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Nieuws van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord 
Voor u ligt weer een heel nieuw ’t Zwaantje boordevol informatie over 
Landelijk Noord. Ook in 2012 hopen wij u zo volledig mogelijk te kunnen 
informeren over alle zaken die van belang zijn voor ons mooie gebied ! 
De Redactie 
 

Agenda Centrale Dorpenraad 
13 januari  Overleg Lespakket 
17 januari  Dagelijks Bestuur 
19 januari  Werkgroep Cultuur 
19 januari  Dorpsraad Ransdorp 
3 februari  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. 

 
Uitnodiging Dorpsraad Ransdorp 

De Dorpsraad Ransdorp nodigt u uit om te proosten op het nieuwe jaar. 
Op vrijdag 27 januari vanaf 20.00 uur zijn alle Ransdorpers van harte 
welkom op de Nieuwjaarsborrel in Dorpshuis De Beke. Onder het genot 
van een hapje en een drankje praten we bij en proosten we met u op een 
nieuw jaar in ons mooie dorp. 
 Tijdens de avond bespreken we ook graag een onderwerp dat ons 
dorp in het hart treft: een (mogelijk) nieuwe functie van de kerk. 
Stadsherstel bespreekt momenteel toekomstige gebruiksmogelijkheden 
met het Stadsdeel. Gegeven de centrale ligging van de kerk is het van 
belang dat wij hier als dorp tijdig op aansluiten. Wilt u meer weten? Lees 
dan het artikel hierover elders in dit Zwaantje. Of kijk op 
www.ransdorp.blogspot.com 
 En verder? In de afgelopen twee jaar is er veel discussie geweest 
over het gebruik van Dorpshuis De Beke. Op de 27ste doen wij ook verslag 
van de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Op de nieuwjaarsborrel horen 
we natuurlijk ook graag welke onderwerpen u bezighouden. U kunt ook 
meer te weten komen over de rol en functie van de dorpsraad en onze 
overige agendapunten. 
 U bent van harte uitgenodigd, we zien u graag op de 27ste! 

Plannen voor kerk en raadhuis Ransdorp 
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Stadsherstel, de eigenaar van de kerk in Ransdorp, onderzoekt op dit 
moment de mogelijkheden om de kerk en het raadhuis op een andere 
manier te gaan gebruiken. Belangrijke drijfveer zou zijn dat de ruimtes over 
de afgelopen jaren nauwelijks zijn gebruikt en een voortdurend negatief 
exploitatieresultaat hebben. 
 
Voorstel stadsherstel aan stadsdeel 
Stadsherstel gaat op dit moment na of zij de kerk permanent aan een 
horeca-exploitant kan verhuren. Hiervoor zou de kerkzaal moeten worden 
aangepast en zou de kerk de gehele week ter beschikking moeten staan 
aan de horeca-exploitant. Om tegemoet te kunnen blijven komen aan in 
het verleden met het stadsdeel gemaakte afspraken over het gebruik van 
de kerk van maandag t/m donderdag heeft Stadsherstel het stadsdeel 
voorgesteld om het recht op dit gebruik onder dezelfde voorwaarden te 
verplaatsen naar de kerk in Schellingwoude. Aanvullend onderhandelt 
Stadsherstel met het stadsdeel over de overdracht van het raadhuis. Ook 
de raadszaal staat voor het grootste deel van het jaar leeg en heeft een 
negatief exploitatieresultaat. Stadsherstel suggereert dat de horeca-
ondernemer ook de raadszaal als bijzondere locatie zou kunnen 
exploiteren, waaronder als trouwlocatie. 
 
Belangen dorp mee laten wegen bij besluitvorming 
Bovenstaande heeft de Dorpsraad Ransdorp uit informele bron vernomen. 
Wij hebben Stadsherstel op 3 november j.l. een brief gestuurd waarin we 
hebben benadrukt het van belang te vinden rechtstreeks door Stadsherstel 
te worden geïnformeerd en betrokken. Hoewel wij geen juridische partij 
zijn, staat de dorpsraad voor een maatschappelijk belang en 
vertegenwoordigen wij de inwoners van Ransdorp. De gebouwen nemen 
een belangrijke plaats in in onze historie, ons hart en dagelijkse 
woonbeleving. Immers, de kerk ligt in het hart van ons dorp en de wijze 
van exploitatie ligt de bewoners van het dorp na aan het hart. Wij vinden 
het daarom belangrijk dat wij als dorp worden betrokken en onze belangen 
meewegen. 
 
Huidige stand van zaken 
In het antwoord op onze brief stelt Stadsherstel dat zij nu primair de 
plannen toetst bij het stadsdeel alvorens hier verder mee naar buiten te 
treden. Indien het stadsdeel met voorgestelde ontwikkelingen mee zal 
willen denken, zal stadsherstel met andere belanghebbenden 
samenwerken, hen informeren en draagvlak toetsen. Inmiddels heeft 
stadsherstel op 13 december een aanvraag ingediend voor een 
omgevingsvergunning. Deze is nodig voor het inpandig veranderen van 
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het kerkgebouw en het afwijken van de huidige bestemming 'cultuur en 
ontspanning' om horeca mogelijk te maken. 
Op agenda tijdens nieuwjaarsreceptie 
De dorpsraad heeft dit belangrijke thema als onderwerp gekozen om te 
bespreken op de nieuwjaarsreceptie op 27 januari a.s. Wij volgen de 
ontwikkelingen op het gebied van raadhuis en kerk op de voet en willen 
hier graag over klankborden met de bewoners van Ransdorp. 

 
Nieuwjaarsconcert en -receptie in Holysloot 

Kunst in de Kerk Concert 
Zondag 22 januari om 15.00 uur komt singer-songwriter Hans Hannemann 
optreden in het witte kerkje van Holysloot. Het vorige aangekondigde 
concert van hem kon wegens omstandigheden helaas niet doorgaan. Nu 
de herkansing om naar zijn optreden te komen. Hans Hannemann 
begeleidt zichzelf op akoestisch gitaar of piano, en heeft een prachtige 
stem. Zijn stijl grijpt qua muziek terug op de roots, een beetje in de richting 
van Johnny Cash, maar ook Frank Sinatra en Tom Jones klinken er in 
door. Deze Groninger werkte als barpianist in Dublin, speelde orgel in een 
‘zwarte’ kerk en verzorgde shows met zijn band in de gevangenis. Hans 
Hannemann heeft ook nog roots in onze regio, zijn opa woont in Holysloot. 
In 2007 maakte Hannemann een cd met zijn band The Lone Riders, luister 
naar zijn songs op www.myspace.com. Dit is dé gelegenheid om kennis te 
maken met Kunst in de Kerk ! Zie ook de website www.holysloot.nl. 
In samenwerking met alle verenigingen en de Dorpsraad uit Holysloot 
wordt dit Nieuwjaarsconcert u aangeboden. De toegang is gratis.  
 
Receptie 
Tevens nodigen de Dorpsraad en alle verenigingen uit Holysloot de 
dorpelingen uit Holysloot van harte uit voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 
op zondag 22 januari. U bent welkom vanaf 16.00 tot 18.00 uur. De 
receptie vindt plaatst in het Wijkgebouw. Graag willen we met u het nieuwe 
jaar inluiden met een hapje en een drankje en een muzikaal intermezzo.  
 
U bent van harte welkom bij zowel het concert als de receptie maar u kunt 
ook alleen naar de receptie of het concert komen.  

 
Fototentoonstelling Schellingwoude 

De fototentoonstelling Schellingwoude tussen Water en Land van Het 
Historisch Centrum Amsterdam-Noord is nog t/m 10 januari te zien in het 
stadsdeelhuis Amsterdam-Noord, Buikslotermeerplein 2000. 
Daarna verhuist hij naar de bibliotheken te beginnen met het filiaal op de 
Ankerplaats. 
Historisch Centrum Amsterdam Noord 
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tel. 020-6328647 e-mail: hcan@xs4all.nl website www.hcan.nl 
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Vooraankondiging Feest Koninginnenacht 2012 
Wegens groot succes organiseert het Oranje Comité Durgerdam op 29 
april alweer voor de derde keer het Koninginnenachtfeest. Dit jaar starten 
we de feestavond met een heuse talentenjacht: ‘Durgerdam’s got talent’! 
Daarna gaan de voeten van de vloer en kan er tot in de vroege uurtjes 
gedanst worden. 
Durgerdam’s got Talent !! 
Heb je altijd al op willen optreden maar nooit gedurfd? Kom zingen, 
acteren, dansen, goochelen of neusfluiten. Deel je talent met je 
dorpsgenoten en verpletter de enthousiaste en deskundige jury met jouw 
act.  
Wie: iedereen vanaf 16 jaar, groepen maximaal 10 personen. 
Wat: maak een act van minimaal 2 en maximaal 5 minuten  
Waar: de DRC-kantine 
Waarom: omdat er nog zoveel onontdekt talent is in Waterland. 
Wanneer: Op 29 april vanaf 21.00 uur. Na afloop feesten we door om 
Koninginnenacht te vieren met elkaar. 
DJ’s gezocht !! 
Ben jij de DJ die iedereen de hele nacht de dansvloer op krijgt?  
Toch zeker wel als iedereen zijn 5 favoriete danstracks naar je doorstuurt 
? 
Maak ons gek op Koninginnenacht 2012! 
 
Acts en DJ’s aanmelden bij Steffi Bording op Dddijk 168 of per mail op 
s.bording@durgerdam.net 

 
Vrijwilligerswerk? Natuurlijk! 

Natuurwerkgroep ‘Kinselmeerzicht’ organiseert in samenwerking met 
StaatsBosBeheer weer een Natuurwerkdag op zondag 15 januari, 
Programma: 
9.00 uur:  verzamelen in de kantine van vereniging Kinselmeerzicht. 
  Uitdammerdijk 18, Amsterdam. Wij zorgen voor koffie/thee 
9.30 uur: Vertrek naar de werkplek, we zullen daar tot ca. 14.00 uur  
  doorwerken. 
14.00 uur: Afsluiting in de kantine van Kinselmeerzicht met soep met 
brood! 
Kledingadvies:  
De plekken waar we werken zijn vaak drassig, denk dus aan waterdichte 
laarzen! 
Informatie en/of aanmelden?:  
Arja Broere tel: 020-6244195 of 06-16438004 / email: arja.b@planet.nl 

 
Vrouwen van Nu 
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Op donderdag 26 januari 2012 houden wij onze jaarvergadering met na de 
pauze een verrassings-spel. Locatie wijkgebouw te Schellingwoude. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 
Entree leden gratis, niet leden € 5,- 
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Wisseling van de wacht 

Het nieuwe jaar 2012 is reeds begonnen en wij wensen u en de uwen een 
gezond en probleemloos 2012 toe.  2012 betekent ook de wisseling van de 
wacht van de buurtregisseur Landelijk Noord. Fred Boltendal gaat het 
gebied verlaten en Simon Gelens neemt het geheel over. 
 
Ik, Fred Boltendal, wil u graag laten weten 6 fantastische jaren te hebben 
gehad als buurtregisseur Landelijk Noord. Een gebied zo totaal anders dan 
de andere wijken van Amsterdam. Dat maakt het gebied zo aantrekkelijk 
om te mogen werken als buurtregisseur. Het is ook een gebied waar ik 
veel mocht leren. Men denkt wel dat Landelijk Noord één geheel is, maar 
niets is minder waar. Ieder dorp is anders, ieder boerenbedrijf is anders, 
iedere bewoner is anders, ja zelfs de bezoekers zijn anders. Deze 
verscheidenheid levert ook wel eens problemen op, meestal niet ernstig en 
zeer zeker oplosbaar, de uitzondering daargelaten natuurlijk… Het is van 
belang om het gebied zo te houden als het nu is, natuurlijk is 
modernisering gewenst, maar uitbreiding moet goed overwogen worden 
dat het geen extra belasting gaat worden van het gebied. 
 
Als de nieuwe buurtregisseur voor Landelijk Noord wil in mij aan U 
voorstellen. Mijn naam is Simon Gelens. Na 9 jaar buurtregisseur te zijn 
geweest op IJburg, is vanaf 1 januari 2012 Landelijk Noord mijn nieuwe 
stek. Landelijk Noord is voor mij niet helemaal nieuw. In 2005 ben ik 
namelijk, na het vertrek van Bram Meerman tot aan de komst van Fred 
Boltendal in 2006, een paar maanden buurtregisseur of zoals men het toen 
in Landelijk Noord noemde “veldwachter” geweest. Ik heb voor Landelijk 
Noord gekozen om dezelfde reden als ik 9 jaar geleden voor IJburg heb 
gekozen. Zowel Landelijk Noord als IJburg zijn met geen andere buurt in 
Amsterdam te vergelijken. Op IJburg heb ik 7 jaar alleen gewerkt en was ik 
voor de IJburgers “de politie”. In Landelijk Noord zal ik het ook alleen 
moeten doen en ik hoop ook voor de bewoners van Landelijk Noord “de 
politie” te kunnen zijn. 
 
Vriendelijke groeten, 
Simon Gelens    Fred Boltendal 
Buurtregisseur Landelijk Noord  Buurtregisseur Banne Noord 
simon.gelens@amsterdam.politie.nl fred.boltendal@amsterdam.politie.nl 
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BEJAARDENHOEK 
Onze ouderenwijkpost  Loket Zorg en Samenleven is op 

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

de ROLLATOR 
 

 Mijn fans die de vorige column goed hebben gelezen, begrepen al 
dat ik niet met vrolijke vooruitzichten de feestdagen ben ingegaan. De 
doorstane griep in een vreemde omgeving beleefde ik als een hel. 
Eenmaal koortsvrij kon ik bijna niet meer lopen. Gelukkig had ik in het 
bejaardenhuis honderden meters gangen om binnenshuis weer lopen te 
leren. Inmiddels vrees ik dat eenmaal op hoge leeftijd, je van zo´n 
tegenslag niet meer volledig herstelt naar de oude mate van vitaliteit, het 
zij zo. 
 Enige maanden terug heb ik dit bejaardenhuis al eens smalend een 
“rollatorium” genoemd omdat letterlijk iedereen er met een rollator 
rondschuifelt. Zelf heb ik niks aan zo´n handig ding, daar mijn linker arm 
100% is verlamd. Ik kan dus niks met een rollator die voor tweehandigen is 
ontworpen. Het bleek al oefenend al snel dat ik met mijn elleboogkruk kwa 
mobiliteit de rollator al snel de baas ben, binnenshuis tenminste. Voor 
langere afstanden wint de rollator het, want daarop kan je tussendoor 
zitten uitrusten om nieuwe krachten op te doen. Als je nog verder moet, 
hoef je niet alsmaar te kienen of je de volgende bank of geïmproviseerde 
rustplek wel zal halen. 
 Ter verlichting van mijn echtgenoot, eten we regelmatig in het 
Schouw. Enige maanden geleden moest ik tot mijn verbijstering 
vaststellen, dat het “oude Schouw” was gesloopt, niks van deze prima 
hoogbouw over. Er schijnt een rozentuin voor in de plaats te komen. Ik heb 
er nog enkele malen in gelogeerd en weet daarom uit ervaring dat het een 
voortreffelijk gebouw was. 
 Waarom is het dan gesloopt? Omdat het al ruim 30 jaar oud is en 
blijkbaar boekhoudkundig was “afgeschreven”. Maar vooral omdat het “niet 
meer van deze tijd” was. Waarom niet? De appartementen waren wel wat 
klein, wel groter dan de ruimte in het huisje dat ik voorheen alleen in 
Durgerdam met genoegen bewoonde. Het ergste was wel, dat de toiletten 
en de badkamers te krap waren geworden voor bejaarden met een rollator! 
Dat was wel een miskleun van onze goedmoedige vrijgevige overheid die 
vond dat de “kwetsbaarsen onder ons” geen rollator mochten ontberen. 
Dat daardoor alle behuizingen voor die in de watten gegelegde bejaarden 
te krap werden kan nog miljarden gaan kosten op den duur. We hebben 
met z´n allen vooral rond de eeuwwisseling, toen “alles maar moest 
kunnen” op veel te grote voet geleefd. Het waren niet alleen de Grote 
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Graaiers die dat deden. We hebben er allemaal aan meegedaan zodat we 
nu op de blaren moeten zitten en met veel minder rondkomen. 
 Er is ook een winstpunt. Ons land is nu volgestouwd met rollators, 
de rest van de westerse wereld ontbeert ze nog. Daar kunnen door onze 
fabrikanten nog miljoenen worden verdiend met deze handige apparaten! 
Ernst 01/ 2012 
 

Goede berichten van de Oudercommissie van OBS de Weidevogel 
De oudercommissie van de Weidevogel organiseert het jaarlijkse 
zomerfeest, de kerstborrel voor de ouders als de kinderen hun kerstdiner 
op school hebben en nog diverse andere activiteiten op het gebied van 
kunst en cultuur. 
Op de diverse feesten/borrels maken wij altijd een klein beetje “winst” met 
als doel deze winst weer te gebruiken om de school en dus onze kinderen 
financieel te ondersteunen met activiteiten en/of goederen. 
Ook krijgt onze club regelmatig een deel van de opbrengst van de 
kledingbeurzen in Holysloot, waarvoor hartelijk dank !! 
Alles met elkaar werd het al een aardig potje en in samenspraak met de 
directie hebben we een aantal doelen uitgezocht om dit geld te besteden: 

• Een complete nieuwe leesmethode voor 1 klas t.w.v. € 2000,- (er 
zijn nog 3 klassen die wegens geldgebrek geen nieuwe 
leesmethode hebben) 

• Een knutselkast met gereedschappen en knutselspullen t.w.v. € 
900,- 

• Een bijdrage voor muziekonderwijs in de vorm van kleine 
instrumentjes t.w.v. € 1000,- 

Wij willen iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd 
ONTZETTEND BEDANKEN! Naast een hoop gezelligheid kunnen we er 
ook voor zorgen dat de financiële krapte op school zo hier en daar wat 
wordt aangevuld. 
De Oudercommissie 
 

Elders Rust 
Na jaren van plannen maken en proberen mijn droom uit te werken, zijn wij 
er niet in geslaagd om het project woningen voor ouderen van uit Landelijk 
Noord werkelijkheid te laten worden. 
Het ooit geschreven rapport ‘Zilver in het groen’, kent dus nog geen 
voltooiing. 
In oktober 2011 hebben wij besloten om het project niet langer ons project 
te laten zijn en hebben wij het pand aan de Durgerdammergouw verkocht 
aan een ontwikkelaar, welke al meer projecten in Amsterdam-Noord heeft 
gerealiseerd. 
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Hopende dat de locatie alsnog geschikt gemaakt gaat worden voor de 
senioren uit de dorpen, wil ik namens mijn familie een ieder bedanken voor 
zijn inzet de aflopen jaren en wens de nieuwe eigenaar succes met het 
realiseren van het plan. 
Hartelijke groet, 
Mw H.P. van Keulen-Coljee 
Purmerend/januari 2012 
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Doe je ook mee met het verduurzamen van Landelijk Noord? 
Voorinschrijven zonnepanelen: 
Enkele tientallen belangstellenden bezochten in november en december 
de twee voorlichtingsavonden over het initiatief Zon op StadsHoeve. Voor 
wie het nog niet weet: we gaan met iedereen die wil investeren in 
duurzame energie ruim 80 zonnepanelen plaatsen op het dak van een stal 
van de StadsHoeve. 
Meer info vind je op http://stadshoeve.zonopnederland.nl.  
 
Een mooi initiatief uit Landelijk Noord. Dit wordt ons tweede project, na de 
70 panelen op de gymzaal bij de Weidevogel. Inmiddels hebben zich al 25 
huishoudens voor dit nieuwe project gemeld via de voorinschrijving. Maar 
dat vinden we natuurlijk niet genoeg. We willen tenslotte dat alle energie 
duurzaam wordt opgewekt in Landelijk Noord. 
Daarom zou het mooi zijn als zoveel mogelijk buurtbewoners willen 
participeren in dit project. Dat kan al vanaf één zonnepaneel. De kosten 
bedragen ‘slechts’ € 450,- per paneel – en dat is goedkoper dan op eigen 
dak! De opbrengsten bedragen tenminste 5% per jaar, oplopend naar 10% 
na 15 jaar en uiteindelijk bijna 18% na 25 jaar. Want zo lang mogen ze 
blijven staan bij Angela en Albert – die overigens zelf ook meedoen.  
 
Wanneer gaat het gebeuren? 
Begin februari start de verkoop. Eind april willen we al volop profiteren van 
de voorjaarszon. Maar je kunt nu al een intentieverklaring insturen. Dan 
ben je er zeker bij als de verkoop start en er (te) veel belangstelling is voor 
dit project. Overigens: met het invullen van een intentieverklaring, ben je 
niet verplicht tot kopen, maar het geeft je wel het eerste recht van koop. 
Mooi toch? Doe je ook mee met het verduurzamen van Landelijk Noord? 
 
(Gek genoeg blijven de Durgerdammers een beetje achter bij de 
aanmeldingen. Zunderdorp is toch niet te ver van jullie bed…?) 
 
Schrijf je in via http://www.zonopnederland.nl/voorinschrijving-zon-op-
stadshoeve.aspx of maak gebruik van het bij dit Zwaantje meegestuurde 
formulier.  
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Atelier Dubbel2 gaat voor een artistiek 2012 
Jij ook? Dan is nu je kans om je creativiteit kwijt te kunnen in een cursus 
Keramiek. Doe het in klei tijdens 10 of meer lessen in het atelier in 
Durgerdam. Niet zoveel tijd? Doe dan een workshop zilverklei en ontdek 
wat je kan creëren met dit wonderbaarlijke materiaal. Maak in één dag zelf 
je eigen ring, hanger, broche of ander moois van kneedbaar zilver. 
Of kom een paar keer lekker kleien met je kind (of klein-/buur-/...-kind) 
tijdens de volwassen/kind zondag middagen. Waarbij jullie allemaal 
kunstzinnig & fantasierijk bezig zijn met klei. 
Kijk op www.dubbel2.com voor meer informatie. 
Bellen kan natuurlijk ook met Inka 06-49714204 
 

Binnentennis in sporthal De Weeren 
Op zaterdagmorgen, vanaf 7 januari 2012 
12 lessen van een uur voor € 135,- (begin je later dan wordt de prijs 
aangepast) 
Tijden: 9.30 uur en 10.30 uur. 
Lokatie: Sporthal De Weeren, Beemsterstraat 1, 1023TH Amsterdam 
Kom langs voor een gratis proefles !! 
Info bij de tennisdocenten: Vincent Kleverlaan en Hester Hooyschuur 
06-47665231 of Vincent_kleverlaan@hotmail.com 
 

Slow Sound, Bewust (leren) genieten van je stem 
STEMbevrijdingsDAGEN 2012 
Zondag 15 januari 12.00 uur tot 17.00 uur 
Zondag 19 februari 12.00 uur tot 17.00 uur 
Zondag 18 maart 12.00 uur tot 17.00 uur 
Je kunt je opgeven voor 1 of 2 dagen. 
Op het menu staan: stemmeditatie, stembevrijding en samenzang. 
Uitgangspunten: Niet mooi zingen maar je vrij voelen, niet je best doen 
maar loslaten, geen oordelende blik maar een nieuwsgierige vriendelijke 
blik, niet moeten maar spelen en genieten. 
Ervaring met zingen, stemwerk en/ of meditatie is niet nodig. 
Locatie:Lichtcentrum Schellingwoude, Schellingwouderdijk 337, 1023 NK 
Amsterdam. 
Maximum aantal deelnemers: 12 personen 
Kosten: € 35,- per dag (inclusief koffie thee en “slow soup”).  
Opgave per mail of telefonisch: titiabloemhof@keskes.nl tel: 06-41 550 
696 
Twijfel? 
Bel me gerust om aan de hand van een telefonisch gesprek te bekijken of 
een stembevrijdingsdag iets voor je is. tel: 06-41 550 696 
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Van Puffelens Vliegende Poëzie Circus 
Durgerdammer Chris Bernhart treedt met zijn band ‘Van Puffelens 
Vliegende Poëzie Circus’ op in de Buiksloterkerk. 
Zondag 22 januari van 16.00 tot 18.00 uur. Het wordt een Matinee vol 
muziek, performance & video rond het thema WIND. 
Van Puffelen trad november jl. nog op in een uitverkocht Carré tijdens het 
Amsterdamse Lijflied met zijn lied ‘t IJ. 
Kijk ook op: www.vanpuffelen.biz of www.buiksloterkerk.nl 

 
Salsa les in Schellingwoude 

Met ingang van vorig jaar september zijn wij op dinsdagavond vanaf 20.00 
uur van start gegaan met Salsa lessen voor gevorderden en beginners in 
het wijkgebouw naast de kerk in Schellingwoude. Onder leiding van Jeroen 
Berdenis van Berlekom en Elvis Josepha wordt gedurende 10 lessen uitleg 
gegeven aan cursisten op alle niveuas.  
De gevorderde groep is oorspronkelijk afkomstig van dansschool Visser en 
Ter Beek die helaas zijn deuren moest sluiten vanwege het nieuwe 
bestemmingsplan rondom het Mosplein. Deze groep danst met veel 
enthousiasme op hoog niveau en leert wekelijks een nieuwe salsa draai in 
combinatie met bekende draaien. Sinds vorig jaar zijn wij op dinsdagavond 
ook van start gegaan met een beginners groep vanaf 21.00 uur. Tijdens 
deze les worden de basispassen van de Salsa geleerd en de draaien links 
en rechtsom uitgelegd voor de dame en heer.  
Vanaf dinsdag 17 januari starten wij weer met een nieuwe reeks van 10 
lessen. Aanmelding voor beide groepen is nog steeds mogelijk en kan op 
dinsdagavond vanaf 19.45 uur in het wijkgebouw of door te bellen met 06-
25502530. 
Met vriendelijke groet en wellicht tot ziens,  
Jeroen Berdenis van Berlekom  
 

Kinderbril gevonden 
Op de bank voor Durgerdam 55 is met St. Maarten een rood kinderbrilletje 
blijven liggen. Dit kan afgehaald worden op no.55 - niet op donderdag. 
 

Huishoudelijke hulp aangeboden 
Voor 3 uur per week. Heb 20 jaar bij de thuiszorg gewerkt, geen katten 
a.u.b. 
Referentie bij Harko en Nanda, Durgerdammerdijk 189 
Mw. Den Os tel: 020-6368503 
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Agenda vanaf januari 

 

 
 

  

  
3 jan 50+ Soos Ransdorp, Nieuwjaarsreceptie 
5 jan Vrouwen van Nu, nieuwjaarsreceptie 
6 jan Nieuwjaarsreceptie Zunderdorp 
7 jan Start tennislessen De Weeren 
13 
jan 

CDR, Overleg Lespakket WO II 

15 
jan 

Natuurwerkdag 

17 
jan 

CDR, Dagelijks Bestuur 

17 
jan 

Start Salsalessen Schellingwoude 

19 
jan 

CDR, Werkgroep Cultuur 

19 
jan 

Vergadering Dorpsraad Ransdorp 

22 
jan 

Nieuwjaarsconcert en -receptie Holysloot 

22 
jan 

Concert Van Puffelens Vliegende Poëzie 
Circus 

26 
jan 

Vrouwen van Nu, jaarvergadering 

27 
jan 

Nieuwjaarsreceptie Ransdorp 
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Colofon 
Kopij februari digitaal opsturen uiterlijk vrijdag 3 februari 
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. 
 

 


