! Net als voorgaande jaren belooft de lunch weer 
zeer uitgebreid te zijn! Voor de kinderen zijn er pannenkoeken (gratis). 
+/- 14.00 uur: Aanvang van de Holyslootse Koningspellen voor 
volwassenen. Een spellenmiddag met onder andere kaartspelletjes en 
een quiz. Voor de quiz is het verstandig u in te lezen in de sportieve 
prestaties van (oud-)Holysloters! 
In de avond is Het Schoolhuis geopend met een heerlijk 2-gangen 
Koningsmenu voor €12,50: als hoofdgerecht een hamburger met friet 
en salade en als nagerecht een ijsdessert. 
Reserveren kan via 0204904414. 
 
Maandag 5 mei Bevrijdingsdag 
15.30 uur: Wijkgebouw geopend 
16.00 uur: Aanvang Bingo 
 
We hopen u allen te zien op 25 en 26 april en 5 mei! Tot dan! 
De Oranjevereniging Holysloot 
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Programma Oranjecomité Durgerdam: 
 

Koningsdag in Durgerdam 
26 april wordt Durgerdam omgetoverd in ‘Dumpsterdam’. Rond het 
thema ‘recycling’ vieren wij Koningsdag. 

- Start de dag met het zo origineel mogelijk opleuken/versieren van 

je kliko. Er wordt tijdens de optocht gekeken of hij in de prijzen 

valt!  

- 11:00 uur: spetterende optocht rond het thema ‘recycling’, 

waarna de presentatie van ieders creatie volgt op het DRC-terrein. 

- 12:30 uur: lekkere en gezellige Thaise lunch tegen een kleine 

vergoeding van € 2,50. Kinderen tot 6 jaar eten gratis mee. 

- 13:00 uur: prijsuitreiking voor de optocht aan de origineelste 

en/of leukste afvalverwerkende deelnemer (voor alle kleintjes is 

een prijsje). 

- 13:15 uur: recycle-spelletjes voor de kinderen 

- 14:00 uur: het slijtvaste jeu de boules voor volwassenen 

- 14:00 uur: recycle-workshops ‘pimp je T-shirt’ en 

‘kunstwerk/fantasie-beest/bootje maken van afval’ voor de 

kinderen 

- 15:30 uur: het oeroude durgerdamse tonknuppelen, met 

geupcyclede ton! 

- 16:30 uur: Presentatie gepimpte T-shirts en kunstwerken van 

afval en bekendmaking van de winnaar van het upcycling-spel 

‘van pen tot miljonair’ 
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Van pen tot miljonair 
Met het uitdelen van het programma-boekje, delen wij oranje pennen 
uit aan de kinderen. Deze ga je vervolgens ‘upcyclen’, dat wil zeggen 
dat je hem gaat ruilen voor iets anders, dat je dan weer ruilt voor iets 
anders, enzovoort, tót je vindt dat je de best mogelijke ruil bereikt 
hebt. Deze laat je op 26 april aan de Oranjecommissie zien (Linda, Ruth 
en Steffi). Wij reiken een prijs uit voor het beste door ruilen verkregen 
item. 
 

 
 
Koningsnacht 
Op vrijdag 25 april vieren wij Koningsnacht in de kantine van DRC met 
een veiling voor een goed doel. Het geld gaat gezien ons thema 
‘recyclen’ naar ‘verhuisdieren.nl’. Wij veilen ludieke items en diensten 
van dorpsgenoten. Onder andere het boek ‘Lek’ van Jacobien de Brauw, 
maaltijd van Koek & IJ, fifties badpak van MamaMaria, gesigneerd 
voetbal-item, kunstwerk van Theo van der Meer en nog veel meer 
moois! 

- 20:00 uur:  bar open 

- 20:30 uur: mogelijkheid tot het bezichtigen van de veiling-items 

- 21:00 uur: start veiling 

Aansluitend aan de veiling gaat het feest los! DJ Onno verhit de 
gemoederen. Naast lekkere muziek, gaan wij jouw ‘guilty pleasure’ 
draaien, dus haal je lekkere, maar foute nummers uit de kast en meldt 
deze hiervoor aan op steffibording@gmail.com.  

 

mailto:steffibording@gmail.com
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4 mei Herdenking 
 
Herdenkingsbijeenkomst in de kerk te Ransdorp 
Kerk open: 19.00 uur 
Aanvang: 19.30 uur 
Gastspreker: Pauline Broekema 
 
Pauline Broekema is redacteur-verslaggever bij NOS Nieuws, daarnaast 
schrijft ze. Zowel in haar journalistieke werk, als in haar boeken speelt 
de Tweede Wereldoorlog vaak een belangrijke rol. Zelf komt ze uit een 
familie waar de oorlog zijn sporen naliet; de broer van haar moeder zat 
in het verzet en werd in november 1944 door de bezetter gefusilleerd. 
Afgelopen najaar kwam uit: `In het puin van het getto’ over het 
onbekende kamp Warschau waar duizenden joodse dwangarbeiders 
tewerkgesteld werden. 
Op 22 mei verschijnt haar boek `Het Boschhuis’ waarin zij de bewogen 
geschiedenis van haar familie beschrijft. Het boek beslaat de periode 
1873 tot 1948, de oorlog en de dood van haar oom Pieter. Jarenlang 
archiefonderzoek en vooral overgeleverde verhalen legden de basis 
voor het boek. Dit sluit aan bij het thema dat wij dit jaar kozen: 
`herdenken is steeds opnieuw verhalen vertellen.’ Pauline Broekema zal 
er in haar lezing uitvoerig bij stil staan.  
 
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 leerlingen van OBS 'De 
Weidevogel', waarbij gelijktijdig de Taptoe zal worden geblazen door de 
heer Thomas Geerts. 
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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 de bekende collectebus voor Amnesty 
International. 
 
Het 4 mei comité Landelijk Noord  
 
 

 
 
 

Herdekingsbijeenkomst 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. 
Daar volgt het verhaal over 'Vrouwen in Oorlogstijd' met een interview met  
Mw.Annie Gaaff, koerierster (uit Zunderdorp) tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 
 
U wordt allen van harte uitgenodigd ! 
Oranjeverening Zunderdorp 
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Landelijk Amsterdam-Noord 1940-1945 
Als wij vergeten is alles vergeefs geweest 

 

In mei 2013 is het boek 'Landelijk Amsterdam-Noord 1940-1945' 
uitgekomen. Het boek beschrijft gedetailleerd wat er in Landelijk Noord 
gebeurd is tijdens de Tweede Wereldoorlog en bevat tal van kaarten, 
afbeeldingen en krantenartikelen uit die tijd. 
Van de in totaal 1000 gedrukte exemplaren is het grootste gedeelte al 
verkocht. 
Graag willen wij u de gelegenheid bieden om het boek alsnog aan te 
schaffen. 
Het boekt telt 134 bladzijden en kost € 19,50 in de boekhandel. 
In de maand mei is het boek, alleen bij de CDR, verkrijgbaar voor € 17,50. 
 
Als u interesse heeft kunt u langs komen op kantoor of contact opnemen 
via de mail: info@centraledorpenraad.nl of telefonisch via 020-4904 437 
 
 
 
 

Redactie Dorpsweg 35 
1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 
info@centraledorpenraad.nl 

Site: www.centraledorpenraad.nl 
 
Oplage: 655 stuks 

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

Oranjecomité Durgerdam 
Oranjeverening Holysloot 

Oranjevereniging Ransdorp 
 

http://www.centraledorpenraad.nl/

