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Nieuws van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord 
Tijdens de geweldige ijsperiode in februari heeft Landelijk Noord zich weer van 
zijn mooiste kant laten zien. De ijsclubs hebben zich volop ingezet om het ijs goed 
te onderhouden zodat de toestromende schaatsers ervan konden genieten ! 
Ook het Stadsdeel heeft zich ingezet om met name de parkeeroverlast zoveel 
mogelijk te beperken, de ijsclubs en Stadsdeel hebben hierin goed 
samengewerkt. Hartelijk dank voor jullie inzet !! 
De Redactie 

 
Nieuwe e-mailadressen CDR 

Vanwege de overgang naar een nieuwe internet provider heeft de Centrale 
dorpenraad vanaf heden nieuwe emailadressen: 
Algemeen:   info@centraledorpenraad.nl 
Secretariaat:   m.vrolijk@centraledorpenraad.nl 
Beleidsmedewerker: g.bekhuis@centraledorpenraad.nl 
Voorzitter CDR:  j.hendriks@centraledorpenraad.nl 
Er wordt ook hard gewerkt aan een nieuwe website, hopelijk kunnen wij daar 
volgende maand meer over laten weten ! 
 

Agenda Centrale Dorpenraad 
8 maart  Werkgroep Cultuur 
12 maart  Onthulling plaquette D. Pronk 
14 maart  Plenaire vergadering CDR + Workshop 
20 maart  Dagelijks Bestuur 
27 maart  Werkgroep ROL 
30 maart  Bestuurlijk overleg 
30 maart  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. 

 

mailto:info@centraledorpenraad.nl
mailto:m.vrolijk@centraledorpenraad.nl
mailto:g.bekhuis@centraledorpenraad.nl
mailto:j.hendriks@centraledorpenraad.nl
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Onthulling plaquette 
Op maandag 12 maart wordt in Holysloot de plaquette onthuld ter herinnering 
aan Dedelef Gustaaf Pronk die tijdens de 2de Wereldoorlog is gefusilleerd 
vanwege zijn verzetswerkzaamheden. Tevens wordt er aan de kinderen van 
groep 8 van OBS ‘De Weidevogel’ een lespakket overhandigd over ‘De 2de 
Wereldoorlog in Landelijk Noord’. 
Programma: 
15.30 uur Inloop 
16.00 uur Welkom 
  “Het leven van Deef Pronk” 
  Uitreiking Lespakket ‘De 2de Wereldoorlog in Landelijk Noord’ 
16.30 uur Onthulling plaquette 
Aansluitend gelegenheid om na te praten met een hapje en een drankje 
U bent vanaf 15.30 uur van harte welkom in de Witte Kerk van Holysloot ! 
Zie ook de uitnodiging in het midden van dit ’t Zwaantje.  

 
Bouwen in Landelijk Noord 

Op woensdag 14 maart houdt de Centrale Dorpenraad zijn jaarlijkse plenaire 
vergadering in dorpshuis ‘De Beke’. 
De avond begint op 19.30 uur met het officiële gedeelte. 
Agenda: 

1. Opening en mededelingen 
2. Verslag vergadering 2010 
3. Jaarrekening 2010 en accountantsverklaring 
4. Verkiezing dagelijks bestuur  
5. Rondvraag / Sluiting 

 
Aansluitend op de vergadering wordt er vanaf 20.30 uur een workshop gegeven 
met als thema: Bouwen in Landelijk Noord. 
 
De verwachting is dat er de komende jaren in Landelijk Noord gebouwd gaat 
worden. Dit zal gaan om woningen, nieuwe boerderijen maar wellicht ook om 
voorzieningen. 
De grote vraag is: Wat vinden wij -als bewoners van Landelijk Noord- geschikte 
locaties om te bouwen ? 
 
Tijdens de workshop willen wij graag met u aan de slag … 
Aan de hand van een luchtfoto van het gebied willen wij samen met u een 
overzicht maken van mogelijke geschikte locaties.  
We hopen op een goede opkomst ! 
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Verkiezingen dorpsraad Schellingwoude 
Volgens de statuten van de Centrale Dorpenraad vinden de verkiezingen voor de 
dorpsraad Schellingwoude plaats in even jaren, waarbij afwisselend drie of vier 
leden aftreden. Daarom organiseert de dorpsraad op woensdag 18 april 2012 
verkiezingen. 
 
Wie treden er af, wie blijven? 
Drie van de huidige leden van de dorpsraad zijn in 2010 voor een periode van vier 
jaar ge-/herkozen en willen graag hun termijn uitzitten. Dat zijn: Paul Abell 
(secretaris), Jette Rietman (penningmeester) en Roderick (Skip) Schipper.  
Onze voorzitter Hugo van Aalderen en Lot Siebe hebben aangegeven af te treden. 
Peter Bos en Cecile van Kimmenade willen zich graag nog een termijn inzetten 
voor Schellingwoude. Zij stellen zich herkiesbaar.  
De verkiezingen gaan dus om vier leden: twee zittende en twee nieuwe leden.  
 
Wat verwachten we van de (nieuwe) dorpsraadsleden? 
Wij zijn een club mensen die zich met plezier sterk maken voor het dorp. Als lid 
van de dorpsraad wordt van je verwacht dat je meedenkt over en je inzet voor 
het gemeenschappelijke belang van Schellingwoude en zijn bewoners. De 
onderwerpen die ons bezig houden lopen uiteen, van hinder van zwaar verkeer 
op de dijk tot windmolens, en van onderhoud van de parkeerplaatsen tot 
samenwerking met voetbalclub De Dijk. De openbare ruimte van Schellingwoude 
is natuurlijk een belangrijk en vaak op de agenda terugkerend onderwerp.  
We vergaderen elke zes weken, ongeveer zeven keer per jaar. Voor specifieke 
onderwerpen kan als het nodig is een extra vergadering worden belegd. Meer 
informatie over waar de dorpsraad mee bezig is (geweest), is te vinden op de 
website van Schellingwoude: www.schellingwoude.org onder “dorpsraad”.  
Voor vragen of meer informatie kun je ook terecht bij Paul Abell 
(info@schellingwoude.org of 06 5315 7595), Peter Bos (06 5361 7923) of Cecile 
van Kimmenade (cvk@adriaansedemeijer.nl of 06 2157 4027). 
 
Kandidaatstelling 
Iedere inwoner van Schellingwoude die 18 jaar of ouder is kan zich tot woensdag 
21 maart 2012 kandidaat stellen door een email te sturen aan Paul Abell op 
info@schellingwoude.org.  
Schriftelijk of telefonisch kandidaat stellen kan ook:  
Dorpsraad Schellingwoude  
Schellingwouderdijk 273  
1023 NH Amsterdam  
telefoon: 06 5315 7595 
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Stemmen 
De stemming vindt plaats op woensdag 18 april 2012 in het Wijkgebouw naast de 
kerk. Die avond zal ook de algemene jaarvergadering van de dorpsraad worden 
gehouden. De avond begint om 19:30 uur met de stemming. Stemming vindt 
alleen plaats bij meer dan vier kandidaten. Na telling van de stemmen wordt de 
nieuwe dorpsraad ingesteld. 
 

Korte terugblik op de nieuwjaarsborrel Ransdorp 
De Dorpsraad Ransdorp kijkt positief terug op de nieuwjaarsborrel van 27 januari 
j.l. De avond werd door ca. 55-60 Ransdorpers bijgewoond. De grote 
belangstelling hing zeker ook samen met het thema van de avond: het 
(toekomstig) gebruik van de kerk. Een verslag van de avond is terug te vinden op 
de website http://www.ransdorp.blogspot.com/ 
De dorpsraad wil bij deze alle aanwezigen bedanken voor de getoonde 
belangstelling en de bijdrage aan de discussie. Onze speciale dank gaat uit naar 
de Dikhoeve voor de aankleding van de borrel met echte Ransdorpse 
schapenkaas.  
De kerk is duidelijk een gebouw dat de belangstelling heeft van alle Ransdorpers. 
De dorpsraad zal de inwoners blijven informeren over de voortgang en 
ontwikkelingen. Informatie hierover zal te vinden zijn in ‘t Zwaantje en op de 
website. 
 

Voortgang kerk Ransdorp & Stadsherstel 
Op woensdag 15 februari vond een vervolggesprek plaats tussen 
vertegenwoordigers van de Dorpsraad Ransdorp en Stadsherstel. Tijdens het 
gesprek kwam naar voren dat Stadsherstel zich realiseert dat een horeca-
vergunning/exploitatie 'een moeilijke haalbare kaart' is en niet gesteund wordt 
door omwonenden. Anderzijds werd aangegeven dat leegstand mogelijk verkoop 
tot gevolg heeft, hetgeen een nog slechtere oplossing kan betekenen voor alle 
belanghebbenden. Stadsherstel is geïnteresseerd om gezamenlijk na te denken 
over de mogelijkheden voor toekomstige exploitatie. 
Begin maart zal een vervolggesprek plaatsvinden over het financieel kader 
waarbinnen de exploitatie zich dient af te spelen. Op basis van de kaders die 
Stadsherstel geeft kunnen we afwegen wat de rol van het dorp, de dorpsraad en 
in- en omwonenden kan zijn.  

 
Wijkgids Landelijk Noord 

Wijzigingen en aanvullingen voor de Wijkgids Landelijk Noord editie 2012-2013 
kunnen nog steeds doorgegeven worden via:  
e-mail: info@centraledorpenraad.nl of tel: 020-4904 437 

  

http://www.ransdorp.blogspot.com/
mailto:info@centraledorpenraad.nl


 6 

BEJAARDENHOEK 
Onze ouderenwijkpost  Loket Zorg en Samenleven is op 

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

 
MOPPEREN 

 
 Voor ons bejaarden is het soms terugverlangen naar vroeger heel normaal, 
“toen was het veel beter.” Een voorbeeld: Je wilt even een babbel met iemand 
maken, of je benen strekken, gaat zitten en bestelt een kopje koffie. Dat krijg je, 
netjes met een koekje erbij, keurig schoon en vers verpakt in cellofaan. Hoe krijg 
je dat koekje uitgepakt zonder het te verkruimelen? Dus mopper je op de 
verpakkingsindustrie, die je kennelijk de oorlog heeft verklaard. Gebeurt je dit in 
een sollicitatiegesprek dan luidt het oordeel “niet stressbestendig”, tel uit je 
winst. Je kan ook denken of zeggen: “is het niet mogelijk meer scheurgevoelige 
cellofaan te onwikkelen voor dit soort verpakking, die nog wel bestendig is tegen 
de manipulatie van de verpakkingsmachine? Oordeel is nu: ”zoekt verbetering, is 
creatief”. 

Vroeger was alles veel beter, toen had je geen verpakkingsindustrie, daar 
kon je je dus niet aan ergeren en op mopperen, bovendien kreeg je toen geen 
koekje bij de koffie. Vroeger was een andere tijd, eentje van relatieve armoe. 
Zonder een koekje bij de koffie. Dus niet zozeer beter, wel anders. Voor 
sommigen was het vroeger, zonder alle luxe en verwennerij van onze tijd, 
inderdaad beter. Zonder onze gestroomlijnde wereld van luxe en gemak had je 
daarom niet zoveel om op te mopperen. We hebben eigenlijk niks om te klagen, 
dus gaan we wat gezellig mopperen om een babbel te hebben. Want we zijn 
verwend en daardoor afhankelijk geworden van luxe en efficiëncy, waardoor het 
o zo gemakkelijk is om te klagen. 
 Als je aan ´vroeger´ denkt, denk je ook aan een andere periode van je 
leven. Een periode waarin je iets aan het opbouwen was, je was toen 
zelfverzekerd, gezond, sterk en opgewekt. Daarom alleen al was toen het leven 
beter. Je had toen meer kansen en mogelijkheden in het leven. 
 Bovendien zijn we inmiddels stiekem ingelijfd in de Randstad, met z´n 
snellere leven en lawine van communicaties. Terwijl wij juist trager en sneller 
vermoeid zijn geworden en ons alleen maar ergeren aan al dat snelle gedoe. Het 
valt niet mee om belast met al onze kwalen en gebreken die snellere wereld om 
ons heen te ondergaan. 
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Eigenlijk is het nog erger, de tijd heeft ons gehad! De huidige tijd is onze 
tijd niet meer. Jonge mensen kunnen je dat keihard laten merken: “Ja dat was 
misschien zo in jou tijd”. En wij zeggen dan ook zoiets: “In mijn tijd deed je dat 
niet”. Maar nu is een andere tijd aangebroken, alleen de mopperaars hebben dat 
nog niet zo goed begrepen. 

De snelle veranderingen en al die nieuwigheden kan ik ook niet allemaal 
bijhouden. Van steeds meer afkortingen die ik in de pers tegenkom, moet ik de 
betekenis raden. Van veel van de nieuwe elektronica snap ik de naam, het nut en 
de mogelijkheden niet meer. Ik krijg soms het gevoel dat de wereld zo snel 
verandert, dat het me ontglipt als los zand tussen de vingers. Het is een kwestie 
om al maar nieuwsgierig te blijven en te blijven studeren. Kijk er naar, verwonder 
je en bestudeer het net zo lang tot je het gaat begrijpen. Zodat je geloof in een 
zich verbeterende wereld weer wordt bevestigd. 

 
Ernst  3/ 2012 

 
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 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 ontdekt en onontdekt talent is in Waterland. Over 
het wie en wat valt te onderhandelen! 
Wanneer: Op 29 april vanaf 21.00 uur. Na afloop feesten we door om 
Koninginnenacht te vieren met elkaar. 
 
Leden eetcommissie gezocht 
Voor 30 april zoeken wij nog mensen die willen helpen de koninginnedagmaaltijd 
te bereiden. 
 
Acts en vrijwilligers aanmelden bij Steffi Bording op Dddijk 168 of per mail op 
s.bording@durgerdam.net 

 

mailto:s.bording@durgerdam.net
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Oranjevereniging Ransdorp 
Uitnodiging:  Algemene ledenvergadering 
Datum: 12 april 2012 
Tijdstip: 20:00 uur 
Locatie:  Dorpshuis “de Beke” 
 
Beste leden, dorpsgenoten en andere belangstellenden, 
Hierbij nodigen wij iedereen uit om op donderdagavond 12 april om 20:00 uur in 
dorpshuis de Beke de Algemene Ledenvergadering van de Oranje Vereniging 
Ransdorp bij te wonen. 
Agenda 

1. Opening 
2. Notulen 
3. Ingekomen stukken 
4. Verslag kascommissie 
5. Verslag penningmeester 
6. Pauze 
7. Verkiezing bestuursleden 
8. Bespreking Koninginnedag 
9. Bespreking 4 mei herdenking 

10. Bespreking viering 5 mei 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 

 
Tot woensdagavond 13 april om 20:00 uur in dorpshuis de Beke. 
Met vriendelijke groeten, 
Het Bestuur 
 

 
Vespers in Witte Kerk Holysloot 

De veertigdagentijd is een tijd van bezinning en inkeer. Op die weg bezinnen we 
ons op het lijden van Jezus en het lijden in de wereld. In deze bezinningstijd zijn 
er twee vespers in de Witte Kerk in Holysloot op dinsdag 20 maart en dinsdag 27 
maart. 
Aan deze vespers werkt de cantorij o.l.v. Anje Rietberg mee. We komen samen in 
een vesper van drie kwartier met lezing en gebed, met muziek en stilte. De 
vespers beginnen om 19.45 uur. U bent van harte uitgenodigd. 
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Tweedehands Kledingbeurs 
Zoals in het vorige ’t Zwaantje al vermeld wordt er op vrijdag 30 maart de 
voorjaarscollectie 2012 gepresenteerd in Holysloot. 
Van 9.00 tot 12.00 uur kunt u langskomen om een keuze te maken uit ons ruime 
assortiment ! 
De opbrengst van de kledingbeurs wordt verdeeld onder Peuterspeelzaal ‘De 
Vrijbuitertjes’, basisschool ‘De Weidevogel’ en CJV jongerenvereniging ???. 
U kunt nog steeds dames-, heren- of kinderkleding inleveren bij de bekende 
inleveradressen. 
Voor informatie kunt u bellen naar de Peuterspeelzaal (4904848) of 
Linda (4904895) 
Wij zien u graag in het dorpshuis van Holysloot, de koffie staat klaar !! 

 
 

Tuinreis, De Cotswold- Engeland, 14 t/m 19 juni 2012 
Wij, tuinclub de hofdames, van de Vrouwen van Nu Schellingwoude, organiseren 
in samenwerking met het reisbureau Garden Tours, eens in de twee jaar, een 
tuinreis naar Engeland. 
Buiten onze tuindames gaan er ook dames mee van diverse andere tuinclubs en 
of tuin liefhebbers. Op dit moment hebben wij nog twee plaatsen vrij op basis 
van een twee persoon kamer. 
Wij zoeken voor deze twee laatste plaatsen, twee vrouwelijke tuinliefhebbers die 
het leuk vinden, om met ons mee te gaan. Buiten de tuinen, bezoeken we ook 
enkele plaatsjes, waaronder Stratford-up-on-Avon, de geboorte plaats van 
Shakespeare. 
Heb je belangstelling, neem voor verdere informatie contact op met, 
Yolanda Prins Tel: 020-6369210. 

 
 

Paard te water 
Op maandag 20 februari raakte mijn paardje Bliksem te water. Ik kreeg hem er 
niet uit en toen heb ik de vrijwillige brandweer gebeld, die binnen 10 minuten ter 
plaatse waren. Met vereende krachten hebben wij het paardje er uit kunnen 
trekken. 
Dus ik wil hierbij de vrijwillige brandweer bedanken voor hun geweldige hulp! 
Loek Koopman 
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Dameskleding Outlet 
Op zondag 18 maart wordt er in het Wijkgebouw te Schellingwoude een 
dameskleding outlet georganiseerd. In samenwerking met “PERFECT WOMAN” 
wordt de exclusieve dameskleding van het merk GRACE en Circle of Trust Paris 
gepresenteerd. 
Mooie dameskleding voor outlet dump prijzen zijn die dag voor u beschikbaar. 
U bent van harte welkom a.s zondag 18 maart in het wijkgebouw te 
Schellingwoude van 11:00-17:00 uur. 
Voor de bezoekers van de outlet staat er een kop koffie/thee klaar. 
Wilt u vast even kijken wat er op deze dag gepresenteerd wordt, kijk dan op 
www.damesoutletkleding.nl 
Adres: Het Wijkgebouw 
 Wijkergouw 12 
 1023NX  Schellingwoude 
Op www.damesoutletkleding.nl kunt u de routebeschrijving vinden. 
 

 
Slagwerk in de Kerk 

Hoe veelzijdig is een slagwerker wel niet! Zondag 11 maart om 15.00 uur geeft 
Mervyn Groot (1989) een solo concert in het witte kerkje van Holysloot. Wat gaat 
hij doen en wat zijn zijn instrumenten? Behalve drums gebruikt hij zijn stem, de 
keukentafel, een marimba en tape. We krijgen iets te horen van Bach, Cage maar 
ook van minder bekende componisten. Wie kent Stuart Smith, Vinko Globokar of 
Veronika Krauss? Nieuwsgierig? 
Kom zondagmiddag naar het mooiste podium van Waterland! 
 
Mervyn Groot kreeg op 8-jarige leeftijd zijn eerste slagwerklessen op de 
muziekschool in Terneuzen. Na enkele jaren vooropleiding in Tilburg, studeert hij 
sinds 2007 aan het Conservatorium van Amsterdam. Mervyn was/is lid van 
diverse ambitieuze ensembles, waaronder het JongNBE, de György Ligeti 
Academy en het J.O.N.G.ensemble. Daarnaast heeft hij producties meegedaan 
met het Nederlands Blazers Ensemble, het ASKO|Schönberg en het orkest van 
18e eeuw. Mervyn geeft ook les aan de jonge slagwerkers van de Waterlandse 
Harmonie. 
 
Zondagmiddag 15.00 uur in het Witte Kerkje in Holysloot 
Toegang € 7,50 voor kinderen € 3,50 
incl. koffie/thee/limonade 

http://www.damesoutletkleding.nl/
http://www.damesoutletkleding.nl/
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Met de (Waterlandse) muziek mee 
Zowel de nieuwe als de trouwe donateurs van onze harmonie bedanken wij 
hartelijk voor hun bijdragen voor het jaar 2011. Het ontvangen bedrag voor 2011 
is lager dan door ons in de sluitende begroting is opgenomen. Mochten enkele 
onder u er nog niet aan toegekomen zijn om een donatie over te maken dan 
hopen wij dat u dat alsnog in overweging wilt nemen. 
Ons rekeningnummer is 5081980 t.n.v. Waterlandse Harmonie. 
Iedere liefhebber van de blaasmuziek zal het niet zijn ontgaan dat recentelijk de 
wereldberoemde trompettist Maurice André is overleden. Befaamd was hij 
vooral om zijn spel op de piccolotrompet. Op YouTube zijn prachtige filmpjes te 
zijn zoals Hora staccato en het Tompetconcert in D van Albinoni. 
Ook dit jaar zal onze vereniging weer een muzikale bijdrage leveren aan de 4 mei 
herdenking te Ransdorp en bij de herdenking van de in WO II omgekomen 
zeelieden op de kop van de Javakade. Ook bij de Boerenmarkt te Zunderdorp zal 
onze vereniging aanwezig zijn. Op ons eerstvolgende concert, waarvan de datum 
nog moet worden vastgesteld, zal voor een belangrijk deel Spaanse muziek ten 
gehore worden gebracht van o.a. van de componisten Albeniz en Jimenez. Bij de 
uitvoering van deze muziek mogen Spaanse danseressen en -wijn zeker niet 
ontbreken. 
Een tevredenstellend aantal jeugdige leerlingen, zowel hout- koperblazers en 
slagwerkers, krijgen nu les, zowel individueel als gezamenlijk. Ook in het 
Opleidingsorkest spelen een aantal gevorderde leerlingen. Echter in het 
harmonieorkest kunnen we nog wel enige versterking gebruiken. Mochten er 
onder u zijn die denken: “het instrument dat ik in het verleden heb bespeeld of 
nog beter dat ik nu ook nog wel eens uit de kast haal wil ik wel eens in 
verenigingsverband gaan bespelen” dan is de Waterlandse Harmonie de juiste 
plaats om het plezier van gezamenlijk muziek maken, te ondervinden. De wijd en 
zijd bekende master Thomas Geerts is onze enthousiaste dirigent. Kom 
kennismaken met onze vereniging op de dinsdagavonden van 20.00 -22.00 uur in 
het Dorpshuis de Beke te Ransdorp. 
Voor informatie kunt u ook terecht bij de bestuursleden Martine Vink 
(martine.vink@yahoo.com), Jeroen Dercksen (info@jeroendercksen.nl) of Irene 
Postma (ipostma@ xs4all.nl) 
 

50+soos Holysloot 
Op 20 maart 2012 om 14.30 uur treedt in het wijkgebouw te Holysloot voor ons 
op Katja Spaans. Zij heeft vele jaren in Zuid-Afrika gewoond en vertelt in zang, 
begeleid door gitaar en djembe, over haar leven in Zuid-Afrika en de verschillen 
met Nederland. U bent allen van harte uitgenodigd, we serveren koffie, thee en 
drankjes. 

mailto:martine.vink@yahoo.com
mailto:info@jeroendercksen.nl
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Agenda vanaf maart 
 

 

  

2 mrt Voorstelling Toneelvereniging Ransdorp 
3 mrt Voorstelling Toneelvereniging Ransdorp 
6 mrt 50+ Soos Ransdorp, Spelmiddag 
8 mrt CDR, vergadering Werkgroep Cultuur 
9 mrt Voorstelling Toneelvereniging Ransdorp 
10 mrt Voorstelling Toneelvereniging Ransdorp 
11 mrt Natuurwerkdag Kinselmeerzicht 
11 mrt Slagwerk in de Kerk, Holysloot 
12 mrt Onthulling herinneringsplaquette 
14 mrt CDR, Plenaire vergadering en Workshop 
18 mrt Dameskleding outlet, Schellingwoude 
20 mrt CDR, vergadering Dagelijks Bestuur 
20 mrt 50+ Soos Holysloot, Zang en muziek Zuid-Afrika 
20 mrt Vesper Holysloot 
21 mrt 50+ Soos Zunderdorp, De (dieren)liefde ontleed 
22 mrt Vrouwen van Nu, Lezing ‘Haven van Amsterdam’ 
27 mrt CDR, vergadering Werkgroep ROL 
27 mrt Vesper Holysloot 
30 mrt CDR, Bestuurlijk overleg 
30 mrt Tweedehands kledingbeurs Holysloot 
2 april 50+ Soos Ransdorp, Diner 
  

Colofon 

Kopij april digitaal opsturen uiterlijk vrijdag 30 maart 

Redactie Dorpsweg 35 
1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 
info@centraledorpenraad.nl 

Website: 
www.centraledorpenraad.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. 

 

http://www.centraledorpenraad.nl/

