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Nieuws van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord 
Tot 10 maart is het nog steeds mogelijk om een aanvraag in te dienen voor 
het Budget Kunst & Cultuur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met het secretariaat van de CDR / Marianne Vrolijk tel: 020-4904 437. 
Tevens kunt u nog wijzigingen en aanvullingen doorgeven voor de nieuwe 
Wijkgids 2011-2012.  
De redactie 
 

Agenda Centrale Dorpenraad 
8 maart Werkgroep ROL 
11 maart Bestuurlijk Overleg 
17 maart Werkgroep Cultuur LN 
21 maart Dagelijks Bestuur 
1 april  Uiterste datum inleveren kopij ’t Zwaantje 
De vergaderingen zijn op het kantoor van de CDR en beginnen doorgaans 
om 20.00 uur. 
 

Bezuinigingen 
Op woensdag 9 februari zijn de bezuinigingen van o.a. de CDR 
‘besproken’ in de Raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling. Namens de 
CDR heeft Jan Hendriks hier ingesproken om duidelijk te maken hoe 
belangrijk de CDR is als vertegenwoordiger van Landelijk Noord. 
Nadat er eerder al een bezwaarschrift tegen de bezuinigingen naar het 
Stadsdeel is verzonden, is er nu ook een uitgebreide brief met ‘de gronden 
waarop het bezwaar rust’ verstuurd. 
Hoewel de reacties tijdens de Commissie vergadering positief leken zal de 
CDR er nog steeds alles aan doen om zijn functie en toegevoegde waarde 
voor het gebied te benadrukken. 
 

Dorpsraad Ransdorp 
Sinds een paar maanden heeft Ransdorp een vernieuwde website. Hier 
vindt u de notulen en nieuws van de Dorpsraad. Ook staan op de site 
berichten over gebeurtenissen om en rond het dorp. Heeft u mooie foto's 
van Ransdorp, wilt u een berichtje of reactie plaatsen of gewoon uw 
mening geven over hoe de wegen rond het dorp verbeterd moeten 
worden, bezoek dan eens onze website op http://ransdorp.blogspot.com/ 

Verslag themabijeenkomst Leefbaarheid 
Op donderdag 27 januari heeft de CDR zijn jaarvergadering 2010 
gehouden in het Jeugdgebouw van Zunderdorp. Aansluitend op deze 
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vergadering werd het thema ‘Leefbaarheid’ besproken met de daarvoor 
uitgenodigde Dr Frans Thissen en Ds Rieks Hoogenkamp. Onder leiding 
van Jan Hendriks werd er gediscussieerd over het onderwerp. 
Allereerst werd er begonnen met een inventarisatie van belangrijkste 
punten welke in 2010 door de dorpsraden en werkgroepen zijn behandeld, 
bevorderen zij de leefbaarheid in het gebied/de dorpen: 
Dorpsraden: 
Holysloot: 

• Bestemmingplan en de consequenties voor de bewoners. 
• Herdenkingsplaquette Deef Pronk. 
• Contacten met de verengingen onderhouden en activiteitenlijst 

opzetten. 
Durgerdam: 

• Verbetering speeltuin. 
• Dijkverzwaring (Dorpsraad vertegenwoordigd in adviescommissie 

HHNK) 
• Bestemmingsplan. 
• Zwaar verkeer en verkeersenquête. 

Zunderdorp: 
• Uitbreiding begraafplaats 
• Zwaar verkeer en sluip verkeer, veiligheid wegen. 
• Bestemmingsplan. 

Ransdorp: 
• Renovatie school en schoolplein (De Weidevogel) 
• Beheer van dorpshuis ‘De Beke’. 
• Communicatie naar dorpsbewoners verbeteren, website. 
• Wijzigingen binnen dorpsraad, nieuwe leden, wijziging voorzitter. 

Schellingwoude: 
• Zwaar verkeer 
• Openbare ruimte, Schellingwouderpark. 
• Wijkgebouw (nu in particuliere handen) 
• Landmarkt, draagvlak binnen dorp, kleinschalig met lokale 

produkten, eind maart 2011 open. 
Werkgroepen: 
Werkgroep ROL: 

• Bestemmingsplan. 
• Hoe houden we het landschap mooi (lees open) d.m.v. Ruimte-voor-

Ruimte, bomen rooien in weidegebied. 
• Adviezen aan Dagelijks Bestuur CDR. 

Werkgroep Agrariërs: 
• Zwaar verkeer en de ontheffingsregeling. 
• Pilote n.a.v. Dynamiek & Beeldkwaliteit. 



 4 

• Landmarkt / streekprodukten. 
Werkgroep CLN: 

• Voorbereidingen Manifestatie: Waterlandse Vloed 1916-2016. 
• Voorbereidingen Project 2011: Dichters & Fotografen. 

 
Dr Frans Thissen van de UvA heeft onderzocht wat belangrijk is om een 
dorp leefbaar te houden. Door de jaren heen is het wonen op een dorp 
veranderd van een autonoom dorp (het leven speelde daar af) naar een 
woondorp (niet meer afhankelijk van het dorp, meer individueel) 
Belangrijkste aspecten om ‘prettig’ te wonen in een dorp zijn: 

• Kwaliteit van de woonfunctie 
• Ontmoetingsplekken (b.v. dorpshuis of dorpsplein) 
• Sociaal kapitaal (contacten tussen de bewoners, sociale netwerken) 
• Vertellen van verhalen (gezamenlijke historie, binding) 

 
Ds Rieks Hoogenkamp, dominee in Zuiderwoude, vertelt over de 
veranderingen die door de komst van nieuwe bewoners in het dorp 
plaatsvinden. Hij deelt de bewoners in de volgende categorieën in: 

• De originele bewoners 
• Bewoners die vóór 1990 in het dorp zijn komen wonen 
• Bewoners die ná 1990 in het dorp zijn komen wonen 

De eerste 2 groepen vormen de kern van het dorpsleven, zij organiseren 
allerlei activiteiten en doen overal aan mee. De laatste groep bemoeit zich 
nergens mee en laat zich niet zien. Zij hebben vooral dure huizen, drukke 
banen en een nanny. 
Het lukt niet om ze bij het dorp te betrekken. 
 
Landelijk Noord 
Het lijkt erop dat de verschillen in LN nog niet zo groot zijn, wel is het 
belangrijk dat (nieuwe) bewoners worden betrokken bij de activiteiten die 
in een dorp worden georganiseerd. Het hebben van een centrale plek in 
een dorp (dorps- of wijkgebouw) wordt als belangrijk gezien, ook 
activiteiten als oranjefeesten werken een ‘dorpsgevoel’ in de hand. Het 
wordt dan ook als zeer belangrijk gezien dat er in de dorpen 
ontmoetingsplekken blijven en het verenigingsleven gestimuleerd en 
ondersteund wordt om activiteiten te ondernemen. 

 
 
 

Tweedehands Kledingbeurs 
Binnenkort is er weer een tweedehands kledingbeurs in het dorpshuis te 
Holysloot !! Wegens het grote succes is er deze keer ook een extra 
koopavond ! 
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De nieuwe collectie wordt verkocht op: 
donderdagavond 24 maart vanaf 19.00 uur en  
vrijdagochtend 25 maart van 9.00 tot 12.00 uur  
De opbrengst gaat naar Peuterspeelzaal ‘De Vrijbuitertjes’, Basisschool 
‘De Weidevogel’ en de Sinterklaascommissie. 
Als u nog bruikbare dames-, heren- of kinderkleding voor ons heeft, kunt u 
het inleveren bij: 

- Holysloot  Peuterspeelzaal (Linda) 
- Ransdorp  De Weidevogel (Coby) 
- Durgerdam  Didi Bos, Durgerdammerdijk 68 
- Zunderdorp   Marianne Vrolijk, Achtergouwtje 5b 
- Schellingwoude Mirjam Wielinga, Schellingwouderdijk 372b / st 4 

We hopen dat u allen komt kijken naar onze nieuwe ‘tweedehandse’ 
collectie. 
De koffie staat klaar !! 
Voor meer informatie kunt u bellen naar de Peuterspeelzaal (4904848) of 
naar Linda (4904895) 
 
Overigens wordt de kleding die niet verkocht wordt ieder jaar aangeleverd 
bij de inzameling voor Sam’s Kledingactie voor Mensen in Noord. 
 

 
Sam’s Kledingactie 

Op zaterdag 16 april vindt er weer de jaarlijkse kledinginzamelingsactie 
van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. Als u binnenkort uw 
kasten gaat opruimen en nog goede, draagbare kleding, schoeisel en 
huishoudtextiel voor ons heeft, willen wij vragen om deze voor onze 
kledinginzameling te bewaren (liefst in gesloten plastic zakken). 
In ’t Zwaantje van april wordt vermeld waar t.z.t. de spullen kunnen worden 
afgegeven of opgehaald. 
Alvast bedankt voor de moeite ! 
 
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood en de 
gesteunde projecten kunt u kijken op www.samskledingactie.nl 
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BEJAARDENHOEK 

Onze ouderenwijkpost Loket Zorg en Samenleven is op 
De Breek, Volendammerweg 51b 

tel.: 020-7510610 
 

IJBURG 
IJburg groeit nog steeds, als je een tijdje niet oplet staat er ineens 

weer wat nieuws. Vlakbij de Diemer centrale zo te zien, staat er van de 
winter ineens een soort ijsberg die volgens de IJburgse wijkkrant De Witte 
Kaap heet. Er stond bij dat een paar appartementen klaar zijn en 
bezichtigd kunnen worden. Nieuwsgierig als we zijn leek ons dit een mooie 
gelegenheid om eens te kijken wat men van die wijk heeft gemaakt. De 
entree van IJburg over de felwitte ‘slangenbrug’ is indrukwekkend. Om van 
een brug ook een kunstwerk te maken is een nieuwe trend in de 
architectuur, die ons land beslist verrijkt, zie bijv. ook de Rotterdamse 
Erasmusbrug. IJburg in rijdend zie je aan de linkerzij al meteen iets 
merkwaardigs. Daar is een havenkom met sluis maar zonder boten. Daarin 
waterwoningen, op betonnen drijvende bakken gebouwde stadsvilla’s. 
Best aardig om zo je bootje bij je voordeur, of aan je terras te kunnen 
afmeren. 
 Doorrijdend over de brede centrale IJburglaan, komen we op het 
Steigereiland met links hoge flatgebouwen van waaruit men genietend 
neerkijkt op onze dorpen en waar wij ons aan ergeren. Daar is ook een 
winkelcentrum. Rechts lagere bouw met aan de achterzijde een grachtje 
tussen de tuintjes, de Groene Tunnel genoemd. Hierachter liggen de 
Rieteilanden een luxebuurt met vrijstaande stadsvilla’s, geen twee huizen 
hetzelfde. Ook hier compacte bouw, de tuintjes stellen niets voor, of het 
moet op de platte daken zijn en dat zie je niet. Met oog voor architectuur 
een interessante buurt, een rustige beschouwing waard.  
 Dicht bij het noordoostelijke einde van het Steigereiland een nieuwe 
jachthaven met toegangssluis, dus veel luxe. De haven is dan ook gevuld 
met blinkend witte nieuwe poenerige praalpramen en een enorme 
opvallend witte zeetjalk. Ook IJburg vertegenwoordigt kennelijk een 
geweldige samenbundeling van kapitaal. Nog verder naar het oosten 
eindigt het Steigereiland in bouwterreinen en het uitgaanscentrum Blijburg 
met strand. Hier moet in een waarschijnlijk verre toekomst het Centrum 
eiland komen. Inmiddels is voor Amsterdam het faillissement voldoende 
genaderd, dat wij dat Centrumeiland niet meer zullen meemaken. 
 Hier staat eindelijk onze ijsberg, de immense Witte Kaap. Er was 
aldaar maar één gezin met enige koopbelangstelling en dat wij eigenlijk 
meer belangstelling hadden voor het uitzicht naar Durgerdam dan de flats 
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was ook duidelijk. Voor de verkopers een weinig bemoedigende zaak. Het 
gebouw heeft  
 
een driehoekig grondvlak met de punt naar het oosten. Dat schept in die 
punt een stapel flats met schitterend uitzicht over IJmeer en Markermeer. 
Dat daar, voor je neus, het Centrumeiland moet komen, met natuurlijk 
prachtige torenflats die Amsterdam uit de financiële misère moeten helpen 
trekken, zegt natuurlijk niemand. Voor het hiervandaan goed zien van 
Durgerdam heb je wel een verrekijker nodig. Aan de andere kant uitzicht 
op de Diemer centrale, die hier vrij dichtbij is. Nu naar de te bezichtigen flat 
op de begane grond, die via een binnenplaats te bereiken is. 

Deze flat blijkt al op slot, prompt horen we achter ons de 
toegangsdeur naar de binnenplaats ook op slot gaan. Schreeuwen haalt 
niets uit. Geen mobieltje bij me en morgen is zondag. Opgesloten in een 
ijsberg een nieuw soort martelmethode voor een bajesklant in een verre 
vreemde wereld. De beste lawaaimaak manier blijkt met de rug leunen 
tegen de bouwdeur en daar tegen trappen. Doe dit eindeloos lang. 
Uiteindelijk toch bevrijd. Toen pas beseft waaraan ontsnapt en krijg 
bibbers van kou en emotie. Van nu af beklemmen IJburg en geen 
mobieltje op zak hebben me. 

Ernst 3/ 2011 
 
 

Toneelvereniging Holysloot 
Er zijn nog steeds kaarten a € 5,- zijn te bestellen voor het blijspel  
‘Dát is kamperen!’van Toneelvereniging Holysloot. 
Speeldata zijn 11 en 12 maart om 20.00 uur en 13 maart om 14.00 uur. 
Nel John tel. 020-4904612 
 
 

Vogels rond het IJsselmeer 
Op 22 maart organiseert de 50+ Soos van Holysloot de Diavoorstelling 
“Vogels rond het IJsselmeer", gepresenteerd door de heer J. Marbus.  
Lokatie: Wijkgebouw Holysloot 
Tijd:  14.30 uur 
Bijdrage: € 2,50 inclusief consumptie 
Bent u geïnteresseerd in dit onderwerp dan bent u van harte welkom ! 

 
 

Toneelvereniging Ransdorp 
Op 8 en 9 april en op 15 en 16 april speelt toneelvereniging Ransdorp de 
klucht ‘Komkommer en Kwel’, kaarten zijn voor slechts € 2,50 verkrijgbaar 
bij: 
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Fam. Westerneng telefoon: 020-4904 264 
Volgende maand meer informatie over het stuk. 
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Weidevogels in een vrije val 
Hoe stil kan het voorjaar worden zonder buitelende Kieviten en zonder een 
schreeuwende Grutto op een damhek? 
 
Ecologische onderzoeksbureaus en andere specialisten roepen steeds 
harder om een revolutie in het weidevogelbeheer en houden een pleidooi 
voor het inrichten van grote reservaten. Ze hebben de harde cijfers aan 
hun kant, want ondanks de inspanningen in het agrarisch natuurbeheer, 
van boeren en beschermers, blijft de weidevogelstand landelijk dramatisch 
dalen. Ook met de Kieviten gaat het niet echt goed, terwijl er nauwelijks 
nog een ei van geraapt wordt. Vreemd eigenlijk dat enkele honderden 
jaren, waarin in Friesland, in andere delen van ons land en ook in 
Waterland, het eerste- en vaak ook het tweede legsel van de Kievit bijna 
volledig werden geraapt, geen zichtbaar gevolg had voor de stand van 
deze weidevogel. De omstandigheden waren kennelijk zodanig, dat een 
vervolglegsel alle gelegenheid kreeg om tot een goed resultaat te leiden, 
zowel qua eierenuitkomst, als het volwassen worden van de pullen. 
Andere oorzaken moeten dus hebben geleid tot het teruglopen van de 
weidevogelstand. Veranderingen in het landschap, waarop 
reservaatbeheerders van Staatsbosbeheer ons al jarenlang attenderen, 
zijn o.a. verhoogde recreatieve druk door de aanleg van wandel- en 
fietspaden, het dichtgroeien van een aantal gouwen door nieuwbouw van 
en bestemmingswijziging naar burgerwoningen, andere ruwvoergewassen, 
zoals maïs en vooral peilverlaging, waardoor voedsel moeilijker te 
bereiken is en vaak al begin mei massaal wordt gemaaid. Daar valt niet 
tegenop te beschermen, roepen de onderzoekers en misschien kun je 
inderdaad beter het beschikbare geld (subsidie) besteden aan grote 
aaneengesloten reservaatgebieden. Geen prettige mededeling voor al die 
bevlogen mensen, die ieder voorjaar wekenlang door onze drassige 
polders lopen te soppen, om nesten te markeren en ook niet voor die 
gemotiveerde boeren, die tijdens hun veldwerkzaamheden steeds langs al 
die stokken moeten slalommen. Misschien moeten we vaststellen, dat bij 
een uiterst efficiënte landbouw en voedingsmiddelenindustrie (Nederland 
is na de VS de tweede voedselexporteur ter wereld) gewoon geen plaats 
meer is voor natuur, zoals we die kennen van de schoolplaten van Jetses. 
Reservaatvorming van veenweidegebieden van minimaal duizend hectare, 
met moerasachtige delen, een hoog waterpeil, kruidenrijk grasland en een 
gerichte verdeling van het beschikbare subsidie, lijkt voor de 
instandhouding  van levensvatbare weidevogelpopulaties een goede 
oplossing. 
 
Zijbijter 
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Groene Buren Bioscoop presenteert Earth Report 

 15 maart is er weer Groene Buren Bioscoop in het Wijkgebouw van 
Schellingwoude, Wijkergouw 10. De film start om 20:00 uur en daarna is er 
tot 22:00 uur discussie. Napraten met een drankje tot zo’n 23:00 uur. De 
zaal is open vanaf 19:30 uur en de toegang is gratis. 
Dit is alweer de vijfde voorstelling sinds GroeneBuren in juni 2010 
begonnen met deze geslaagde avonden. Het aantal belangstellenden 
groeit gestaag en de discussies zijn levendig..... 
 Op 15 maart ook een korte terugblik en oog voor het programma 
van het komend seizoen. Ideeën zijn welkom waarbij het uiteraard vooral 
gaat om films rond het thema klimaatverandering en duurzame leefstijl. 
 Earth Report analyseert de oorzaken van klimaatverandering en legt 
uit welke gevolgen dit tot nu toe heeft gehad. Verder komen in beeld: de 
toestand van het dierenrijk, welke soorten zijn ontdekt, welke dreigen uit te 
sterven? En de mensheid? Hoe snel groeien we? Welke virusepidemieën 
bedreigen ons en welke technieken worden ontwikkeld om deze gevaren 
af te wenden?. Earth Report, (National Geographic) geeft een indringend 
en compleet beeld van de actuele toestand van onze kostbare aarde. 
 De film duurt 50 minuten. Na een korte pauze napraten met speciale 
aandacht voor het zelf bezig zijn met een duurzame leefstijl, thuis, in de 
buurt, in Amsterdam Noord. Dit is precies de missie van de Stichting Mijn 
CO2 Spoor, die deze avond organiseert met het project Groene Buren.  
Hartelijk welkom 15 maart in de Groene Buren Bioscoop, Wijkgebouw 
Schellingwoude !! 
Meer info: info@mijnco2spoor.nl 
of www.groenburen.net en www.mijnco2spoor.nl 
 

Plaats voor Kickboxles in Waterland! 
Op elke dinsdagavond worden er kickbox lessen gegeven in de gymzaal 
van de Weidevogel. Deze geestelijke en fysieke training wordt gegeven 
aan zowel de jeugd als aan volwassenen. 
Er is nog plaats om in te stappen bij de jeugdgroep (vanaf 12 jaar) om 
20.00 en bij de volwassenen (om 21.00). 
Voor informatie bel Richard van Altena: 06- 48357276 of 020-4904346. 
Email: rpvanalten@hetnet.nl 
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Vrouwen van Nu 

De NBvP Vrouwen van Nu is de grootste vrouwenorganisatie van 
Nederland en bestaat al meer dan 75 jaar. Er zijn afdelingen in het hele 
land. 
Leden van de NBvP, Vrouwen van Nu vormen samen een omvangrijk 
vrouwennetwerk. Daarin ontplooien vrouwen hun creativiteit. Vrouwen van 
Nu zijn ook geïnteresseerd in projecten over de grens, zoals bv. het project 
microkredieten voor vrouwen in Benin. 
In Noord-Holland zijn 70 afdelingen in verschillende gemeenten met totaal 
5700 leden. Deze afdelingen vormen het hart van de vereniging. Zij 
organiseren diverse bijeenkomsten en excursies.  
In de afdelingen zijn “interessegroepen”, zoals cultuur- crea- tuin- wandel-( 
Nordic Walking) – reis en fietsclubs. Een lid kan zelf het initiatief nemen 
om een interessegroep te starten. 
Ook voor U 
De NBvP Vrouwen van Nu, afd. Schellingwoude e.o. is de plek voor 
vrouwen van alle leeftijden. Kom eens vrijblijvend naar één van onze 
avonden, welke wij houden in Schellingwoude in het wijkgebouw naast de 
kerk, op de donderdag. Datum en thema wordt maandelijks aangegeven in 
’t Zwaantje. 
Onze eerstvolgende avond is op donderdag 24 maart a.s. om 20.00 uur. 
De heer Ekke Wolters uit Haarlem geeft dan een lezing over het Thijsse’s 
hof in Bloemendaal en na de pauze over de koekjesfabriek Verkade. 
  
Informatie: Ulli Hickman-Gerritsen. 020-4904490 
Mail: vrouwenvannu.schellingwoude@gmail.com 

 
De Waterlandse Melkschuit 

De tentoonstelling over de Waterlandse Melkschuit is tot vrijdag 11 maart 
nog steeds te zie in het Stadsdeelhuis. Het boek is voor € 14,50 
verkrijgbaar bij boekhandel vd Plas op Winkelcentrum Boven ’t IJ en vanaf 
heden ook op het kantoor van de CDR. 
Uiteraard kunt u ook donateur of roeier worden van de Stichting 
Waterlandse Melkschuit, kijk dan op www.waterlandsemelkschuit.nl 

 
Gevraagd 

Hulp in de huishouding – met hond. 
Voor alle voorkomende werkzaamheden, 1x per week 3 uur. 
Fam. Heerding,  Zunderdorp tel: 020-6329183 



 12 

Schoonheidssalon Francien 
Op zaterdag 19 maart van 10.00 tot 17.00 uur staat de deur van 
Schoonheidssalon Francien weer open voor een gezellige 
INLOOPVERKOOPDAG met speciale voorjaarsacties: 
• € 15,00 voor een paraffine handpakking inclusief nagelverzorging! 
• € 25,00 voor een korte kleurenanalyse inclusief korting op make-up! 
• nieuwe make-up voorjaarslook ‘Flower Power’  
• nieuwe collectie accessoires in prachtige voorjaar/zomerkleuren! 
• uitverkoop make-up! 
• leegverkoop kleding, schoenen en accessoires van € 0,50 tot € 10,00! 
Zeg het voort en neem gezellig iemand mee; iedereen is welkom! 
Durgerdammergouw 39 (tussen Ransdorp en Durgerdam) 
Tel 020-3315398 E-mail salonfrancien@gmail.com 

 
Werken in Het Schoolhuis 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste gastvrouwen en heren 
Voor een parttime dienstverband zowel ’s avonds als overdag. 
Onze voorkeur gaat uit naar iemand vanaf 18 jaar met, 
- minimaal 2 jaar ervaring in soortgelijke functie of opleiding in de 

horeca 
- zelfstandig kunnen werken 
- flexibel  
- representatief voorkomen 
- goede contactuele eigenschappen 

Wij bieden een prettige werkomgeving waar met plezier, serieus wordt 
gewerkt. 
 
De winter is nog niet voorbij, maar wij zijn al weer druk bezig met onze 
zomerplanning. Voor de maanden april t/m september zijn wij dan ook op 
zoek naar jonge, enthousiaste, gemotiveerde en service gerichte 
medewerkers voor o.a. de bediening, liefst met ervaring vanaf 16 jaar. 
 
Je kunt je sollicitatie, liefst met CV richten aan: 
Janneke Dickhout 
info@schoolhuisholysloot.nl  
 

Bent u op zoek naar een oppas? 
Mijn naam is Geertje ten Wolde, 22 jaar, en oppassen doe ik al vanaf mijn 
13e. 
Ik ben opzoek naar vaste oppas adressen, voor zowel overdag als 's 
avonds. 
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De leeftijd van de kinderen waar ik ervaring mee heb ligt tussen de 6 
maanden en 12 jaar. Neem contact op via:06-50473836 of 
geertje154@msn.com om een keer kennis te maken. Vriendelijke groet, 
Geertje ten Wolde 
 

Agenda vanaf maart 
 
  

8 mrt CDR, vergadering werkgroep ROL 
  

11 mrt CDR, Bestuurlijk Overleg 
 Uitvoering Toneelvereniging Holysloot 
  

12 mrt Uitvoering Toneelvereniging Holysloot 
  

13 mrt Uitvoering Toneelvereniging Holysloot 
 Natuurwerkdag Kinselmeerzicht 
  

15 mrt GroenBurenBioscoop, Schellingwoude 
  

17 mrt CDR, vergadering Werkgroep Cultuur LN 
  

19 mrt Inloopverkoopdag Schoonheidssalon Francien 
  

21 mrt CDR, vergadering Dagelijks Bestuur 
  

22 mrt 50+ Soos Holysloot, Vogels rond het IJsselmeer 
 CDR, vergadering Dagelijks Bestuur 
  

23 mrt 50+ Soos Zunderdorp, Bingo 
  

24 mrt Vrouwen van Nu, lezing over Thijsse’s hof en Verkade 
 Kledingbeurs Holysloot (koopavond) 
  

25 mrt Kledingbeurs Holysloot 
 Ophaaldag grof vuil 
  

5 april 50+ Soos Ransdorp, Lunch 
  

Colofon 
Kopij maart digitaal opsturen uiterlijk vrijdag 1 april 
Redactie Dorpsweg 35 

1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 
c.dorpenraad@planet.nl 

Site: 
www.centraledorpenraad.nl 
of 
www.landelijknoord.nl  

Oplage 970 exemplaren 
Bezorging J. Gils (020-6368967) 
’t Zwaantje is het wijkblad van de Centrale Dorpenraad LN. De redactie behoudt zich het 
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recht voor ingezonden kopij te redigeren en in te korten. De eindverantwoordelijkheid berust 
bij het dagelijks bestuur van de CDR. 
 


