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Ter gelegenheid van Koningsdag, de 4 mei Herdenking en 5 mei Viering 
brengt de Centrale Dorpenraad samen met de Oranjeverenigingen uit 
Ransdorp, Zunderdorp, Holysloot, Durgerdam en Schellingwoude dit 
speciale ’t Oranje Zwaantje uit. 
Wij wensen u een fijne tijd in uw dorp tijdens deze speciale dagen ! 
Centrale Dorpenraad 

          
Programma Oranjevereniging Schellingwoude: 
 
Op zoek naar de Schellie-Schellie-stam 
Op Koningsdag verandert Schellingwoude in Oerwoude. We gaan 
allemaal in de jungle op zoek naar de Schellie-Schellie-stam. Om ons 
heen klinken zoemende muggen, kwetterende paradijsvogels hoog in 
de boom en … jawel… tromgeroffel diep, diep in het oerwoud. We zijn 
op expeditie, en zoeken het oeroude recept heeft voor het eeuwig 
leven. De Schellie-Schellie-stam schijnt daar meer van te weten.  
We hebben in de kelders van het Schellingwouderkerkje kerkje een 
oude schatkaart gevonden, met een kruis er op. Dus we gaan op pad. 
 
De kinderen van Schellingwoude beginnen de dag met een 
lawaaioptocht en een oerwoudmodeshow. Daarna kunnen ze met een 
aantal spelletjes testen of ze goed genoeg zijn om de Schellie-Schellie-
stam te vinden.  
 
Na de lunch volgt de vrijmarkt, is er een open podium, een tombola en 
vanaf 18.00 uur kan er aan lange tafels worden gegeten en gedronken. 
Alles speelt zich af in en rond het wijkgebouw naast de  
Schellingwouder kerk. 
Opgeven voor spelletjes en eten kan via het oranjekrantje dat in 
Schellingwoude wordt verspreid of door een mail te sturen aan 
draaij@gmail.com.

mailto:draaij@gmail.com
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Programma Oranjevereniging Zunderdorp: 
 

Programma Oranjefeest Zunderdorp 2015 
Het hele dorp wordt in dit lustrumjaar weer versierd. 
 

Dag Tijden Programma 
donderdag 23 april 18.00 uur Tent inrichten 
vrijdag 24 april 19.30 uur 

21.00 uur 
Tonknuppelen  
Popconcert met bands uit Engeland 

zaterdag 25 april 14.00 uur 
20.30 uur 

Waterlands Touwtrek kampioenschap 
Oktoberfest – Tiroler avond – DJ Schwarzkopf – 
Haagse Sjaakie 

zondag 26 april 14.00 uur Puzzelfietstocht voor kinderen en volwassenen 
in de omgeving  

maandag 27 april 10.00 uur 
10.30 uur 
12.00 uur 
19.30 uur 
 
22.00 uur 

Ballonnen oplaten en zingen Wilhelmus 
Kinderspelen 
Volwassenenspelen 
Bonte Avond, met acts per straat 
Tombola 
Discotheek met DJ Blackhat  

dinsdag 28 april  Geen programma 

woensdag 29 april 14.00 uur Senioren High Tea en Muziekbingo 
donderdag 30 april 19.30 uur Spelletjesavond 

vrijdag 1 mei 20.00 uur Bierproeven, varieté avond 

zaterdag 2 mei 14.00 uur 
18.30 uur 

Bakvoetbal en Muurvoetbal 
Zunderdorps Diner met de Zunderdorp Quiz 

zondag 3 mei 10.00 uur 
10.30 uur 
11.30 uur 
14.00 uur 
16.00 uur 

Koffiedrinken 
Kerkdienst in de tent 
Broodmaaltijd 
Darttournooi of Reservetijd Fietstocht  
Happy hour 

maandag 4 mei 19.50 uur Herdenking bij de kerk 
aansluitend koffiedrinken 
Tentoonstelling 'Kinderen in de oorlog' 

dinsdag 5 mei 09.30 uur Optocht; ’s middags feestprogramma met 
rollende Zunderdorpse keukens. 

woensdag 6 mei 10.00 uur Tent opruimen 
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Toelichting programma Zunderdorp 

vrijdag 24 april: 
Tonknuppelen: Behalve het traditionele tonknuppelen is er voor 
kinderen het Pinjata slaan. Geblindoekt tegen een Spongebob Pinjata 
slaan.  
Om 21.00 uur beginnen de bands uit Wight te spelen. 
Het lijkt wel of ze elk jaar beter worden. Studenten van een 
popacademie treden als afstudeerwerkstuk op in Zunderdorp. Wordt 
een hele leuke avond. 
 
zaterdag 25 april: 
Knotsgekke Tiroler avond met artiesten en dDJ Schwarzkopf. Glühwein, 
Bratwurst en Sauerkraut ontbreken niet. Ook de gasten worden 
uitgedost verwacht. In Lederhose of Dirndljurk. Wie durft ? 
 
’s Middags het Waterlands kampioenschap touwtrekken. 
De Champions League van Waterlandse dorpen ! 
 
Koningsdag 27 april: 
Uiteraard het vaste programma overdag met spelen, ballonnen en 
hopelijk een Oranjezonnetje. 
’s Avonds een speciale Bonte Avond. Alle straten van Zunderdorp doen 
mee met een act. Ook andere acts zijn welkom. 
DJ Blackhat sluit het af. 
 
woensdag 29 april: 
Senioren High Tea en Muziekbingo. U bepaalt zelf of u al senior bent. 
 
zaterdag 2 mei: 
’s Middags rommelmarkt en voetbalspellen 
Om half zeven het dorpsdiner en de Zunderdorp Quiz. Een echte 
klapper elk jaar opnieuw. Heerlijk eten en hartstochtelijk fanatiek 
publiek bij de quiz. Dit jaar met veel muziek en zingen. En uiteraard met 
Quizmaster Arno en zijn lieftallige assistente.  
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maandag 4 mei: 
Herdenking bij de kerk 
 
dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag: 
De optocht met versierde wagens door Waterland. Begin en eind in 
Zunderdorp. ’s Middags de Zunderdorpse rollende keukens. Of ze 
allemaal rollen weten we nog niet, maar lekker wordt het wel.  
 
De festiviteiten zijn in de feesttent bij de kerk. 
Vragen ? info@oranjeverenigingzunderdorp.nl of bestuur 
Kijk ook op: www.facebook.com/oranjeverenigingzunderdorp 

 

 
 
 

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 Centrale Dorpenraad, 
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 
 

mailto:info@oranjeverenigingzunderdorp.nl
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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!  
 

27 april KONINGSDAG 
09:30 uur Opening met Wilhelmus 
 
09:45 uur Ballonnen oplaten achter bij de Bekesloot 
 
10:00 uur Start Kinderspelen. Voor de schoolgaande jeugd weer leuke 

spelletjes zoals: Ballorama, klompenspel, kegelslingeren en 
paarden-estafette. En natuurlijk ontbreekt de GRABBEL-ton 
niet. Voor alle kinderen is er wat te drinken en te snoepen. 

 Natuurlijk is er koffie en koek aanwezig voor het publiek. 
 
10:00 uur Start inschrijven voor kegelen en paardenringsteken bij het 

Oranje Loket. 
 
11:00 uur KEGELEN voor dames, heren, jongens en meisjes! 
 
11:30 uur Prijsuitreiking Kinderspelen 
 
12:00 uur Miniconcert van de Waterlandse Harmonie 
 
13:30 uur Start Paardenringsteken, ringsteken met paard en wagen! 
 
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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19:00 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! 

   
 

20:30 uur  Start avond programma in Dorpshuis 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 een gezellige afsluiting van de dag in het dorpshuis. 
Er wordt muziek gedraaid voor jong en OUD o.l.v. een leuke 
DJ, Thijs Nieuwenhuijse, DJ TSN. 

 
AUTOVRIJ/PARKEERVERBOD: De dorpsweg in Ransdorp wordt op 
Koningsdag van 10:00 tot 20:00 autovrij zijn. Dit wordt in 
samenwerking met de politie met borden weergegeven. 
 
OPENBAAR VERVOER: Tijdens de optocht en het paardenringsteken 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 het Dorpshuis de Beke, bij Gerard Bechger en Fred 
Komin. 
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4 mei HERDENKING 
  zie achterin dit 't Oranje Zwaantje 
 

5 mei  BEVRIJDINGSDAG 
09:00 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.  
 
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! 

09:00 uur Opstellen van de karren voor de grote Dorpenoptocht in 
  Zunderdorp 
12:00 uur Rond 12 uur komt de optocht door Ransdorp 
13:00 uur Prijsuitreiking van de grote Dorpenoptocht in Zunderdorp 
13:30 uur Dorpslunch bij Dorpshuis de Beke in Ransdorp, voor 
iedereen die gezellig wil eten met dorpsgenoten! Je kunt je opgeven bij 
het Oranje Loket op 25 en 27 april. Als je niet aanwezig kunt zijn op 
deze dagen maar je wilt wel graag mee lunchen op 5 mei, dan kun je je 
t/m 1 mei opgeven bij Greg Manning, dorpsweg 34 Ransdorp. 
Tijdens de Dorpslunch kunnen de kinderen zich laten schminken! 
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Programma Oranjevereniging Holysloot: 
 

Oranjefeesten Holysloot 2015 
 
vrijdag 24 april 2015: Tonknuppelen 
19.15-19.30u  Inschrijving en start op het voetvalveldje. We hebben 

leuke prijzen voor de winnaars én een poedelprijs. Na 
afloop is de bar in het Wijkgebouw geopend. 

 
maandag 27 april 2015: Koningsdag 
10.30u:   Vlaghijsen en Wilhelmus 
10.30-12.00u:  Kinderspellen met als thema: VAKANTIE! Vanwege 

groot succes hebben we ook dit jaar een springkussen 
op het speelveldje. 

12.30u: Holysloot gaat op vakantie en bezoekt Spanje, 
Griekenland, Frankrijk, Italië en Nederland. Over vijf 
verschillende locaties in Holysloot staan hapjes, 
drankjes en vragen voor u klaar.  

 
dinsdag 5 mei 2015: Bevrijdingsdag 
12.00-14.30u: Vrijmarkt in het Dorpshuis Holysloot. Wilt u ook spullen 

verkopen? Opgeven kan bij Tineke via 4904965. 
15.00u: Kinderbingo 
15.30u: Bingo voor volwassenen. En ook dit jaar zijn er weer 

mooie prijzen te winnen! Inclusief koffie en wat 
lekkers. 

Vanaf 17.30 uur serveert Het Schoolhuis een daghap. Voor meer 
informatie over het menu en om te reserveren kunt u bellen met Het 
Schoolhuis via 4904414. 
 
We maken er samen weer een feest van ! 
Tot dan ! 
 
De Oranjevereniging Holysloot 
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Programma Oranjecomité Durgerdam: 
 
Koningsdag Durgerdam maandag 27 april 2015 

'Durgerdam op z'n kop' 
de omgekeerde wereld / niets is wat het lijkt 

alles mag / voor jong en oud 
Zet samen met je vrienden, buren en familie Durgerdam op zijn kop! 
 
Programma: 
 
10.45 Verzamelen aan het einde van het dorp voor de optocht. 
11.00 Optocht 'Durgerdam op z'n kop' met het Wierings Trompetter 
  Korps. 
  Voor jong en oud. Kom verkleed en laat je zien! 
12.00 Feestelijke aankomst bij DRC en presentatie van alle  
  deelnemers. 
  Taart gemaakt door Durgerdammers. 
13.00 Prijsuitreiking. 
  Lunch bij de kantine van DRC. 

Start vrijmarkt: Verkoop je oude spullen of kleren. Zet lekkere 
koffie of bak wat lekkers. Maak muziek, zing of dans!  

13.30 Spelletjes voor de kinderen op en rond het voetbalveld.  
14.00 Jeu de Boules. 
  Inschrijven op de dag zelf. 
15.00  'Durgerdam draait door', het nieuwe koningsspel! 
  Estafette-spel voor Durgerdammers van 12 jaar tot 120 jaar in 
  teams van 4 personen. 
  Een groot spektakel, waarin alles anders is dan je denkt. 
  Vorm een team en meld je aan! 
16.00 Tonknuppelen. 
  Inschrijven op de dag zelf.  
17.00 Barbecue voor jong en oud, voor vleeseters en vegetariërs. 
  Iedereen graag eigen bord en bestek meenemen.  
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In het weekend van 17-18-19 april komen we langs de deur. 
Dan kan je je alvast opgeven voor de bbq en je eventueel aanmelden 
om te helpen. 
 
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor de spelletjes, naar 
taartenbakkers en mensen die willen helpen bij de bbq. Maak je een 
salade of wil je een toetje maken? We horen het graag!  
 
Meld je aan bij ons of via de site: onsdurgerdam.nl 
Erik Jan (189) - aanmelden teams Koningsspel ‘Durgerdam draait door’ 
Abbie (196) - aanmelden vrijwilligers kinderspelletjes 
Ester (vuurtoreneiland) - informatie of vragen vrijmarkt 
Celine (142) - aanmelden vrijwilligers barbecue 
Marieke (195) - aanmelden taartenbakkers  
 
We zien jullie allemaal graag de 27ste! 
Koninklijke groet, 
het Oranje comité Durgerdam 
 

 
 

Herdenkingsbijeenkomst 4 mei 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 uitgenodigd om gezamenlijk 
koffie te drinken in het Jeugdgebouw. 
Daar is een tentoonstelling over 'Kinderen in de oorlog'. 
U bent allen van harte welkom ! 
Oranjevereninging Zunderdorp 
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4 mei Herdenking 
 
Herdenkingsbijeenkomst in de kerk te Ransdorp 
Kerk open: 19.00 uur 
Aanvang: 19.30 uur 
Gastspreker: Mw Sarah Bomer 
Mevr. Bomer (1932) zal een voordracht houden over haar ervaringen 
tijdens haar jeugd in de oorlog en het verzetswerk van haar ouders. 
Taptoe:   Thomas Geerts 
Vlagceremonie: leerlingen van groep 8 van 'De Weidevogel' 
Wilhelmus & 
muzikaal intermezzo: Waterlandse Harmonie o.l.v. Thomas Geerts 
Er is ook gelegenheid om vragen te stellen aan mevr. Sarah Bomer, 
onze gastspreekster. 
 
Na afloop van het programma krijgt u een kopje koffie met een 
heerlijke plak cake aangeboden. 
Bij de uitgang van de kerk staat de bekende collectebus voor Amnesty 
International. 
Het 4 mei comité Landelijk Noord  
 
 
 
 

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

Site: www.centraledorpenraad.nl 
 
Oplage: 1035 stuks 

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

Oranjecomité Durgerdam 
Oranjeverening Holysloot 

Oranjevereniging Ransdorp 
Oranjeverening Schellingwoude 

 

http://www.centraledorpenraad.nl/

