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SCHELLINGWOUDERDIJKDOORBRAAK 
Maximááále Watermanagement 
 
9.00 Alarm: het water komt  

We starten de dag met een lawaaioptocht over de dijk. Alle 
dijkbewakers, waternimfen, bootvluchtelingen en andere 
Schellingwouderdijkdoorbraakrakkers verzamelen bij het 
wijkgebouw voor een wandeling over de dijk. En dan maar ratelen, 
klepperen en slaan op die trommels. Voor de ouders met gevoelige 
oren, of gewoon zin in koffie staat er voor het wijkgebouw een 
overheerlijk ontbijt terras met croissants en cappuccino.  

10.00 Schellingwouderdijkdoorbraakmodeshow met kinderjury  
Hoe bereid jij je voor op een dijkdoorbraak? Wat voor wateroutfit 
vind jij het beste passen bij golven en storm? Ga je als stoere 
zandzakkendrager of ben jij meer een gevoelige waternimf. Wie 
weet bereid je een spannende parapludans voor op de catwalk. Of 
ben je meer een type voor een waterorgel? Laat het ons zien op de 
loper. De origineelste deelnemer krijgt een mooie waterprijs.  

10.30 Spelkaart en routekaart halen  
Tijd om de dijk te dichten. Vergeet niet in het wijkgebouw je 
routekaart op te pikken. Alleen zo doorloop je de juiste stappen 
voor het Maximááále watermanagement.  

10.45 Regendans  
Dansen we voor regen of juist voor zon? Het maakt niet uit, als de 
voeten maar van de vloer komen. Stamp, draai, spring en knal. 
Voor de winnaar is er natuurlijk een mooie prijs die vast van pas 
komt bij het dichten van de dijk.  

11.00 Maximááále watermanagement  
En dan begint de test. Sjouwen, sjorren, pompen of verzuipen. Snel 
de was binnenhalen voor de storm. Daar op het dak van de woning 
zitten nog knuffels die gered moeten worden. Via een onmogelijk 
parcours kun je er komen. Gaat het lukken? En met welke vinger is 
het gat in de dijk te dichten? 12 proeven van bekwaamheid om aan 
te tonen dat jij het dorp kunt redden van de watervloed. Begin 
maar vast met trainen want dit wordt geen makkie. 
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12.30 Krachtvoer  

Als alle waterwerkers en andere dijkbewakers hun spelkaart 
inleveren, kunnen ze een dijkbroodje halen en even bijkomen van 
de inspannende reddingswerkzaamheden. Volwassenen kunnen 
ook wat eten maar zij zullen hun portemonnee moeten trekken.  

13.00 Wie redt Schellingwoude  
En dan volgt natuurlijk de uitslag. Wie weet het meest van 
watermanagement en kan straks de koning helpen bij zijn 
belangrijke werk. De schatten van neptunus wachten op degene 
met de meeste punten.  

13.30 Vrijheid blijheid  
Alles wat je in die natte kelder hebt gevonden gaat hier zo van je 
kleedje naar een nieuwe eigenaar. Moegehandeld? Dan kun je je 
ook laten schminken. Als waternimf, octopus, of zeerover. Of een 
broodje bakken boven een echt vuurtje. Er is genoeg te doen!  

16.00 Open podium  
Het podium is vrij voor iedereen die zijn talenten wil laten horen en 
zien. Singer-songwriters, jongleurs, verhalenvertellers, goochelaars 
en podiumbeesten. Hier zie je het talent van Schellingwoude !  

17.00 Finding Nemo  
Even chillen bij een filmpje. Doe of je dobbert op zee en kom tot 
rust op de lekkere kussens voor het filmscherm. Duik met Nemo 
onder water. Een klassieker voor jong en oud.  

18.00 Dijkvoeding  
Rond het wijkgebouw staan tafels waar eenieder die zich heeft 
ingeschreven kan aanschuiven voor de maaltijd.  

19.00 Kampvuur met borrel  
Vanaf 19.00 gaan de vuurkorven aan. Om bij te mijmeren, te zingen 
en om al die oude verhalen van vroeger uit Schellingwoude te 
delen. Wie raad het thema van volgend jaar?! 

Op de dag zelf aanmelden: 
- Spelparcours €5,- 
- Diner (bij voldoende voorraad) €7,- kinderen €15,- volwassenen 
Vooraf aanmelden (voor alle onderdelen) via Leonoor Engels 
tel. 06-54976654 
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Programma Oranjevereniging Zunderdorp: 
 

Dag Tijd Programma 

vrijdag 22 april 18.30 uur 
21.00 uur 

Tonknuppelen en Pinjata voor de junioren 
DJ Thijs Nieuwenhuizen 
 

zaterdag 23 april 10.00 uur 
14.00 uur 
20.00 uur 
 
 

Rommelmarkt 
Bubbelvoetbal 
Johnny en Anita feest 
Worsten van Woeste Willem 
Haagse Sjakie 
 

zondag 24 april 10.30 uur 
12.00 uur 
14.00 uur 
 
19.00 uur 

Kerkdienst in de tent 
Broodmaaltijd 
Puzzelfietstocht voor kinderen en 
volwassenen in de omgeving 
Zunderdorps Diner met als intermezzo’s de 
grote Zunderdorp Quiz 
 

maandag 25 april 19.30 uur 
21.00 uur 

Hooivorkdart  
De bands uit Wight -  Live muziek 
 

dinsdag 26 april 14.00 uur 
22.00 uur 

Senioren High Tea 
Optreden Doe Maar in Zunderdorp 
Robin Verkaik en band 
 

woensdag 27 april 09.30 uur 
10.00 uur 
11.00 uur 
14.00 uur 
19.30 uur 
23.00 uur 

Bellen blazen en Badeendjes-race 
Spellen voor kinderen & springkussen 
Spellencircuit voor volwassenen 
Spellen volwassenen (zeskamp) 
Bonte Avond met de revanche per straat 
Tombola en Discotheek Blackhat 
 

woensdag 4 mei 20.00 uur Dodenherdenking 
Aansluitend koffiedrinken en  
tentoonstelling – de huishouding in de oorlog 
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Het Oranjefeest in Zunderdorp kent dit jaar enkele opmerkelijke 
nieuwe activiteiten. Zo treedt op vrijdagavond 22 april (na het 
tonknuppelen) DJ Thijs Nieuwenhuizen op. Sommigen kennen hem 
wellicht, want hij heeft al veel gedraaid hier in de regio. 
 
Zaterdagmiddag 23 april is er het Bubbelvoetbal. Op je voeten na 
stoppen we je in een grote plastic bal en dan doelpunten maken. 
Eenvoudig is het zeker niet. 
 
Zaterdagavond is het foute Johnny en Anita feest. Muziek en live zang 
door Haagse Sjakie (op zich al fout genoeg) en dan nog eens alle 
bezoekers fout verkleed. Het wordt vast een topavond.  
Woeste Willem zorgt voor de worsten (dat doet hij trouwens de hele 
feestweek – en hij levert er ook friet bij). 
 
Zondagmorgen is de kerkdienst in de tent met daarna de fietstocht. 
's Avonds wordt het dorpsdiner verzorgd door slagerij Idzinga van het 
Waterlandplein. De kaarten zijn € 17,50 en voor kinderen van 4 t/m 9 
jaar kost het € 10,- 
 
De bands uit Wight op maandagavond behoeven nauwelijks enige 
introductie. Het is inmiddels een vaste hit op elk Oranjefeest. 
 
Dinsdag hebben we weer een primeur. Doe Maar treedt op in 
Zunderdorp. Een unieke kans om ze live te zien. Ze worden vertolkt 
door de band van Robin Verkaik (een voormalige Zunderdorper). 
 
We sluiten het feest af met de Bonte Avond. Zunderdorp zet zijn beste 
beentje voor. Ieder die maar het lef heeft om voor een volle tent op de 
planken te staan krijgt een kans wereldberoemd in Zunderdorp te 
worden – en dat zijn er inmiddels heel wat. 
 
De festiviteiten zijn in de feesttent bij de kerk. 
Vragen ? info@oranjeverenigingzunderdorp.nl of bestuur 
Kijk ook op: www.facebook.com/oranjeverenigingzunderdorp 

 

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: Waterputgooien, eendjes vangen, sjoelen en 
dobbelen. 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 Tobbesteken voor kinderen en kegelen 

bij het Oranje Loket. 
 
10:30 uur Tobbesteken voor kinderen! Goed mikken, anders heb je een 

nat pak! Let op: deelname vanaf 8 jaar. 
 
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 heerlijke 

dingen! De nieuwe Diamond Dog wordt geïntroduceerd ! 
Nieuwsgierig wat het is en hoe die smaakt? Kom en probeer 
hem ! Ook de buitenbar is geopend om de dorst te lessen na 
de inspanningen van de spelletjes en het eten. 

 
11:00 uur KEGELEN voor dames, heren, jongens en meisjes ! 
12:00 uur Prijsuitreiking Kinderspelen 
13:00 uur Miniconcert van de Waterlandse Harmonie 
14:00 uur Start 3-kamp voor volwassenen! Leuke spelletjes zoals 

bierpulglijden, kop van jut en ski-estafette. 
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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 18:00 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. 
 
 
4 mei HERDENKING 
  zie achterin dit 't Oranje Zwaantje 
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5 mei  BEVRIJDINGSDAG 
09:00 uur VRIJMARKT voor alle leeftijden op het SCHOOLPLEIN. Bij 

slecht weer in de grote zaal van de Beke.  
10:00 uur 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, b.v. 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! 

Tijdens de vrijmarkt kunnen de kinderen zich laten 
 schminken! 

 

 
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 
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ORANJEVERENIGING HOLYSLOOT 2016 
‘VROEGER’ 

 
TONKNUPPELEN 22 APRIL 
19.15 uur:  Inschrijving geopend op het voetbalveld 
19.30 uur:  Aanvang Tonknuppelen 
Na afloop is de prijsuitreiking in het Wijkgebouw en is de bar geopend. 
 
KONINGSDAG 27 APRIL 
10.30 uur:  Vlag hijsen en Wilhelmus 
10.35 uur:  Aanvang kinderspellen met als thema ‘Vroeger’. Kom 

verkleed als jouw held/heldin van vroeger! Er is weer 
een springkussen! 

12.30 uur: Aanvang lunch, kosten €5,-. Voor de kinderen zijn er 
pannenkoeken. We komen hiervoor langs de deur. 
Opgeven kan ook via 020-4904965. 

13.30 uur:  Start spel voor volwassenen in teams. Wie wordt 
omgedoopt tot kampioen sjoelen en wie raadt de 
muziekhits van vroeger? 

Na afloop is de bar geopend in het Wijkgebouw. 
 
BEVRIJDINGSDAG 5 MEI 
15.00 uur:  Wijkgebouw geopend 
15.30 uur:   Start van de traditionele bingo 
 
Na afloop serveert Het Schoolhuis een speciaal menu: 

 vlees:   Bavette met bearnaisesaus, aardappelgratin en een 
   salade 

 vega: Mac ’n Cheese met gewokte spinazie, zoete 
puntpaprika en krokant gebakken paddenstoelen 

 dessert: Een mousse van witte en bruine chocolade 
Reserveren kan via Het Schoolhuis op 020-4904414. 
 
We hopen u allen weer te zien, tot dan! 
De Oranjevereniging Holysloot 
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Koningsdag Durgerdam 
 
Durgerdam verandert met Koningsdag in een sportparadijs 
Kom verkleed als je grootste SPORTHELD aller tijden!   
 
Programma: 
13.00 Verzamelen aan het einde van het dorp. 
  Sportieve optocht met de grootste sporthelden aller tijden. 
  Voor jong en oud. Wees een held, kom verkleed! 
 
14.00 Feestelijke aankomst bij DRC en presentatie van alle  
  deelnemers. 
  Medailleceremonie voor alle helden.   
  Koffie met taart gemaakt door Durgerdammers. 
   
14.30 Spelletjes voor de kinderen op en rond het voetbalveld  
 
15.00 De kleine krachtmeting tussen de sporthelden van Oost en 
  West. Met oa een voetbalwedstrijd. Balvaardigheid, snelheid 
  en kracht worden gemeten. Voor alle kinderen tot 10 jaar.  
   
15.45  De grote krachtmeting tussen de sporthelden van Oost en 
  West. Met ook een grote voetbalwedstrijd, touwtrekken en 
  een estafette. 
  Voor iedereen vanaf 10 jaar. Kom allen, hoe meer zielen hoe 
  meer vreugd! 
 
16.30 Vrijmarkt. Verkoop je oude spullen of kleren. Maak muziek, zing 
  of dans!  
  Tonknuppelen. De traditie die niet mag ontbreken.  
  Inschrijven op de dag zelf.  
  Jeu de Boules voor de liefhebbers. Inschrijven op de dag zelf. 
 
17.30 Barbecue voor jong en oud. 
  Iedereen graag eigen bord en bestek meenemen.  
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Vanaf het weekend van 16-17 april komen we langs de deuren. 
Dan horen we graag of jullie erbij zijn en of jullie mee willen bbq-en  
(€ 7,50 pp). 
Ook willen we jullie hulp vragen om deze dag tot een spetterend 
succes te maken! 
We zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor de spelletjes, naar 
taartenbakkers en mensen die willen helpen achter de bar en bij de bbq. 
Heb je een bbq die gebruikt kan worden? Help je grillen of maak je een 
salade? We horen het graag!  
 
 
Meld je aan bij ons: 
Erik Jan (189)  
Celine (142) - aanmelden bbq’s en vrijwilligers bbq  
Marije (82)  - aanmelden taartenbakkers en bardienst 
Ester (vuurtoreneiland)  
Abbie (196)  
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 'de huishouding 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 Marie Verbraeken-Blommaart 
Mevr. Verbraeken (1921) vertelt over haar verzetswerk tijdens de 
oorlog, haar verblijf in kamp Vught en de hongerwinter in Amsterdam. 
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. Verbraeken, 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 
www.centraledorpenraad.nl 
 

Oplage: 850 stuks 

Ter gelegenheid van Koningsdag, de 4 mei Herdenking en 5 mei Viering 
brengt de Centrale Dorpenraad dit speciale ’t Oranje Zwaantje uit met: 

Oranjevereniging Zunderdorp 
Oranjecomité Durgerdam 
Oranjeverening Holysloot 

Oranjevereniging Ransdorp 
Oranjeverening Schellingwoude 

 

http://www.centraledorpenraad.nl/

