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Nieuws van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord 
Het kantoor van de CDR is na de vakantieperiode weer op volle sterkte. 
Het nieuwe ’t Zwaantje is weer verschenen met veel informatie en 
activiteiten voor de komende periode. Veel leesplezier. 
De Redactie 
 

Agenda Centrale Dorpenraad 
7 september  Dorpsraad Ransdorp 
12 september Dorpsraad Durgerdam 
13 september Dorpsraad Zunderdorp 
15 september Werkgroep Cultuur LN 
20 september Dagelijks Bestuur 
23 september Bestuurlijk Overleg 
27 september Werkgroep ROL 
30 september 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. 

 
Onderhoud Schellingwouderbrug 

Vanwege de onderhoudswerkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de 
Schellingwouderbrug wordt de in de periode van 5 september tot 30 
september de noordelijke aanbrug afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid 
via de Zeeburgertunnel. Voor speciaal vervoer (o.a. openbaar vervoer, 
nood- en huldiensten) en kentekenloze voertuigen blijft één rijstrook op de 
brug beschikbaar. In deze periode is er één fietspad afgesloten en kan het 
andere fietspad in twee richtingen worden gebruikt. Voor bromfietsers en 
brommobielen wordt over de rijbaan een om-en-omregeling ingesteld. 
Op de website van Schellingwoude kunt u op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen: www.schelingwoude.org / actueel 
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Bezuinigingen 
Sinds de vorige berichtgeving over de bezuinigingen is er veel gebeurd. 
De CDR heeft diverse keren ingesproken tijdens vergaderingen van het 
Stadsdeel. Er is intensief contact geweest met de raadsleden van de 
politieke partijen waarin we de bijzondere positie van de CDR hebben 
weergegeven. Wethouder Kees Diepeveen onderkent onze bijzondere 
positie maar helaas zullen wij toch onderdeel van de bezuinigingen zijn. 
Het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel heeft voorgesteld om de jaarlijkse 
subsidiebijdrage aan de CDR structureel te verlagen met € 30.000,- . 
Op 23 juni is door de Stadsdeelraad gelukkig een motie van de PvdA 
aangenomen. De motie houdt in dat de voorgestelde subsidieverlaging van 
€ 30.000,- wordt verspreid over de periode 2012 t/m 2014. Vanaf 2012 tot 
2014 zal de CDR jaarlijks dus € 10.000,- minder subsidie ontvangen. 
De eerste bezuiniging zal beperkte gevolgen hebben voor de huidige 
werking van de CDR, wel zal er op verschillende posten bezuinigd moeten 
worden. De CDR gaat op zoek naar andere mogelijkheden om extra geld 
te besparen en/of te verdienen. Dit laatste wordt noodzakelijk als in 2013 
en 2014 de verdere verlaging van de subsidie wordt doorgevoerd. Als er 
geen extra inkomsten komen heeft dit grote gevolgen voor de 
werkzaamheden van de CDR. 
Gelukkig heeft de CDR nu meer tijd om hier plannen voor te maken en de 
toekomst van onze organisatie te waarborgen. 

 
 

Herman Hoeve † 
 
Op 2 juli j.l. is Herman Hoeve overleden. 
Hoewel het er even op leek dat hij zijn ziekte had overwonnen mocht dit 
helaas niet zo zijn, hij is slechts 62 jaar geworden. 
Herman was betrokken bij de oprichting van de Werkgroep Agrariërs in 
2007 en was altijd zeer betrokken bij het gebied. 
Sinds diezelfde tijd zat hij ook in de Dorpsraad van Zunderdorp waar hij, 
met zijn kennis over ons gebied, de natuur en de agrariërs, een 
waardevolle aanvulling was voor de Dorpsraad. 
 
Wij wensen zijn vrouw Adri, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit 
grote verlies. 
De Werkgroep Agrariërs en Dorpsraad van Zunderdorp zullen hem missen 
! 
 
Dagelijks Bestuur CDR 
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Ik voel me thuis in Schellingwoude 
Hoe staat het met de gemeenschappelijkheid in Schellingwoude? En hoe 
kunnen we de verbinding tussen dorpsgenoten vergroten? 85 huishoudens 
vulden een vragenlijst in die meer inzicht moest verschaffen in de stand 
van zaken in het dorp. En wat blijkt? Schellingwoudenaren zijn tevreden 
mensen. 92% voelt zich thuis in het dorp. 90% geeft gaan goed of zelfs 
zeer goed contact te hebben met de buren.  
Stichting Dorpshuis Schellingwoude veranderde begin dit jaar haar 
doelstelling van ‘aankoop van een centraal dorpshuis’ naar ‘het 
bevorderen van een grotere samenhang in Schellingwoude’. Ondanks de 
mooie resultaten uit de enquête, zien we nog mogelijkheden om de 
onderlinge relaties, samen met de bestaande verenigingen, te versterken. 
Slechts één op de drie dorpsgenoten geeft aan regelmatig deel te nemen 
aan de activiteiten die georganiseerd worden. De borrels vallen goed. 
Geen verrassing voor wie er vaker komt. Maar ook muziekvoorstellingen, 
kookworkshops en kinderactiviteiten worden gewaardeerd. Daar willen we 
ons dus meer hard voor gaan maken. Misschien bent u wel één van die 
10% die zelf iets wil regelen? Of behoort u tot de 50% die best wil helpen? 
Dan horen we het graag.  
Ideeën en suggesties en aanvullingen op ons e-mail bestand zijn zeer 
welkom op dorpshuis@ismu.nl  
 

Burenfestival Landelijk Schellingwoude 
Op 24 september is het nationale burendag. Dat kunt u vieren met de 
buren links en rechts van u. Op zondag 25 september echter, organiseert 
Stichting Dorpshuis voor alle Schellingwoudenaren een feestelijke middag 
om de goede dorpsrelaties te vieren. Op het ‘Burenfestival Landelijk 
Schellingwoude’ willen we diverse ‘stoere’ activiteiten organiseren, met 
naast kinderspellen ook volwassen uitdagingen als touwtrekken en rodeo. 
Iedereen is welkom: jong, oud, ‘import’ en traditionele 
Schellingwoudenaren. Deze speciale Burendagactiviteit vindt (ook bij 
slecht weer) plaats rond het Wijkgebouw, en duurt ongeveer van 15:00 uur 
tot 20:00 uur. Aanmelden is fijn maar niet verplicht: dorpshuis@ismu.nl of 
telefonisch 06-45742819 (Emilie). 
 

Uitzending gemist ? 
AT5 heeft eind augustus in het kader van de AT5 Zomerserie: Boeren in 
de stad enkele uitzendingen gemaakt over boeren uit Amsterdam en is 
daarvoor ook in Landelijk Noord geweest. 
U kunt de uitzendingen terugkijken op www.at5.nl, Gemist. 
29 augustus De Stadhoeve uit Zunderdorp 
31 augustus Fam. Smit uit Ransdorp 
1 september De Dikhoeve uit Ransdorp 
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De Stichting de Waterlandse Melkschuit zoekt twee bestuursleden 

De doelstelling van de stichting is om met vrijwilligers een replica van een 
Waterlandse melkschuit te bouwen en in de vaart te brengen. Als 
focuspunt in de planning geldt Sail 2015. De melkschuit zal dan 
Amsterdam Noord en Waterland vertegenwoordigen in dit grootste 
publieksevenement van Nederland. 
De fondswerving heeft door de verkoop van het boek over de geschiedenis 
van de Waterlandse melkschuiten (verschenen in februari 2011) een 
behoorlijke stimulans gekregen. Maar we zijn er nog niet. Om enkele 
opengevallen plekken in het bestuur in te vullen zoeken we naar nieuwe 
enthousiaste bestuursleden. 
We zoeken twee mensen die zich het liefst tot en met Sail 2015 aan het 
project willen verbinden. Het aantal bestuursvergaderingen bedraagt 6 tot 
8 per jaar, afhankelijk van de agenda. 

• Een bestuurslid met bestuurlijke en/of politieke ervaring in 
Amsterdam Noord. Zij of hij kent de weg in letterlijke en figuurlijke 
betekenis in Noord en Waterland. Zij of hij heeft belangstelling voor 
de historische kant van de regio. Het aspirant bestuurslid heeft een 
breed netwerk dat ligt op het vlak onderwijs en bestuur of is bereid 
om dat te vormen. 

• Een bestuurslid met affiniteit voor het bedrijfsleven in Noord en 
Waterland. Zij of hij wil zich inzetten voor sponsorwerving, steun in 
natura en goodwill bij ondernemers in de regio. Hij of zij is een echte 
netwerker, heeft belangstelling voor de geschiedenis van het gebied 
en mogelijk van het varen met traditionele vaartuigen. 

Belangstelling? 
Kijk op www.waterlandsemelkschuit.nl of neem contact op met Floor van 
Dusseldorp (voorzitter) 020-639087 of Anton Wegman (secretaris) 06-
53868985 

 
Vernieuwen parkeerontheffingen blauwe zone 

Op 1 oktober 2011 verlopen de ontheffingen voor het parkeren in de 
blauwe zones op de Durgerdammerdijk. De bewoners hebben hierover 
een brief op hun adres ontvangen. 
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De ontheffingen die voor 5 september bij het stadsdeel binnen waren, 
liggen van 19 tot en met 30 september klaar bij de afdeling Vergunningen, 
op het stadsdeelhuis, Buikslotermeerplein 2000. 
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BEJAARDENHOEK 
Onze ouderenwijkpost  Loket Zorg en Samenleven is op 

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

NATUURBELEVING 
 Het met vakantie naar het buitenland gaan, zit er voor ons niet meer 
zo in. Door het oud en kwetsbaar worden zijn we gaan opzien tegen alle 
drukte, gepak, gesjouw en gewacht in mensenmassa´s op vliegvelden. 
Ook hebben we een toenemende behoefte om ons eigen wisselvallige 
milde klimaat te wensen boven de hitte van de zuidelijke zon. We zoeken 
liever de natuur en cultuur op die dicht bij huis rijkelijk op ons wacht. Als 
jongere wil je de grote wereld verkennen, als minder mobiele bejaarde is 
de eigen kleine wereld wel zo welkom, geniet ervan! Zo kan je ook op een 
rustig plekje vlak bij huis de vroegere verre vakanties mediterend 
herbeleven, zonder te hoeven reizen. Ouder wordend lukt me dit steeds 
beter, mezelf soms verrijkend met nieuwe inzichten. 
 Ga voor natuurbeleving eens stilletjes comfortabel langs de 
waterkant zitten, zoals hengelaars doen, genietend staren naar hun 
dobber. Of in een bootje langs de oever in het riet, zitten mijmeren en 
concentreren op de omgeving. Dan merk je alras dat je van alles hoort, 
ruikt in geuren en ziet aan kleuren, dat je altijd is ontgaan. Dat zintuigen 
veel scherper worden en je meer doen beleven dan ooit tevoren, dat het 
ruisen van het riet en bladeren van bomen je fluisterend iets te zeggen 
hebben. Door die concentratie ga je het wezen van de natuur vóelen, je 
merkt dat jij en de natuur uiteindelijk één zijn, je ontdekt er zelf een 
onderdeel van te zijn geworden. Er komt iets over je, dat werkt als bron 
van echte creativiteit, iets wat soms heldere, warme goede, positieve 
herinneringen uit een ver verleden oproept. Zo onderga je de helende 
liefde van echte natuurbeleving. 
 Zo komt bij mij het beeld op van een lezer van deze columns, die in 
het leven veel tegenslagen heeft opgelopen. Hierdoor is zij zich nogal 
negatief over verleden en toekomst gaan opstellen. Dat is triest, want vóór 
ze daar erg in heeft weigert ze óók het positieve diamantje van wijsheid te 
ontdekken, dat in alle negatieve ellende verscholen zit. De helende liefde 
die de natuur uitstraalt zou haar kunnen helpen ontdekken, hoe ze het 
gevoel van machteloosheid, over alles wat ze niet meer kan van zich af 
kan werpen, om zich te richten en ontwikkelen op dat wat ze nog wel zou 
kunnen.  
 Probeer eens door van die natuurbeleving gebruik te maken, de 
kans om met de verworven wijsheid des jarens je eigen verleden kritisch te 
bezien: Was ik niet soms naïef, zette ik anderen niet op het verkeerde 
been waardoor ik zelf een rol speelde in de tegenslagen die mij toen zijn 
overkomen? 
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 Zo was mijn zomervakantie thuis, kil en nattig en wel vooral 
verrijkend! 
Ernst / sept. 2011 
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Muziekles in Ransdorp 
Er staat weer een nieuw muziekseizoen voor de deur! Wil jij ook graag 
muziek maken? De Waterlandse Harmonie verzorgt muzieklessen voor 
blazers en slagwerkers. Wil je trompet leren spelen of klarinet of misschien 
leren drummen? Zowel volwassenen als kinderen kunnen les krijgen, de 
lessen worden verzorgd door professionele musici en vinden plaats in de 
Beke. Het instrument kan meestal geleend worden van de Harmonie 
(alleen geldt dat jammer genoeg niet voor drumstellen.)  
Als je een beetje hebt leren spelen kun je ook samen muziek maken in het 
opleidingsorkest van de Harmonie. Daar wordt van alles gespeeld, rock, 
pop en musical maar ook klassieke muziek. Iedere dinsdagavond wordt er 
gerepeteerd in Dorpshuis de Beke. Het opleidingsorkest speelt tussen 
19.00 en 20.00  uur en het grote orkest tussen 20.00 en 22.00 uur. Je bent 
van harte welkom om te komen luisteren en als je al een instrument speelt 
kan je ook een keer mee komen spelen. 
Heb je interesse in een proefles of wil je meer informatie? 
Neem contact op met Irene Postma 06-26604554 stuur een mailtje naar de 
waterlandseharmonie@live.nl 

 
Jazz-orkest MDM in de Witte Kerk in Holysloot 

Op zondag 25 september aanstaande komt Wim Amerongen met zijn jazz-
orkest naar Holysloot. De zes muzikanten van het orkest hebben zich 
gespecialiseerd in het spelen van de jazz-muziek van Thelonious Monk, 
Duke Ellington en Charles Mingus. 
De naam van het orkest, MDM, is afgeleid van Monk, Duke en Mingus: 
drie invloedrijke Amerikaanse jazzcomponisten die van enorme invloed 
waren op de ontwikkeling van de jazz in de tweede helft van de vorige 
eeuw. Monk leefde van 1917 tot 1982, Ellington van 1899 tot 1974 en 
Mingus van 1922 tot 1979. Deze giganten bewonderden elkaar en 
schreven diverse stukken die naar elkaar verwijzen. Mingus maakte zelfs 
een compositie die als titel hun initialen draagt. 
Het Hollandse MDM-orkest is in 2006 opgericht en heeft al gespeeld op 
het Meerjazz festival in Hoofddorp en in de Vredeburg in Limmen. Ook 
won het de eerste prijs van het YouPlay festival 2009. 
Momenteel is de bezetting: Ad Hoekstra, drums; Beer Meijer, tenor- en 
sopraansaxofoon; Chrisjan Leermakers, altsaxofoon en dwarsfluit; Eline 
Raaphorst, piano; Goos van der Sijde, klarinet en basklarinet en Wim 
Amerongen, contrabas en sousafoon. 
Aanvang 15.00 uur. 
Na afloop kunt u onder het genot van een drankje nog nagenieten. De 
entree bedraagt € 7,50 en kinderen € 3,50 inclusief koffie of thee in de 
pauze.  
U bent van harte welkom! 
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De Schellingwouderkerk opengesteld tijdens open Monumentendag 
In het weekend van 10 en 11 september worden de Open 
Monumentendagen gehouden. Voor deze gelegenheid is de 
Schellingwouderkerk zondag 11 september open gesteld voor publiek. De 
van oorsprong Nederlands Hervormde Kerk is een rijksmonument, Het 
bouwjaar is 1860 en de derde kerk die op deze plaats is gebouwd. Aan het 
einde van de 13e eeuw heeft hier al een kerkje gestaan. Begin 1600 is er 
een stenen kerk voor in de plaats gebouwd. Na 260 jaar is deze vervangen 
voor een nieuw godshuis, welke in 2000 geheel is gerestaureerd door 
Stadsherstel Amsterdam. Momenteel doet de kerk voornamelijk dienst als 
trouwlocatie. 
Zondag 11 september 14.00 uur Optreden van het koor Schellingwoude 
    15.00 uur Optreden van het koor Schellingwoude 

 
Vrouwen van Nu 

Op donderdag 15 september 2011 komt voedingstherapeute Wendeline 
Woortman een lezing geven over voedselallergieën en intoleranties welke 
veroorzaakt kunnen worden door wat we eten en wat de symptomen 
kunnen zijn. 
Aanvang 20.00 uur in het wijkgebouw te Schellingwoude - Wijkergouw 10. 
 

Hardlopen bij Loopgroep Holysloot 
Wil je voor het eerst of opnieuw beginnen met hardlopen, lukt het in je 
eentje maar moeizaam om te trainen of loop je al hard, maar kom je 
steeds niet verder dan dat half uur, of wil je gewoonweg je tijd verbeteren, 
dan is Loopgroep Holysloot wellicht precies dat wat je nodig hebt. Je zult 
merken, dat lopen in een groepje veel gemakkelijker gaat, maar ook dat je 
prestaties snel verbeteren. Tijdens een training wordt aandacht besteed 
aan een goede warming up, coördinatie-oefeningen, looptechniek, uitbouw 
van het uithoudingsvermogen en de juiste cooling downwijze. 
Maar ook blessurepreventie, schoeisel en kleding, voeding, etc. komen 
aan bod. Loopgroep Holysloot traint elke dinsdagavond van 19.00 tot ca. 
20.30 uur vanaf het Schoolgebouwtje in Holysloot. Na de training wordt 
samen thee gedronken.  
Licht- en (ver)-gevorderden lopers kunnen elke week aansluiten voor een 
proefles.  
Plezier in het hardlopen staat voorop en dat gaat nu eenmaal 
gemakkelijker en leuker als je het samen doet! 
Informatie/aanmelding: Marijke Splinter: 020-4904772, 
marijkesplinter@holysloot.nl 
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Opbrengst Ajuda Todos 
25 mei was de grote dag, het evenement voor stichting Todos. Ajuda 
Todos was een groot succes! Er waren 40 kinderen en ouders aanwezig, 
die allemaal een heerlijke middag hebben gehad. Er werden geweldige 
forten gebouwd en ontzettend sportief gespeeld. Gelukkig hebben we erg 
mooi weer gehad en we hebben dan ook de hele middag lekker buiten 
kunnen spelen. Ajuda Todos heeft uiteindelijk €131,- opgeleverd voor de 
kinderen in Guatamala! Wij willen graag de kinderen die aanwezig waren 
bij Ajuda Todos, de Centrale Dorpenraad, de Beke en de leraren van de 
Weidevogel bedanken voor hun hulp aan het evenement. Speciale dank 
willen wij nog geven aan de Landmarkt die alle kinderen en medewerkers 
van eten en drinken heeft voorzien. 
Wij hopen dat iedereen die aanwezig was, het net zo leuk heeft gevonden 
als wij, wie weet zien we jullie volgend jaar allemaal weer! 
Met vriendelijke groet, 
Ajuda Todos  
Anouk, Bastiaan, Boris, Janine, Lotte en Volkan  
Hogeschool Inholland VTM1E A2 
www.ajudatodos.hyves.nl 
 

De Kleine Beeldenstorm 
Van 10 september tot en met 2 oktober vindt de laatste tentoonstelling dit 
seizoen plaats van Galerie De Opsteker in de Dorpskerk Durgerdam. Met 
als titel "De Kleine Beeldenstorm" geven de beeldhouwers Wendela 
Gevers Deynoot en Martie van der Loo een invulling die past bij de historie 
van de Dorpskerk en van Durgerdam. De beelden verwijzen naar de 
ruimte in ons en om ons heen. Thema's als water en zee, historie en 
welvaart, geloof en gebed, weemoed en hoop, wachten en weten, mens 
en vis, zullen meer of minder herkenbaar aanwezig zijn. 
De opening vindt plaats op zaterdag 10 september om 16.00 uur door de 
schrijfster Pamela Koevoets. 
De tentoonstelling is geopend op zaterdag en zondag van 13.30 tot 17.30 
uur aan de Durgerdammerdijk 76. Informatie: www.opsteker.nl en telefoon 
020-6386904. 
 

Lezing over dyslexie 
of: waarom ieder kind dat heeft leren spreken ook kan leren lezen en 
schrijven. 
door: Ton Mittelmeijer, donderdag 22 september in het dorpshuis te 
Schellingwoude. 
De lezing begint om 20.15 uur en er zijn geen kosten aan verbonden. 
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Een parel voor Amsterdam-Noord en Waterland 
Zouden bestuurders soms geselecteerd worden op hun, vaak op niets af, 
gebruik van superlatieven? 
 
Het argument om de Volgermeer niet te saneren was de enorme opgave 
om de vervuilde grond af te voeren. Ik wil hier maar even gezegd hebben, 
dat die opgave niet veel groter zal zijn dan voor de vervuilers, die het 
materiaal naar de Volgermeer hebben gebracht en dat kennelijk 
ruimschoots de moeite waard vonden. Het afdekken van de vervuilde 
grond met folie en de aanleg van waterpartijen, waren voor burgemeester 
Eberhard van der Laan reden daar een oase in te zien, waarin na verloop 
van tijd niets meer herinnert aan het duister verleden van de Volgermeer. 
Een parel voor Amsterdam-Noord en Waterland, waarin stedelingen 
kunnen recreëren. Als bewoner van de grachtengordel en bestuurder van 
een grote stad kijk je waarschijnlijk wat anders tegen dit soort zaken aan, 
dan de gemiddelde plattelandsbewoner. Een mooie dag voor de 
Volgermeerpolder noemde prins Willem Alexander de officiële opening van 
de tot natuurgebied omgetoverde voormalige stortplaats van huishoudelijk 
afval. Hij verwees hierbij naar het bezoek van zijn moeder koningin Beatrix 
in de tachtiger jaren van de vorige eeuw, toen zichtbaar werd dat naast 
huisvuil tevens een gigantische hoeveelheid chemisch bedrijfsafval in de 
Volgermeer was gestort. Restproducten van de fabricage van 
bestrijdingsmiddelen, als Agent Orange waarmee grote delen van Vietnam 
werden ontbost. PAK-verbindingen en dioxines. Koningin Beatrix stond 
daar, zoals het koningschap bedoeld is, ter ondersteuning van een 
verslagen bevolking en als een schild tegen de brute aanslag van het 
bedrijfsleven op de leefbaarheid van het mooie Waterland. Het was niet 
het enige gifschandaal, waarvan grote chemische bedrijven, slechts 
voortgedreven door winstbejag, de veroorzaker waren. Het was ook niet 
het enige gifschandaal, waarbij de locale overheden jarenlang de andere 
kant opkeken, in plaats van door een adequate controle en handhaving 
hun burgers tegen dergelijke praktijken te beschermen. Alex liet met zijn 
'mooie dag' een geweldige kans liggen om zichzelf onsterfelijk te maken, 
door de praktijken van het bedrijfsleven en hun weigering om ook maar 
enige verantwoordelijkheid voor hun gedrag te aanvaarden, niet fors en 
publiekelijk aan de kaak te stellen. In mijn achting zou hij in ieder geval 
torenhoog zijn gestegen. Een achting die ik wel heb voor de bewoners van 
Broek in Waterland, die zich georganiseerd in het Burgercomité 
Volgermeer gedurende een lange reeks van jaren voor sanering van de 
polder hebben ingezet. Tegen de stroom in en zonder noemenswaardig 
support van de gemeente Amsterdam. De voornaamste zorg van de 
Centrale Dorpenraad, als vertegenwoordiger van de bewoners van 
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Landelijk Noord, was of de volkstuintjes langs de Broekergouw bij 
Zunderdorp nog wel te gebruiken waren. 
Hoewel er niets is gesaneerd en het gif tot aan de jongste dag, maar 
gelukkig wel gecontroleerd, in de bodem zal blijven zitten, is er precies 
gebeurd wat onze bestuurders beoogden toen zijn hun koppen in het zand, 
sorry …... het veen staken. 
Je ziet het niet meer. 
 
Zijbijter 

Open dag Lichtcentrum Schellingwoude 
Op zaterdag 10 september staan de deuren van Lichtcentrum 
Schellingwoude wagenwijd open. Van 9.30 tot 18.00 uur worden 
verschillende introductie workshops zoals Yoga, Mindfulness, Awakening 
Your Lightbody, Klank en Heling, Nia technique, Speaking Circles 
aangeboden die rust, bezinning en verdieping brengen in het hectische 
dagelijkse bestaan. De landelijke tuin en de prachtige groepsruimte zijn al 
een rustgevende ervaring op zich. De (gast) docenten die wekelijks of 
maandelijks ‘aan huis’ te vinden zijn, nodigen uit om meer te weten over 
Yoga, spreken vanuit het hart met Speaking Circles of de helende werking 
van klank schalen en Cello, de bruisende Nia technique gebaseerd op 
diverse dans en beweging stromingen. Of meer te weten komen over de 
Mindfulness meditatie training, de lichtmeditatie opleiding Awakening your 
Lightbody, of Hart en Ziel meditatiedag? Dat kan allemaal, in de hopelijk 
zonovergoten landelijke tuin waar ‘s middags de tafel gedekt staat voor 
een gezamenlijke lunch. Er is een theetuin voor rustiek verpozen met 
heerlijke versnaperingen. Ook is er een kleine verkoopstand met boeken, 
meditaties, etc. en informatie over het cursusaanbod. 
Kijk voor programma en meer informatie op 
www.lichtcentrumschellingwoude.nl Aanmelden voor workshops en lunch 
info@lichtcentrumschellingwoude.nl 
Lichtcentrum Schellingwoude  Schellingwouderdijk 337 1023 NK 
Amsterdam 

 
Betaalbare massage! 

Gediplomeerde en zeer ervaren masseuse komt bij u aan huis voor 
ontspannende en therapeutische massage. 
Vergoeding is mogelijk via de ziektekostenverzekering. Als dat in uw geval 
niet zo is, betaald u Slechts € 30,- per uur! 
Voor meer informatie kunt u bellen met Nathalie: 020-4904924 
Of kunt u de website raadplegen: www.DeWitteTara.nl 

 
Zaterdaghulp gezocht 
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Welke enthousiaste scholier wil ons zaterdags komen helpen in onze 
winkel/kaasmakerij met diversen werkzaamheden. 
Inlichtingen: Zuivelboerderij Dikhoeve / Hr. W.Kuiper 
Tel: 020-4904262  
Mobiel: 06-51403614 
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Een snelle verhuizing 

Veel dorpsgenoten uit Schellingwoude reageerden heel verbaasd op ons 
snelle vertrek uit het dorp, zo merkten wij aan de vele lieve reacties. 
De reden van onze verhuizing naar de stad was een dubbele. Al langer 
beraadden we ons op een gelijkvloers appartement, omdat we ouder 
werden. Maar het besluit stelden we telkens uit, omdat we het moeilijk 
vonden om afscheid te nemen van de plek waar we er per slot al ruim 
dertig jaar woonden en werkten en waar we het zo naar onze zin hadden. 
Alleen, toen Kors op 2 januari onderuit ging met de fiets vanwege de 
gladheid op straat, voelden we ineens heel sterk de handicap van onze 
dijkwoning met trappen en opstapjes. De genezing van de gebroken heup 
viel bovendien nogal tegen. Hij kreeg een infectie en er volgden acht 
operaties, waarvan de laatste nog onlangs op donderdag 12 augustus. 
Toen pas kon Kors een volledige nieuwe heup geïmplanteerd krijgen. Wat 
waren we blij dat we inmiddels hier in de Blankenstraat woonden, in een 
huis met lift en andere aanpassingen in de woning. 
Een andere reden was, dat het intensieve werk dat we 2 jaar lang in onze 
werkruimte verricht hadden om een selectie van Kors’ fotoarchief te 
digitaliseren, gereed was en onze website kon starten. Daarna konden ook 
de negatieven en de vele foto’s overgebracht worden naar de 
geklimatiseerde koude kluizen van het Nederlands Fotomuseum in 
Rotterdam om daar voor het nageslacht te worden bewaard. We zaten 
ineens met lege ruimtes in het grote huis. 
Het appartement met dakterras waarover we ooit fantaseerden, vonden we 
plotseling en daarover moesten we ook nog binnen een dag beslissen. Nu 
of nooit, dachten we en we waagden de stap. Omdat Kors intussen 
opnieuw in het ziekenhuis lag, maar spoedig weer voor een poosje naar 
huis zou kunnen, was haast geboden. Als de bliksem inpakken en een 
verhuiswagen bestellen. Geen tijd om afscheid te nemen van buren en 
vrienden in het dorp. 
Vanuit ons terras kijken we uit op de molen ’t IJ, dat is mooi. Maar ook 
loeien telkens de sirenes van politie- en ziekenauto’s voorbij en hoor je het 
verkeer. Dat is wennen. Voordeel is dat we dicht bij openbaar vervoer 
zitten met een tram die stopt voor de deur. Maar de lieflijkheid, de rust, de 
weilanden, het water en jullie, dorpsgenoten, keren telkens terug in onze 
gedachten. We komen zeker na Kors’ revalidatie en herstel gauw eens 
langs fietsen! 
Kors en Ine van Bennekom.  
korsenine@zonnet.nl 
www.korsvanbennekom.nl 
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Profumo uitnodiging 

“Drink voortaan niet alleen water, maar gebruik een weinig wijn voor uw 
maag en voor uw gedurige ongesteldheden” 1e brief van Paulus aan 
Timoteüs, 5:23 
Op zondag 2 oktober van 16:00 tot 18:00 uur organiseren wijnhandel 
Profumo en Boudewijn Hofman catering weer de befaamde halfjaarlijkse 
Waterlandse proeverij. Dit keer in het wijkgebouwtje naast het witte kerkje 
in Schellingwoude (Wijkergouw). 
Op de proeverij worden minimaal acht bijzondere smaakvolle herfstwijnen 
geschonken. 
Aansluitend aan de proeverij zal Profumo in samenwerking met thuiskok 
Boudewijn Hofman een uitgebreid feestelijk najaarsbuffet (warme en 
koude gerechten) verzorgen, waarbij uiteraard een mooi glas wijn wordt 
geserveerd. 
Kosten van de wijnproeverij bedragen €10,00 per persoon.  
Het buffet, inclusief 1 glas wijn, wordt u aangeboden voor slechts € 25,00 
per persoon. 
Indien u komt proeven en eten betaalt u slechts € 30,- 
Aanmelden voor de proeverij kan bij Marco Hofman, Dorpsweg 32 te 
Ransdorp 
telefoon: 020-6890500/ 06-38104988 of email: profumo@orange.nl. 
Indien u wilt blijven dineren dan horen wij dat graag voor zondag 25 
september.  
Er is plaats voor maximaal 35 personen. Wij hopen u te zien op zondag 2 
oktober! 
Met vriendelijke groet, 
Marco & Boudewijn Hofman 
 

 
Tweedehands Kledingbeurs 

Op donderdag 13 oktober wordt weer een tweedehands kledingbeurs 
georganiseerd in het dorpshuis te Holysloot !! De opbrengst is zoals altijd 
voor Peuterspeelzaal ‘De Vrijbuitertjes’ en Basisschool ‘De Weidevogel’. 
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 

Voor meer informatie kunt u bellen naar de Peuterspeelzaal (4904848) of 
naar Linda (4904895) 
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Bril gevonden 
Op 5 juli is er ’s avonds een bril gevonden op het fietspad langs de 
Blijkmeer, Bloemendalergouw tussen de boerderijen van Splinter en 
Kruiswijk. De bril is licht-lila van kleur en is waarschijnlijk een kinderbril. De 
bril is af te halen op het kantoor van de CDR 

 
Aerobics 

Op woensdag 7 september 2010 gaan/zijn wij weer met de lessen gestart.  
Een uur lang hebben we aerobics met gebruik van gewichten en/of tubes. 
Lokatie: Jeugdgebouw te Zunderdorp. 
Tijd: van 19.25 tot 20.25 uur 
Kosten:  € 2,50 per les. 
U bent van harte welkom. Eerste les is gratis. 
Kontakt: Loes Pals / loes.pals.de.groot@hetnet.nl 

 
Woning te huur 

We gaan er een tijdje tussenuit. Onze huis aan de Durgerdammerdijk is 
daardoor te huur in de periode half december 2011 t/m half mei 2012. De 
huur is N.O.T.K. 
Meer informatie: 06-51556101 
 

Tijdelijke kantoorruimte te huur 
Ons kantoor in de kerk van Durgerdam is te huur in de periode half 
december 2011 t/m half mei 2012. De huur is € 650,- per maand. 
Meer informatie: 06-51556101 

 
"Lief, Mooi Durgerdam" 

De afgelopen 16 jaar heb ik heel wat kilometers gemaakt op de 
Durgerdammerdijk met mijn bolderkar vol kinderen. Al die jaren heb ik op 
Durgerdam met veel plezier in De Kindertuin gewerkt. Op 1 september ga 
ik samen met de kinderen naar IJburg wandelen, om daar op 5 september 
officieel de deuren van Het Grote Huis te openen. Mijn kleine 
kinderdagverblijf gaat dan een nieuwe start maken in mijn eigen huis. 
Ik zal de herinneringen aan de mooiste dijk van Nederland altijd koesteren. 
De schoonheid werd mede door jullie gemaakt, met jullie hartelijke 
begroetingen, hulp en warmte die ik gevoeld heb. Ik voel me bevoorrecht 
dat ik de zorg kreeg toevertrouwd voor zoveel lieve kinderen uit 
Durgerdam en omstreken. 
Bedankt iedereen, voor al die fijne jaren! 
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Lynet 
 
 
 

Aan alle eerlijke vinders 
Op dinsdag 26 juli om +/- 10uur heb ik mijn zwarte foto rugzak met een 
lens en een batterij in de berm naast het fietspad richting Ransdorp laten 
liggen (Liergouw). 
Als jullie hem hebben gevonden bel me dan s.v.p. tel 020-6323105 
Van mij krijgt u € 25,- vindersloon. 
Alvast vriendelijk dank, 
John Bloemen 

 
Sleutels gevonden 

Bij de melksteiger in Ransdorp is een bosje sleutels gevonden. 
Af te halen op Dorpsweg nr. 58 

 
Huishoudelijke hulp gezocht 

Jong gezin in Zunderdorp zoekt hulp bij het schoonhouden van hun mooie, 
nieuwe huis. Welke betrouwbare, ervaren, Nederlandse vrouw (liefst met 
referenties) wil ons om de week helpen? 
Bel om een afspraak te maken naar Geraldine 06-24201050. 
 

Kopij ’t Zwaantje 
Nu u ’t Zwaantje helemaal gelezen heeft vraag ik graag uw aandacht voor 
het volgende: 
De redactie van ’t Zwaantje is altijd op zoek naar informatie uit en over 
Landelijk Noord welke interessant is om te plaatsen in ons maandblad. 
Echter zonder uw bijdrage blijft het blad nagenoeg leeg  
Gaat uw vereniging of club iets bijzonders doen of wordt er in uw dorp iets 
leuks of interessants georganiseerd geef dit dan door aan de redactie. 
Ook als u zelf iets wilt bijdragen is dit mogelijk. 
Voorwaarde is wel dat activiteiten in Landelijk Noord plaatsvinden of dat de 
informatie over het gebied gaat. 
Er zijn geen kosten verbonden aan het plaatsen van een artikel of kleine 
advertentie. 
 
Uw bijdrage kunt u mailen naar c.dorpenraad@planet.nl 
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Marianne Vrolijk 
Kantoor CDR tel:020-4904473 
De redactie 
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Agenda vanaf september 
 
  

  
7 sept Dorpsraad Ransdorp 
7 sept Start Aerobics Zunderdorp 
10 sept Begin ‘De Kleine Beeldenstorm’ Durgerdam 
10 sept Open dag Lichtcentrum Schellingwoude 
11 sept Natuurwerkdag Kinselmeerzicht 
11 sept Monumentendag Schellingwouderkerk 
12 sept Dorpsraad Durgerdam 
13 sept Dorpsraad Zunderdorp 
15 sept CDR, vergadering werkgroep CLN 
15 sept Vrouwen van Nu, lezing voedsel-allergie-tolerantie 
20 sept CDR, vergadering Dagelijks Bestuur 
22 sept Lezing dyslexie, Schellingwoude 
23 sept CDR, Bestuurlijk overleg 
25 sept Ransdorper buurtlunch 
25 sept Burenfestival Landelijk Schellingwoude 
25 sept Jazz orkest Witte Kerk Holysloot 
27 sept CDR, vergadering werkgroep ROL 
28 sept Koffie-inloopmiddag, 50+ Soos Zunderdorp 
2 okt Waterlandse proeverij, Schellingwoude 
  
  

Colofon 
Kopij oktober digitaal opsturen uiterlijk vrijdag 30 september 
Redactie Dorpsweg 35 

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

Site: 
www.centraledorpenraad.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. 

 


