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Nieuws van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord 
De Wijkgids 2011 -2012 is vanaf heden ook digitaal beschikbaar op de site 
van de Centrale Dorpenraad → www.centraledorpenraad.nl 
Tussen 5 augustus en 5 september is het kantoor van de CDR i.v.m. de 
zomervakantie gesloten. 
De redactie 
 

Agenda Centrale Dorpenraad 
7 juni  Bijeenkomst jongerenverenigingen 
9 juni  Werkgroep CLN 
14 juni  Werkgroep ROL 
14 juni  Dorpsraad Zunderdorp 
20 juni  Dorpsraad Durgerdam 
21 juni  Dagelijks Bestuur 
23 juni  Dorpsraad Ransdorp 
11 juli  Dorpsraad Durgerdam 
2 sept.  Uiterste datum inleveren kopij ’t Zwaantje 
De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de Werkgroepen zijn op 
het kantoor van de CDR en beginnen doorgaans om 20.00 uur. 

 
Bestemmingsplan Schellingwoude 

Sinds 18 mei ligt het ontwerp bestemmingsplan Schellingwoude ter inzage. 
Eventuele zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan dienen binnen 
zes weken na 18 mei 2011 schriftelijk bij de deelraad van Stadsdeel Noord 
worden ingediend. 
Het ontwerp bestemmingsplan ligt inzage op het kantoor van Stadsdeel 
Noord en bij de Centrale Dorpenraad in Ransdorp. 
Daarnaast kan het plan worden ingezien in het Wijkgebouw in 
Schellingwoude (Wijkergouw 12) op de volgende data:  
 woensdag 15 juni van 10.00 tot 12.30 uur  
 donderdag 23 juni van 19.30 tot 22.30 uur  
Wanneer u een zienswijze op het ontwerp plan indient, verzoeken wij u 
ons daarvan een kopie te sturen zodat wij op de hoogte blijven. 
Dit kan via info@schellingwoude.org of Schellingwouderdijk 273. 
Dorpsraad Schellingwoude 
 

 
Bewonersonderzoek Landelijk Noord 
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De Centrale Dorpenraad gaat binnenkort beginnen met een groot 
bewonersonderzoek in Landelijk Noord. Alle inwoners van 12 jaar en 
ouder worden gevraagd een vragenlijst over verschillende thema’s in te 
vullen. Met behulp van uw antwoorden kan de CDR inzicht krijgen in de 
onderwerpen die voor u als bewoner belangrijk zijn voor uw leefomgeving. 
Met de uitkomst kan de CDR en uw dorpsraad u nog beter 
vertegenwoordigen bij de diverse instanties. Tevens worden de gegevens 
gebruikt om een nieuw beleidsplan voor 2012 te schrijven. 
Vanwege de grote van het gebied en de verschillende dorpskernen 
worden de vragenlijsten in fase verspreid en opgehaald door uw 
Dorpsraad. 
Holysloot 
Vanaf half juni zal de Dorpsraad van Holysloot als eerste beginnen met de 
verspreiding van de vragenlijsten. Eind juni zullen zij de lijsten weer 
persoonlijk op komen halen. 
Deelname is anoniem en per huishouden mogen er meerdere formulieren 
ingevuld worden. Uiteraard worden alle huishoudens voorafgaand aan de 
vragenlijst nog extra geïnformeerd. 
Na de zomervakantie volgen de overige dorpen. 
Uiteindelijk kan de CDR en uw eigen dorpsraad, bepalen welke 
onderwerpen belangrijk zijn voor de inwoners van uw dorp én Landelijk 
Noord en hoopt daarbij van harte op uw medewerking !! 

 
Afsluiting Schellingwouderbrug 

Er wordt groot onderhoud uitgevoerd aan de Schellingwouderbrug. Van 
zaterdag 4 juni tot maandag 27 juni 2011 is de Schellingwouderbrug 
afgesloten voor autoverkeer. Rijkswaterstaat voert dan werkzaamheden 
uit aan de zuidelijke aanbrug en past de wegindeling aan. Rijkswaterstaat 
stelt een omleidingroute in voor autoverkeer, via de A10 en de 
Zeeburgertunnel. De extra reistijd bedraagt 5 minuten. Openbaar vervoer, 
nood- en hulpdiensten, kentekenloze voertuigen en transport van 
gevaarlijke stoffen kunnen wel gebruikmaken van de Schellingwouderbrug. 
Ook (brom)fietsers en voetgangers kunnen tijdens de afsluiting over de 
brug. De scheepvaart ondervindt geen hinder van de afsluiting. 
In september/oktober 2011 zal de brug nog een periode van ca. 3 weken 
worden afgesloten. 
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Mededeling voor alle bewoners van Durgerdam 

Onze Kapel is door het Stadsdeel verkocht aan Stadsherstel. Stadsherstel 
zal de Kapel grondig restaureren, de fundering zal verbeterd worden en 
zowel aan de buitenkant en de binnenkant wordt volledig gerestaureerd. 
Na deze grondige restauratie zal Stadsherstel de Kapel in de verhuur 
zetten. Nu heeft uw Dorpsraad in overleg met stadsherstel besproken dat 
het wenselijk is de Kapel een functie binnen het dorp te geven die past 
binnen de mogelijkheden die er zijn. Dat wil zeggen dat de activiteiten in 
de Kapel geen overlast mag geven voor omwonenden en geen extra 
verkeersdruk en parkeerdruk mag opleveren. Stadsherstel zal daarom ook 
geen horecabestemming aan de Kapel geven. 
 
De dorpsraad ziet 3 scenario's; 

1. Stadsherstel gaat invullen buiten het dorp om en houdt wel rekening 
met wensen. 

2. We steunen als dorp een bewoner of ondernemer uit het dorp 
3. We ontwikkelen als dorpsraad een plan gedragen door het dorp 

De Dorpsraad heeft een voorkeur voor dat laatste en ziet mogelijkheden 
voor een combinatie van een dorpshuisfunctie en een 
ondernemerssociëteit, ondernemershuis. Deze laatste optie is voorgelegd 
aan Stadsherstel. 
Stadsherstel wil van de dorpsraad weten of zo'n voorstel gedragen wordt 
en of het op lange termijn voldoende zekerheid in zich heeft dat de huur 
betaald wordt. 
De Dorpsraad wil dit onderzoeken, toetsen en voorleggen aan het dorp op 
een dorpsvergadering waarvoor wij u van harte uitnodigen. 
 

Donderdag 7 juli om 20.30 uur 
in de kantine van DRC 

 
Op de agenda staan dan ook actuele zaken als het speelterrein, ‘onze 
wind’ en een leuke band. 
Ter voorbereiding vragen we het dorp met ons van gedachten te wisselen 
en ideeën en wensen aan te dragen via de website www.onsdurgerdam.nl 
en facebook via zoekfunctie ‘dorpsraad durgerdam’. Maar uiteraard kunt u 
ook leden van de Dorpsraad mailen, brieven of aanspreken. 
 
Dorpsraad Durgerdam. 
info@onsdurgerdam.nl / www.onsdurgerdam.nl 
u vindt ons ook op Facebook als Dorpsraad Durgerdam 
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Glas- en Papierbakken 
Onlangs zijn in Zunderdorp de glas- en papierbakken die op het kerkplein 
stonden verwijderd. Al enige tijd staan er op de Nieuwe Gouw, tegenover 
de bushalte, nieuwe grotere bakken voor uw papier en glas. Met het 
verwijderen van de bakken op het kerkplein is het niet meer noodzakelijk 
dat er een vrachtwagen van de gemeentereiniging de dorpskern ingaat. 
In Ransdorp worden de glas- en papierbak naast het Raadhuis verwijderd. 
Naast de kerk staan immers nieuwe grotere bakken. De bakken op de 
hoek Nieuwe Gouw / Dorpsweg waren ook even verdwenen maar gelukkig 
zijn deze nu weer gerepareerd en teruggeplaatst. Ten slotte worden de 
bakken aan het begin van de Durgerdammergouw vervangen door nieuwe 
exemplaren die op een betonplaatje worden geplaatst. 
 

Digitaal bewonerspanel Stadsdeel 
Het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel vindt het belangrijk dat bewoners 
mee kunnen denken over actuele onderwerpen in het stadsdeel. Een 
digitaal bewonerspanel biedt via het internet de mogelijkheid om op een 
snelle en efficiënte manier bepaalde onderwerpen aan u voor te leggen. 
Het Stadsdeel vraagt panelleden vier keer per jaar om hun mening te 
geven over verschillende onderwerpen. De resultaten gebruiken zij als 
bouwstenen voor beleid, als evaluatie daarvan of om inzicht te krijgen in 
een actuele situatie. Na iedere meting worden de panelleden geïnformeerd 
over de resultaten en wat er mee gebeurt. 
Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan het digitaal bewonerspanel, 
woont u in Amsterdam-Noord, bent u 16 jaar of ouder, heeft u e-mail en 
internet en wilt u meedenken over uw buurt dan kunt u zich aanmelden via: 
www.noord.amsterdam.nl / Stadsdeelbestuur / digitaal bewonerspanel 
 

Werkzaamheden toegangsweg sportpark DRC 
Maandag 30 mei start Stadsdeel Amsterdam-Noord, samen met Waternet 
en Liander, met werkzaamheden op de toegangsweg naar het sportpark 
(Durgerdammerdijk 73/79). Het werk duurt tot eind juli 2011. Bij slecht 
weer kan het werk uitlopen. De werkzaamheden bestaan uit het 
vernieuwen van de hoofdleiding elektriciteit en kleine werkzaamheden aan 
de waterleiding. Tot slot wordt de bestrating hersteld. 
Tijdens de werkzaamheden is het sportpark niet bereikbaar voor auto’s. Dit 
geldt ook voor het hotel, de begraafplaats, de kerk en pastorie. Het 
Stadsdeel raadt u aan uw auto tijdig bij het parkeerterrein weg te halen. 
Voor voetgangers blijven de lokaties met enig ongemak te bereiken. 
Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij projectleider Hr. W. 
Burgers 
Tel: 020-6355507 
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Buslijn 30 en 31 
Het GVB verwacht eind juni nieuwe bussen in te zetten op de lijnen 30 en 
31 in Landelijk Noord. De oude bussen worden vervangen door kleinere 
bussen die flexibeler en lichter zijn dan de huidige waardoor ze veel 
veiliger en geschikter zijn voor de krappe wegen en dijken in Landelijk 
Noord. 
Tot eind vorig jaar reden de bussen als Stop&Go bus op de Prinsengracht. 
Nadat deze lijn is opgeheven zijn de bussen aangepast voor Landelijk 
Noord. De bus biedt plaats aan ca. 14 personen en is ook geschikt voor 
rolstoelgebruikers. Ze hebben een relatief moderne motor (Euro 5) die veel 
minder uitstoot veroorzaakt dan de huidige bussen. 
Bezuinigingen 
Vanwege de bezuinigingsmaatregelen voor de concessie Amsterdam heeft 
de Stadsregio Amsterdam besloten dat de lijnen 30 en 31 ’s avonds na 
20.00 uur en in het weekend vanaf eind 2011 worden opgeheven. De 
reden is dat de vraag naar openbaar vervoer in deze tijdvakken bijzonder 
laag is. Het dagelijks bestuur (van Stadsregio Amsterdam) is wel bereid 
om een buurtbus te faciliteren als de bewoners zich daartoe willen 
organiseren. 
Buurtbus ?? 
Een buurtbus is een buslijn die door een vrijwilligersgroep wordt bestuurd 
en onderhouden. Het materieel wordt doorgaans beschikbaar gesteld door 
de plaatselijke vervoersmaatschappij en er zijn aparte vervoersbewijzen en 
tarieven. 
 Tijdens het laatste Bestuurlijk Overleg tussen CDR en Stadsdeel 
Noord zijn de bezuinigingen van lijn 30en 31 besproken en ook bij 
volgende overleggen zal dit punt op de agenda staan. De CDR blijft de 
ontwikkelingen volgen. 
Heeft u n.a.v. dit bericht suggesties of opmerkingen dan kunt u deze 
doorgeven aan uw Dorpsraad of de CDR. 
 

Maak de droom waar! 
KWF Kankerbestrijding regio Ransdorp en omstreken zoekt vrijwilligers die 
tijdens de collecteweek van 5 tot en met 10 september 2011 een paar 
uurtjes de tijd hebben om te collecteren. Vooral in Holysloot en Ransdorp 
hebben we versterking nodig. Help nu mee ! 
Miljoenen mensen delen een droom. Een wereld waarin kanker niet langer 
een dodelijke ziekte is. Help mee die droom waarheid te maken en help 
collecteren want iedereen verdient een morgen. Meld je nu aan ! 
Kijk op www.kwfkankerbestrijding.nl/collecte  
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of bel naar 020-4904.370 / 06-2514.6095 (Joke Smit, Durgerdam) of mail 
ons op joke-smit@hetnet.nl. 
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BEJAARDENHOEK 
Onze ouderenwijkpost  Loket Zorg en Samenleven is op 

De Breek, Volendammerweg 51b 
tel.:   020-7510610 

 
BEKLEMMEND 

 We moeten miljarden bezuinigen. Dat is een probleem, want wie kan 
zich zo´n enorm bedrag voorstellen? Ik niet, toen ik een keer de slaap niet 
kon vatten, probeerde ik daarom uit te rekenen hoeveel slagen m´n hart na 
80 jaren heeft gemaakt, globaal meer dan een miljard meende ik. Niks 
hoor, pas na eeuwen oud te worden bereik ik dat. Dus een miljard bleek 
nog veel ontelbaarder dan ik me eerst kon voorstellen. Helaas, want het 
onbegrip vond ik veel prettiger. Anders benaderen kan ook. Acht miljard 
moeten bezuinigen door de meer dan zestien miljoen die wij met z´n allen 
tellen, betekent jaarlijks ruim duizend minder te besteden samen met je 
partner. Een beklemmend gevoel. Zo raakt ook onze zorg bekneld, dat is 
zeker. De realiteit is echter veel erger. 
 Ondanks deze beklemming groeit de zorg ook nog onrustbarend. 
Sinds zelfs het met gratis rollators strooien, zie onze column ”Rollatorium” 
van april j.l., niet kon worden gestopt verbaasd dat niet. Politici blijken 
iedere bezuiniging in de zorg te beleven als politieke zelfmoord. Door deze 
verlammende besluiteloosheid holt onze zo idealistische zorg af op een 
soort faillissement. En ´Den Haag´ op een politiek faillissement. Voordat dit 
echt gebeurt en de nood beklemmend hoog oploopt, zal er wel van alles 
aan zorg worden geschrapt. Beste lezer hou daar vast rekening mee en 
leg wat opzij voor de politieke storm uitbarst die hierdoor opsteekt. Tegen 
opstekende stormen doe je niet veel vanuit onze dorpen, dit onderwerp 
past daarom niet zo in deze column. De waarschuwing wel, vandaar. 
 De overheid denkt in het groot en globaal, dat maakt het wat 
makkelijker plannen en praten daar in Den Haag. Dus die zorg voor een 
deel overhevelen naar ´mantelzorg´, ofwel naar familie, buren en vrienden, 
is daar zo geregeld. We zijn zo rijk, dus dat dat moet kunnen en is 
gemakkelijk te bedenken achter een bureau in Den Haag. Zorg en 
mantelzorg worden vooral door vrouwen uitgevoerd. Maar die vrouwen zijn 
gaan werken en hebben zo voor een belangrijk deel voor die extra 
welvaart gezorgd. Daar kan dus de extra mantelzorg niet vandaan komen, 
die vrouwen zijn al overbelast, want het huishouden is er ook nog. 
 Onze rijkdom heeft er voor een deel toe geleid dat we langer leven 
en minder kinderrijk zijn, in onze idealistische verzorgingsstaat. Kinderen 
die bovendien langer leren. Dus minder kinderarbeid beschikbaar. Ook 
deze bron voor veel zorgverlening vervalt. Ouder worden betekend meer 
behoefte aan zorg. Alleen wij mannen zijn er nog en zullen dus dit zelf 
moeten opvangen, want wij zijn het ook die veel ouder worden. We zullen 
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de mouwen moeten opstropen en de hoog nodige zorg zelf helpen 
verlenen Hier zit dus de oplossing, want de pensioengerechtigde leeftijd 
kruipt maar zeer vertraagd omhoog en wij kunnen na ons 65ste, naast 
klussen in huis, nog best een jaar of tien de nodige zorg helpen leveren… 
Ha ha, daar ben ik al te oud voor. 
 Als ik zo om me heen kijk is deze zorgverlening door oudere 
mannen al volop de praktijk. Sluipenderwijs verandert onze samenleving 
zo snel dat we dit zelf niet volop in de gaten hebben. Best fijn om zo 
onmisbaar te zijn, heren! 
Ernst, juni 2011 
 
Liedjes van Verlangen, Kamermuziek in de Dorpskerk in Durgerdam 

Op vrijdag 17 juni vindt in de Dorpskerk in Durgerdam een zomers, 
feestelijk kamermuziekconcert plaats door vier zangers en twee pianisten. 
Wieke Ubels (sopraan), Heleen Resoort (alt), Rein Kolpa (tenor), Gert-Jan 
Alders (bas) en Lennie Kerkhoff en Gerrie Meijers (piano) voeren muziek 
uit van Mendelssohn, Dvořák en Brahms. De werken die op het 
programma staan, zijn: 
vijf kwartetten voor sopraan, alt, tenor en bas van Felix Mendelssohn-
Bartholdy; 
drie delen uit de Legenden opus 59 voor piano vierhandig van Antonín 
Dvořák; 
de Liebeslieder-Walzer opus 52 voor sopraan, alt, tenor, bas en piano 
vierhandig van Johannes Brahms. 
Het zijn allemaal werken, geïnspireerd door volksmuziek en volksdansen: 
liefde, natuur en verlangen. 
Het concert begint om 20.15 uur. Entree: € 15,- (inclusief 
programmaboekje en hapje en drankje na afloop van het concert). 
Kaarten zijn aan de zaal (Dorpskerk, Durgerdammerdijk 76) verkrijgbaar. 
 

Uitslag 42e Jan Hoeve Dorpentoernooi 
Speeldatum wedstrijd uitslag 
maandag 2 mei Uitdam - Ransdorp 1-2 
zaterdag 14 mei Durgerdam - Uitdam 1-3 
zaterdag 14 mei Ransdorp - Holysloot 3-3 

woensdag 18 mei Durgerdam – 
Zunderdorp 5-2 

vrijdag 20 mei Zunderdorp - Ransdorp 2-2 
vrijdag 20 mei Holysloot - Uitdam 6-2 
maandag 23 mei Durgerdam - Holysloot 1-0 
woensdag 25 mei Zunderdorp - Uitdam 2-9 
vrijdag 27 mei Durgerdam - Ransdorp 3-3 
maandag 30 mei Holysloot - Zunderdorp 6-3 



 11 

zaterdag 4 juni FINALE  
 Durgerdam – Holysloot 1-3 
Winnaar 2011 Holysloot  

 
Groene Buren Bioscoop -Programma 2011 

Uw locale klimaatactivisten van Mijn CO² Spoor presenteren een nieuwe 
serie klimaatfilms !! 
U bent van harte uitgenodigd in het Wijkgebouw Schellingwoude ! 
Afgelopen jaar riepen de films levendige discussies op; of was dat door het 
drankje erbij? Of door de korte inleiding, of de inmiddels beroemde 
popcorn van Karen (zoet en zout en beiden bio)? 
Ondertussen heeft de wereld weer een record jaar achter de rug wat het 
klimaat betreft. Het was het zoveelste record dat gebroken werd. Helaas 
worden voorspellingen van wetenschappers regelmatig bevestigd of zelfs 
overtroffen. Wat betekent dat nou voor ons ? Boeren denken daar weer 
anders over dan zonnebaders. En u ? 
Onze volgende film laat u zien wat er gebeurt als het warmer wordt. 
Stapsgewijs, eerst 1 graad, en verder to 6. Zet u schrap voor “Zes 
Graden”, een film naar het boek van Mark Lynas. 
De overige titels hebben alle te maken met ons doel om samen onze eigen 
CO² uitstoot te verminderen, maar de titels liggen nog niet helemaal vast. 
Welkom vanaf 19.30 uur met thee/koffie. Einde film om 22.00 en dan 
bijkomen met een glas tot 23:00 uur. En om met Wim Kant te spreken (wie 
kent hem nog?) “Je neemt er wat van mee!”. 
Welkom bij de Groene Buren Bioscoop in het Wijkgebouw Schelingwoude, 
Wijkergouw 10, Schellingwoude (naast de kerk). 
Noteer alvast: 14 juni; 16 aug; 11 okt; 13 dec; 14 feb (2012) U kunt zich 
ook opgeven voor de Groene Buren Nieuwsbrief, dan sturen we u tijdig 
een herinnering. Contact: info@groeneburen.net en www.groeneburen.net 
 

Doe Mee: Isolatieproject met infrarood foto onderzoek 
Groene Buren nodigt buren uit om samen de isolatie van ons, uw huis te 
verbeteren. We denken aan een tiental deelnemers om mee te beginnen. 
Vaak is er wel iets aan isolatie gedaan maar hoe weet je of het voldoende 
(volgens plan)werkt. Zijn er eenvoudig te dichten warmtelekken over het 
hoofdgezien? 
We laten een hoge kwaliteit infrarood foto maken van ons, uw huis. Geen 
luchtfoto, maar gemaakt vanaf een auto. De kwaliteit van uw dak en gevel 
kan zo beoordeeld worden. Vervolgens maken we met isolatietechnici en 
isolatieplan. De foto alleen kan uiteraard ook een interessant document 
zijn, bijvoorbeeld bij verkoop. 
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Als deze aanpak werkt kan het project uitgebreid worden. Bij meer 
infrarood foto’s gaat het tarief uiteraard omlaag. Misschien ook de 
isolatiekosten. 
Voor u levert het geld, comfort en milieuwinst op. Voorde stichting Mijn 
CO2 Spoor en ons project Groene Buren is dit een manier om bij te dragen 
aan klimaatbescherming. 
U kunt zich opgeven (ook voor een infrarood foto alleen)bij Anrik 
Engelhard liefst via email en eventueel per brief. 
NoorderIJdijk 107 
1023 NT Amsterdam 
info@groeneburen.nl 
GroeneBuren is een netwerk van mensen die op hun eigen manier bezig 
zijn met een duurzame,klimaatbeschermende leefstijl. 
Groene Buren is een project van de stichting Mijn CO2 Spoor. 
Meer info op www.groeneburen.net en www.mijnco2spoor.nl 
 

 
Trouwen voor één dag – een hele zomer lang ! 

In samenwerking met Wed and Walk biedt Stadsherstel stellen de kans om 
zich voor één dag in de echt met elkaar te laten verbinden. Dat is op zich 
al bijzonder en de bijzondere gebouwen zoals de forten van de Stelling 
van Amsterdam, een Werelderfgoedmonument van Unesco, in een 
prachtig gerestaureerd plattelandskerkje in een beschermd dorpsgezicht, 
in een belangrijk neogotische kerk van de vermaarde architect Cuypers én 
in een molen zonder wieken geven de dag nog iets extra’s. 
Dit bijzondere evenement vindt plaats op de onderstaande dagen en 
locaties: 
2 t/m 6 juli  Kerk van Ransdorp, Dorpweg 55 te Ransdorp (iedere 
dag) 
11 t/m 22 juli  Vondelkerk, Vondelstraat 120 te Amsterdam 
(ieder dag) 
3 september  De Oude Molen, Zwarte Pad 30 te Amsterdam 
4 september  Fort aan den Ham 
11 september Fort bij Aalsmeer 
De trouwlustigen hoeven zelf geen voorbereidingen te treffen. Wed and 
Walk heeft alles voor het paar klaarliggen: sprookjesachtige bruidsjurken, 
sluiers, vintage jacquets, plastic bruidsboeketten, de muziek en natuurlijk 
gouden plastic ringen met fonkelende edelstenen. Aan alle ingrediënten 
voor een geslaagde en romantische dag is gedacht. De unieke locatie 
draagt extra bij aan de bijzondere sfeer. Van de miniceremonie onder de 
rozenboog vol bloemetjes wordt een trouwfoto gemaakt die het stel mee 
naar huis krijgt.  
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Het sprookje duurt tot zonsopkomst; bij de eerste zonnestralen is alles 
voorbij en is het huwelijk niet langer geldig.  
De kosten voor trouwen voor één dag zijn € 49,50. Opgeven kan via 
www.wedandwalk.com. 
Stadsherstel Amsterdam NV 
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Galerie De Opsteker 
In de Dorpskerk Durgerdam is tot en met 2de Pinksterdag nog een 
tentoonstelling te zien met keramiek van Sabine Louis en schilderijen van 
Lisette Alblas en Brighart. 
Op zondag 26 juni opent de tentoonstelling “Asturias in Durgerdam” met 
werken van drie kunstenaars uit Noord-Spanje. Deze tentoonstelling is tot 
en met 7 augustus te zien. 
De jaarlijkse fototentoonstelling ‘Lumière’ vindt plaats van 13 augustus tot 
en met 4 september met Braziliaanse fotoverhalen van Norma Lo Fo 
Wong uit Oostzaan. 
De exposities in de Dorpskerk Durgerdam zijn geopend op zaterdag en 
zondag van 13.30 tot 17.30 uur (2de pinksterdag open). 
Inlichtingen: www.opsteker.nl en telefoon 020-6386904 
 

 
 

22e Atelierroute Boven ’t IJ 2011 
Op zaterdag 18 juni en zondag 19 juni 2011 zijn de ateliers open van 
12.00 tot 18.00 uur. Vijftig beeldende kunstenaars brengen hun kunst tot 
leven in hun ateliers. De Atelierroute van dit jaar is inspirerend en 
veelzijdig en een lust voor de zinnen. Ondanks de bezuinigingen op kunst 
en het wegsnijden van subsidies leeft deze atelierroute aan alle kanten. 
Bezoekers kunnen zich laten verrassen door goede kunstenaars en 
prachtig werk en zich laten verleiden tot een unieke aankoop.  
Veel kunstenaars en ateliers zijn niet alleen tijdens de Atelierroute, maar 
het hele jaar door te bezoeken. De website van de route is het hele jaar 
online.  
Onder de noemer Noordelijk Halfrond werkt de atelierroute ook dit jaar 
weer samen met Museum De Noord en het Lijmlab. In museum De Noord 
kan het publiek een stem uitbrengen op het werk dat zij het mooist vindt.  
Het lijm lab is bekend vanwege haar kunstonderwijsprojecten op 
basisscholen. Ook dit jaar is er weer een tentoonstelling in “De Beke” van 
het werk gemaakt door de kinderen van de basisschool De Weidevogels. 
In het Clusius College exposeren de leerlingen van drie andere scholen.  
Nieuw dit jaar is de Mode Broedstraat op het Waterlandplein op vrijdag 17 
juni.  
Neem op 12 juni ook een kijkje in de keuken bij de kunstenaars op het 
NDSM terrein. 
Informatie over alle deelnemers en de kunstroute is te vinden op onze 
uitgebreide website www.noorderijkunst.nl 
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WATERLAND – KERKENLAND 2011 
16 jaar muzikale fietsroutes door de achtertuin van Amsterdam 

Voor het zestiende achtereenvolgende jaar wordt in Waterland en 
Landelijk Noord WATERLAND – KERKENLAND georganiseerd.  
Op zaterdag 18 en zondag 19 juni en op zaterdag 25 en zondag 26 juni 
2011. 
Deze muzikale fietsroutes voeren de deelnemers langs bijzondere locaties 
waar ze op muzikale intermezzo’s worden getrakteerd.  
Er is een gevarieerd aanbod: van klassiek tot shanty's en van folk tot 
fanfare. 
In totaal zijn er 64 optredens van 16 ensembles, orkesten, koren en bands. 
Om de miniconcertjes bij te kunnen wonen moet er wel gefietst worden. 
Vooral de combinatie van een mooie omgeving, de acht kerkjes en de 
uiteenlopende muziek staan garant voor een mooie zomermiddag. 
In het eerste weekend: 18 en 19 juni worden de dorpen Zunderdorp, 
Durgerdam, Ransdorp en Holysloot aangedaan.  
In het tweede weekend: 25 en 26 juni staan de kerkjes van Zuiderwoude, 
Uitdam, Broek in Waterland en de R.K. Kerk van Monnickendam op het 
programma. 
De formule is eenvoudig: Ieder kan beginnen bij een kerk naar keuze. 
Ieder heel uur, te beginnen om 13.00 uur, zijn er concertjes. Het laatste 
optreden begint om 16.00 uur. Elk concertje duurt 20 minuten, zodat de 
fietsers voldoende tijd hebben om naar de volgende kerk te fietsen. De 
beide routes zijn ieder ongeveer 18 kilometer. De afstand tussen de 
kerken – tussen de drie en de vijf kilometer – maakt het heel goed mogelijk 
om van kerk tot kerk te wandelen, fietsen of te rijden. 
Een passe-partout met routekaartje voor een heel weekend kost € 7,- en 
zijn verkrijgbaar bij iedere deelnemende kerk. Voor kinderen tot 12 jaar is 
deelname gratis. 
De organisatie is in handen van de Commissie Kerk en Cultuur Waterland. 
Waterland is een fietsgebied bij uitstek. Zeven dorpen en één stadje met 
een roemruchte geschiedenis hebben daar hun eigen karakter weten te 
behouden. De eeuwenoude kerktorens zijn nog altijd de oriëntatiepunten 
voor de fietser. 
Het is de achtertuin van Amsterdam met veel vrijliggende fietspaden; voor 
fietsers een eldorado. 
In de dorpen zijn, behoudens Ransdorp, alle kerken in gebruik bij 
kerkelijke gemeenten. Er is een traditie van gastvrijheid en openheid om 
alle bezoekers te ontvangen voor een rondleiding, torenbeklimming, 
concert of tentoonstelling. Er staan tijdens deze fietsweekenden tientallen 
vrijwilligers klaar. 
 
Info:  
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Henk Breur, Termietergouw 5, 1027 AD Zunderdorp tel.: 020 – 6340727,  
e-mail: kerkencultuurwaterland@online.nl 
Voor het programma en het laatste nieuws: 
www.kerkencultuurwaterland.nl 
“Naar de duinen naar de bossen....... 
't volle leven tegemoet” zongen we vroeger, niet wetende dat de directeur 
van het Wereld Natuur Fonds (WNF) daar in 2011 de delta aan toe zou 
voegen. 
Het WNF wil het natuurbehoud in Nederland concentreren op drie grote 
(natuur)reservaten, het blauwe Delta-park, het gele Duinpark en een groen 
Bos-park, waarbij de natuurwaarde van het laatste in Europees verband 
sterk wordt gerelativeerd. Omdat het zo mooi is en in potentie kan groeien, 
door koppelingen met de Oostvaardersplassen en het Duitse Reichswald 
is het groene bos-park in de selectie meegenomen. Een keus voor deze 
drie super-natuurgebieden gaat volgens de directeur van het WNF wel ten 
koste van honderden kleine biotoopjes en reservaatjes. Daar moeten de 
provincies, particulieren en stichtingen maar voor zorgen. Waar niets over 
wordt gezegd, is de aanpassing van de infrastructuur, wanneer we in het 
weekend met z'n allen in de auto moeten stappen, om in één van die 
supergebieden te gaan recreëren. Het pleidooi voor grootschalig herstel 
van natuurlijke dynamiek in een drietal landschapstypen spreekt best wel 
aan. Nederland is nu eenmaal de delta van enkele grote rivieren en dat 
mag zeker een extra accent krijgen. Voor het grote bijna aaneengesloten 
duingebied van Westkapelle tot en met de Waddeneilanden geldt eigenlijk 
hetzelfde. En ondanks dat onze bossen in groter verband geen bijzondere 
natuurwaarden vertegenwoordigen, zal een verbinding met andere 
natuurgebieden de waarde van het geheel in bijzonder positieve zin 
beïnvloeden. Opvallend is dat een typisch Hollands en elders in Europa 
zeldzaam landschap als ons waterrijke veenweidegebied helemaal buiten 
beschouwing blijft. Of is dit zo'n gebied waar de provincie, particulieren en 
stichtingen zich over mogen ontfermen? Er lopen geen reeën, herten, of 
wilde zwijnen, maar ons melk-, vleesvee en schapen doen daar in 
landschappelijke zin nauwelijks voor onder. Voor de grote vluchten wilde 
ganzen, die vooral in de ochtend- en avondschemering van revier 
wisselen, van en naar hun rustplaatsen op het grote water, hoef je niet 
meer dan een half uurtje de grote stad uit te fietsen. En het onderhoud van 
dat alles wordt hoofdzakelijk gratis en voor niets door de agrarische melk- 
en vleesveebedrijven verricht. De landschappelijke- en natuurlijke potentie 
van het Waterlandse veenweidegebied zou met geringe middelen en 
financiële inzet kunnen worden opgewaardeerd door al die verspreid 
liggende biotoopjes, reservaatjes (citaat directeur WNF) en 
landschapselementen te koppelen. Concreet kan hierbij gedacht worden 
aan een natuurlint van de vele braken langs de Waterlandse Zeedijk, in 
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samenhang met de polder IJdoorn, het natuurgebied De Munt en het 
stelsel van Dieën en Aeën. Alles ligt er in feite al en behoeven alleen de 
verbindingen op enkele punten wat aandacht. Om van al dat moois te 
genieten hoeven de 800.000 Amsterdammers in ieder geval niet in de auto 
te stappen. Waterland ligt op loop- en fietsafstand. 
Zijbijter 

NEPTUNUS FEEST 
Zondag 17 juli in Durgerdam, iets later dan normaal, maar nu kunnen we 
met zijn allen ook vieren dat het bijna vakantie is !!! Met SPELLETJES in, 
op en bij het water onder toeziend oog van Neptunus. Met natuurlijk het 
jaarlijkse KLOMPZEILEN als een van de belangrijke attracties. Dit alles 
van 12.30 tot 17.00 uur in de buurt van de Muziektent in Durgerdam. Met 
daarna eten voor wie wil !! 
Wat valt er allemaal weer te doen: 
Schilderen bij het bushokje 
Spelletjes voor de allerkleinsten bij de muziektent 
Klompzeilen 
De bekende zeephelling 
Kanowedstrijden 
Polstokspringen 
Mastworstelen 
Slootjesrace voor volwassenen 
En natuurlijk weer de vlotrace met de zelfgebouwde vlotten 
En nog wat verrassingen zo her en der in en rond het water !! 
DEELNAME AAN DE NEPTUNUSDAG IS OP EIGEN RISICO. OUDERS 
DIENEN OP HUN EIGEN KINDEREN TE LETTEN IN EN BIJ HET 
WATER !! 
En natuurlijk zullen we het dit jaar weer gezamenlijk afsluiten met eten bij 
de muziektent! Laat even weten of je mee wilt eten en met hoeveel 
mensen. De kosten zijn € 10,- p.p., kinderen uitgezonderd. 
Uiteraard is er ook weer een TAARTENCOMPETITIE. Die we dan met zijn 
allen na het eten heerlijk kunnen oppeuzelen. 
Komt allen en meld je voor het eten aan bij een van onderstaande mensen 
of via de mail: stijntje@xs4all.nl Vermeld je naam en hoeveel personen 
mee willen eten. We hopen jullie allemaal te zien op 17 juli in Durgerdam!! 
Lieke (DDD 96), Marc (DDD 148), Paul (DDD 198) en Stijntje (DDD 94) 
De Neptunus 2011 organisatie 
 

Open dag Dikhoeve 
18 en 19 juni is weer het weekend van de open dagen van de biologische 
landbouw, deelnemende bedrijven zijn dat weekend te bezoeken. 
Ook ons bedrijf doet dit jaar weer mee en is op zondag 19 juni geopend 
van 10 tot 16 uur, aan de Nieuwe Gouw 51 in Ransdorp 
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Zuivel boerderij Dikhoeve. 
 

Woonruimte gezocht 
Gezocht: Tijdelijke zelfstandige simpele woonruimte vanaf augustus voor 
50+vrouw die gebonden is aan Landelijk Noord; bv een tuinhuis of een 
souterrain / onderdijkkamer. Reacties op tel. 06-51412898 (na 18.30 uur) 

Open dag Breedijk Hoeve 
Op vrijdag 17 juni van 13.00 tot 19.00 uur en op zaterdag 18 juni van 12.00 
tot 16.00 uur hebben wij een open dag ! 
Over de goede invloed van de natuur op de mens is al veel gezegd en 
geschreven, bij ons wordt dit in de praktijk gebracht. Want nu alweer 10 
jaar geleden zijn wij begonnen met het bieden van dagbesteding. Ontdek 
op de open dag hoe wij dit doen en kom kijken naar de nieuwe tuin, de 
vernieuwde ruimtes voor dagbesteding en het villa kakelbond kippenhok. 
Bent u of kent u iemand die op zoek is naar zinvolle dagbesteding, dan 
kunt u zich op de open dag oriënteren op wat wij bieden. Wilt u de 
boerderij bezichtigingen dan bent u natuurlijk ook van harte welkom. 
Tijdens de open dag kunt u o.a. : 

• Een rondleiding krijgen met uitleg over de tuin, een kijkje nemen bij 
de werkzaamheden en kennismaken met de dieren. 

• De fototentoonstelling bezichtigen 
• Kennismaken met de kleurrijke dieren van Swanny Beukema 

(schilderijen) 
• Kinderactiviteiten zoals pony rijden (als je kind bent natuurlijk) 

De Breedijk Hoeve   Bloemendalergouw 37, 1028 BH 
Holysloot 
     Tel. 020-4910359 
 

Gordion Ensemble 
Het Gordion Ensemble speelt zaterdagavond 18 juni in de Dorpskerk van 
Durgerdam werken van o.m. Ravel, Schubert en Beethoven. Aanvang 
20.15 uur. 
Toegangsprijs: € 16,- incl. glas wijn na afloop 
tot 15 jaar, pas 65 en studenten: € 12,- 
Laura Frenkel, viool / Beitske Verheij, cello / Ruud van Odenhoven, piano 
Meer informatie op: www.gordionensemble.nl 
 

Oppas gezocht 
Gezocht: Oppas gezocht voor de woensdagmiddag. 
Het is voor twee vrolijke kinderen van 5 en 7 jaar. We wonen op de 
Schellingwouderdijk. Tel: 06 42452270 
 

Tijdelijke woonruimte gezocht 
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Vanwege het verbouwen van ons huis vanaf eind augustus 2011, zijn wij 
opzoek naar een tijdelijk onderkomen in de buurt, voor een periode van 
ongeveer drie maanden. Een huisje in de tuin, een stacaravan, een woning 
die te koop staat, of een huis waar opgepast moet worden vanwege een 
lange reis, wij zouden er erg mee geholpen zijn als wij hier gebruik van 
mochten maken. 
Marco van Es en Sarah Meeuws 
Durgerdammerdijk 92, tel 06-14409322 of email: marvanezz@hotmail.com 
 

Agenda vanaf juni 
 

7 juni CDR, Bijeenkomst jongerenverenigingen 
9 juni CDR, vergadering werkgroep CLN 

14 juni CDR, vergadering werkgroep ROL 
14 juni Groene Buren Bioscoop, Schellingwoude 
15 juni BP Schellingwoude ter inzage 
17 juni Kamermuziek Dorpskerk Durgerdam 
17 juni Open dag Breedijk Hoeve 
18 juni Atelierroute Boven ’t IJ 
18 juni Waterland – Kerkenland 
18 juni Open dag Dikhoeve 
18 juni Open dag Breedijk Hoeve 
18 juni Gordion Ensemble 
19 juni Atelierroute Boven ’t IJ 
19 juni Waterland – Kerkenland 
19 juni Open dag Dikhoeve 
21 juni CDR, vergadering Dagelijks Bestuur 
23 juni BP Schellingwoude ter inzage 
25 juni Waterland – Kerkenland 
26 juni Waterland – Kerkenland 
26 juni Tentoonstelling ‘Asturias in Durgerdam’ 
7 juli Openbare dorpsraad vergadering Durgerdam 

17 juli Neptunusfeest Durgerdam 
13 aug Fototentoonstelling ‘Lumière’ 
16 aug Groene Buren Bioscoop, Schellingwoude 
Colofon 
Kopij september digitaal opsturen uiterlijk vrijdag 2 september 
Redactie Dorpsweg 35 

1028 BK  Ransdorp 
Site: 
www.centraledorpenraad.nl 
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020-4904437 
c.dorpenraad@planet.nl 

of 
www.landelijknoord.nl  

Oplage 975 exemplaren          Bezorging J. Gils (020-6368967) 
’t Zwaantje is het wijkblad van de Centrale Dorpenraad LN. De redactie behoudt zich het recht 
voor ingezonden kopij te redigeren en in te korten. De eindverantwoordelijkheid berust bij het 
dagelijks bestuur van de CDR. 
 


