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Nieuws van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord 
De lente is weer begonnen en ook de Centrale Dorpenraad heeft vanaf heden 
een nieuwe fris uiterlijk gekregen met een bijbehorend nieuw logo, daarnaast is 
ook onze website gemoderniseerd. We nodigen u dan ook van harte uit om 
regelmatig een kijkje op onze website te nemen. Nog niet al de informatie staat 
volledig op de website maar de komende tijd gaan we gebruiken om al de 
informatie aan te vullen en de agenda up-to-date te maken. 

www.centraledorpenraad.nl 
Heeft u nog vragen of opmerkingen over de website dan kunt u contact opnemen 
met kanoor: 020-4923372 of info@centraledorpenraad.nl  
 
Het volgende ’t zwaantje komt half mei uit, iets later dan dat u gewend bent. Dit 
heeft te maken met de mei-vakantie. Het kantoor zal in de week van 30 april t/m 
4 mei dan ook gesloten zijn. In de tussentijd wordt nog wel het Oranje ’t Zwaantje 
uitgebracht met al de festiviteiten van de Oranjeverenigingen. 
De Redactie 

 
Budget Kunst&Cultuur 2012 

De CDR heeft voor 2012 bij het Stadsdeel weer subsidie aangevraagd voor een 
budget voor Kunst & Cultuur in Landelijk Noord. De subsidie is bedoeld voor 
kleinschalige creatieve en culturele activiteit in Landelijk Noord. Als u in 
aanmerking wilt komen voor een bijdrage uit dit bedrag kunt u een voorstel 
indienen bij de CDR. 
De ingediende aanvragen worden beoordeeld door het dagelijks bestuur van de 
CDR en voorgelegd bij het Stadsdeel. 
Na afloop van de activiteit dient er een verslag te worden ingediend. 
Uw aanvraag moet vóór 8 mei bij de CDR ingediend zijn met een toelichting en 
begroting over uw activiteit. 
Geïnteresseerden kunnen meer informatie verkrijgen bij het secretariaat van de 
CDR / Marianne Vrolijk tel: 020-4904 437 of info@centraledorpenraad.nl 

mailto:info@centraledorpenraad.nl


 3 

Agenda Centrale Dorpenraad 
3 april   Werkgroep ROL 
10 april  Dorpsraad Zunderdorp 
12 april  Dorpsraad Ransdorp 
17 april  Dagelijks Bestuur 
19 april  Werkgroep Cultuur 
11 mei  Uiterste datum inleveren kopij ’t Zwaantje 
15 mei  Dagelijks Bestuur 
De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de Werkgroepen zijn op het 
kantoor van de CDR en beginnen doorgaans om 20.00 uur. 

 
Onthulling plaquette 

Op maandag 12 maart is in Holysloot onder grote belangstelling de plaquette ter 
herinnering aan de verzetsstrijder Dedelef Gustaaf Pronk onthuld. 
De bijeenkomst begon deze middag in de Witte Kerk van Holysloot met een 
introductie door Yvonne Breedijk, waarna Hilda van Meerveld-Pronk het 
levensverhaal van haar oom heeft vertelde. 
Het Lespakket ‘De 2de Wereldoorlog in Landelijk Noord’ is daarna overhandigd 
aan Yentl Krüse uit groep 8 van OBS ‘De weidevogel’. 
Nadat de plaquette is onthuld werden er bloemen gelegd namens de Centrale 
Dorpenraad, Dorpsraad Holysloot, inwoners van Holysloot en de familie Pronk. 
Het was een mooie bijeenkomst en de CDR was verheugd over de belangstelling 
die er voor dit onderwerp nog steeds is. 
 
Door ‘Het Parool’ is er een artikel geschreven over de onthulling en ook RTV 
Noord-Holland heeft er, in hun programma Noord-Hollands Diep, aandacht aan 
besteed. Dit programma is terug te kijken via de website www.rtvnh.nl / 
uitzending gemist, zoek op ‘Noord-Hollands Diep’ datum 12-03-2012. Het 
onderwerp wordt als 2de behandeld in de uitzending. 
 
Graag willen we nog enkele mensen bedanken voor hun bijdrage aan de 
plaquette en de onthulling hiervan: 
Fridus Vis voor zijn vele werk aan het dossier van Deef welke is overgedragen aan 
het NIOD. 
De Prot. Gemeente Ransdorp-Holysloot voor het beschikbaar stellen van de kerk. 
Nel, Trude, Marga en Gerbrand voor hun hulp tijdens de onthulling. 
Allemaal heel hartelijk dank voor jullie bijdrage ! 
 
Op de nieuwe website van de CDR wordt binnenkort ook een uitgebreid verslag 
geplaatst dus houd deze in de gaten ! 

http://www.rtvnh.nl/
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Openheid in Landelijk Noord is een groot goed 
Workshop “Bouwen in Landelijk Noord” enorm succes 

Op woensdag 14 maart heeft de CDR tijdens onze jaarvergadering een workshop 
met als thema “Bouwen in Landelijk Noord” georganiseerd. De opkomst was 
groot en er was een goede mix van ondernemers en burgers. We kunnen zeggen 
dat het thema echt leeft in Landelijk Noord. 
Op dit moment zijn er boerenbedrijven die stoppen of verplaatsen. Om dit 
mogelijk te maken/financieren zal er nieuwbouw moeten komen. De verwachting 
is dat er de komende jaren gebouwd gaat worden. Dit zal gaan om woningen, 
boerderijen maar wellicht ook voorzieningen.  
De centrale vraag van de workshop was: wat vinden wij als bewoners van LN, 
binnen de gestelde kaders, waar er gebouwd kan worden?  
Het gaat hier dan om woningen, voorzieningen, horeca en dagrecreatie. 
We zijn als volgt te werk gegaan, de aanwezige mensen werden in 4 groepen 
verdeeld met als gespreksleiders Harry Mars, Gabriëlle Bekhuis en de architecten 
Marianne Kleijer, Yvo van Basten Batenburg. Op de tafel werd een luchtfoto van 
het gebied gelegd. De gespreksleiders hebben met stift aangeven waar men 
specifieke bebouwing wenst. 
De groepen kregen 45 minuten om de bebouwing in te tekenen. Hierna zijn de 
resultaten verzameld en door één deelnemer per tafel aan de zaal 
teruggekoppeld. 
De sfeer was erg goed. Opvallend was dat de deelnemers zich ervan bewust 
waren dat voor de openheid van het landschap onze boeren nodig zijn. De 
deelnemers hebben discussierend en met argumenten onderbouwd de gewenste 
bebouwing in het gebied gepland. Er is uitgegaan van een gewenste situatie. 
 
De belangrijkste gemene deler van de workshop was:  

Openheid in Landelijk Noord is een groot goed 
Op basis van dit uitgangspunt is er een top 7 uitgekomen die door de deelnemers 
van alle tafels wordt gedeeld. 

1. Openheid in Landelijk Noord is een groot goed 
2. Woningen inbreiden in bestaande bebouwing en de aantallen spreiden  

- Linten verlengen, gaten in dorpen opvullen 
- Liever meer woningen op plekken die passen binnen de 
stedenbouwkundige structuur dan in het open gebied. Dit kan betekenen 
dat er niet gebouwd wordt bij een stoppende boer maar dat de woningen 
die nodig zijn om de sloopkosten te betalen op een andere plek worden 
gerealiseerd. 
- Geen wooneilandjes 
- Creatief gebruik maken van bestaande agrarische opstallen en daar 
woningen in realiseren 
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3. Woningen (sociale huur of koop) voor starters en senioren  
4. essentieel voor de leefbaarheid en de sociale cohesie van de dorpen 
5. Bedrijven verplaatsen naar de randen van het gebied 
6. Horeca in de kernen 
7. Dagrecreatie verspreiden over het gebied 

De CDR zal zeker een vervolg gaan geven aan wat er deze avond is uitgekomen. 
We hebben een mooi verslag gemaakt en gaan de resultaten met de wethouder 
bespreken. 
 
 

 
 

Informatieavond Staatsbosbeheer over Vuurtoreneiland 
Op dinsdag 17 april a.s. organiseert Staatsbosbeheer samen met de Dorpsraad 
Durgerdam een informatieavond over het Vuurtoreneiland. Zoals in de media al 
is gemeld is het nu zo dat Staatsbosbeheer in de tijd dat er nog geen ondernemer 
is geworven met de aanbesteding het eiland gaat verhuren voor kleinschalige 
activiteiten. Daarnaast zullen er vanaf 29 april elke laatste zondag van de maand 
vaarexcursies gehouden (vanaf IJburg en Amsterdam). Voor de goede orde; 
bereikbaarheid van het eiland is ten alle tijden over water en de activiteiten zijn 
kleinschalig. 
Staatsbosbeheer wil graag alle geïnteresseerde bewoners uitleggen hoe het zit 
met de aanbesteding van het eiland, hoe dit in zijn werk gaat en hoe de plannen 
worden beoordeeld. 
Tevens wil men de bewoners in de gelegenheid stellen hun zorgen en kansen 
kenbaar te maken zodat deze mee genomen kunnen worden in het proces. 
Dit is dus voor ons dé gelegenheid om mee te discussiëren over de plannen. 
Komt u dus dinsdagavond 17 april vanaf 20.00 uur naar de DRC-kantine. 
Dorpsraad Durgerdam 
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Verkiezingen dorpsraad Schellingwoude 

Op woensdag 18 april 2012 zijn de verkiezingen voor de dorpsraad van 

Schellingwoude. De verkiezingen vinden plaats in het wijkgebouw in 

Schellingwoude, om 19.30 uur. Stemmen kan persoonlijk, of door middel van een 

schriftelijke machtiging. Er is maximaal één machtiging toegestaan per persoon 

die komt stemmen. 

Na de stemming zal de jaarvergadering plaatsvinden. De avond wordt afgesloten 

met een borrel.  

 

Wij stellen hieronder de zittende leden en de kandidaten aan u voor. 

Paul Abell (blijft in dorpsraad), secretaris van de dorpsraad en webmaster van 

www.schellingwoude.org. Woont dit jaar 25 jaar in Schellingwoude. In het 

dagelijks leven organisatiepsycholoog en voorzitter van de adviesraad diversiteit 

en integratie van de gemeente Amsterdam. Staat voor sociale cohesie in 

Schellingwoude, organiseert met andere dorpsgenoten de dorpscafe's en het 

midzomerfeest op de IJ-oever. Zet zich in om overlast door zwaar verkeer over de 

dijk tegen te gaan. 

 
Jette Rietman (blijft in dorpsraad) penningmeester van de dorpsraad. Woont, met 
een korte onderbreking, al bijna 25 jaar op de Schellingwouderdijk. Was al jaren 
penningmeester van de Oranjevereniging en vervult deze functie nu al enige 
jaren met plezier voor de Dorpsraad. Heeft het afgelopen jaar genoten van de 
samenwerking met de andere dorpsraadleden. Werkt als leerkracht op een 
basisschool in Amsterdam Noord. 
 
Roderick -Skip- Schipper (blijft in dorpsraad) woont met vrouw en drie kleine 
kinderen al zes jaar met veel plezier in Schellingwoude. Hij staat voor het 
bevorderen van de goede sfeer en saamhorigheid binnen het dorp en is mede 
oprichter van de Stichting Dorpshuis die een zelfde doel nastreeft. Ook heeft hij 
de afgelopen jaren deelgenomen aan de ROL (Ruimtelijke Ordening Landelijk 
noord) om de ontwikkelingen van het gebied, en wat dit betekent voor ons 
dorpje, in de gaten te houden. 
 
Peter Bos (herkiesbaar, stelt zich kandidaat) woont al meer dan 40 jaar in 
Schellingwoude. Opzichter (geen klus zo klein, of er moet een opzichter zijn). Is 
nu voorzitter van de dorpsraad. Eerder jarenlang lid van de dorpsraad. Zet zich 
vooral in voor de openbare ruimte, is in principe 24 uur per dag beschikbaar voor 
op- of aanmerkingen over het dorp als het gaat om wegen, bos, park, groen en 
wat verder aan de orde is.  
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Cecile van Kimmenade (herkiesbaar, stelt zich kandidaat) woont sinds 2003 op de 
Schellingwouderdijk. Advocaat op het gebied van arbeids- en ondernemingsrecht 
bij haar eigen advocatenkantoor in Amsterdam. Staat open voor positieve 
ontwikkelingen, zonder de authenticiteit van “ons dorp” uit het oog te verliezen. 
Houdt van de gezelligheid in Schellingwoude en draagt graag bij aan de 
organisatie van evenementen. Heeft zich ingezet voor de Oranjevereniging, en zit 
in de Kindermiddagcommissie. Vindt als moeder van twee jonge kinderen 
kindvriendelijkheid en veiligheid in en om Schellingwoude belangrijk. 
 
Lotte Sluis (stelt zich kandidaat) woont sinds 2009 met veel plezier op een van de 
schepen aan de Schellingwouderdijk. Voelt zich hier als een vis in het water. 
Geniet van het gevoel van vrijheid en kneuterigheid dat wonen in Schellingwoude 
geeft en wil zich graag inzetten voor het behoud daarvan. Werkt als GGZ- 
behandelaar in Amsterdam West en is moeder van twee kleine kinderen.  
 
Marcel van Druenen (stelt zich kandidaat) woont nog maar net in 
Schellingwoude, maar voelt zich al helemaal thuis met zijn gezin op de woonboot 
in het haventje waar ook de scouting huist. Geniet van de gezelligheid van het 
dorp en het leven tussen de schapen en de paarden. Is liefhebber van bootjes en 
daarom lid van het bestuur van de Waterlandse Melkschuit. Werkt als 
ondernemer aan verschillende zakelijke en maatschappelijke projecten en geeft 
adviesen op bedrijfskundig en organisatorisch gebied. Vindt het belangrijk dat 
Schellingwoude zijn gemeenschapszin behoudt. 
 
Marianne van Duin (stelt zich kandidaat). Al zeven jaar woonachtig in het dorp, 
maar met het gevoel dat dit nooit anders is geweest. Twee kleine jongens van zes 
en negen en daarom ook op de Weidevogel op verschillende manieren actief. 
Houdt van spontane praatjes met dorpsgenoten, van wandelen langs de IJ-
oevers, en een biertje met een balletje. Ergert zich aan hard rijden op de Dijk. Wil 
graag Schellingwoude groen houden, en volgt om die reden de Structuurvisie 
2010-2040 van de Centrale Stad. In het dagelijkse leven actief bij Rabobank, met 
het financieren van boerenbedrijven in Afrika.  
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BEJAARDENHOEK 
Onze ouderenwijkpost  Loket Zorg en Samenleven is op 

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

 
LENTE 

 In onze tijd… lieten we nú de kachel uitgaan, maken hem leeg en schoon. 
Dat was de introductie van de Grote Schoonmaak, de bijna heilige vroegere 
lentekreet van vreugde, van afscheid van stookstof, duisternis en kou van de 
winter. Dat was in de “goede oude tijd”, maar nu niet meer, nu is alles veel beter. 
Als het warm genoeg is, gaat nu de kachel vanzelf uit en ook weer aan als het 
eens een koude ochtend is. Geen stof meer want we stoken op gas. 
Tegenwoordig gaat alles veel gemakkelijker en beter. De ´goede´ tijd is niet die 
oude, maar het NU, heerlijk om dat te beseffen. De Grote Schoonmaak is 
helemaal uit zicht verdwenen, je hoort er nooit meer iets over. 

In plaats van het gesloof van de Grote Schoonmaak kunnen we er nu op 
uit, volop genietend van de lente, van het ontluikende nieuwe leven en het 
opkrikken van onze gezondheid. De Voorjaarsvakantie heeft de plaats ingenomen 
van de Grote Schoonmaak. Niet om te vliegen naar verre eilanden en stranden, 
genieten kan prima dicht bij huis … 
 Naar natuurgebieden dicht bij huis bijvoorbeeld, zoals het Twiske, of nog 
beter naar het Ilperveld bij Landsmeer, Kanaaldijk 32a (de Westoever van het 
Noordhollands Kanaal ), Landschap Noordholland heeft daar een 
informatiecentrum met roeiboten en een rondvaartschuit. Je beleeft hier 
Waterland optimaal, het ondiepe water is bijna land en het land drijft op water. 
 De ring van forten van de Stelling Amsterdam is iets voor hen die nog 
kunnen fietsen, dit is nu nog te genieten in de wat verwaarloosde natuurstaat. 
Niet lang meer, want het is onlangs gepromoveerd tot Werelderfgoed van de 
Verenigde Naties. Nadat het is opgeknapt komen waarschijnlijk de 
toeristenstromen en is de unieke rust voorbij. Zie het kostelijke boekje van Rob 
Schimmel “de Fortenroutes, Langs de Vuurlijn”, vol detailkaartjes met fietsroutes 
en oude foto´s uit de tijd dat deze fortenring door grote mogendheden als 
onneembaar werd beschouwd. Uitgave Buijten & Schippersheijn 1997. 
 Nog unieker in de lente is de Keukenhof ( Stationsweg 166a Lisse). Hierbij 
mijn truuk om dit kleurenfeest optimaal te beleven. Door de toeristenmassa mis 
te lopen. Ga er heen in de late middag. Arriveer als de eerste toeristen 
vertrekken en parkeer daardoor dicht bij de ingang. Beleef nu hoe dit park 
langzaam leegloopt en door de lage zon al maar schitterender wordt. Zoek nu 
een bank op, liefst bij de zwoel geurende Zwarte Hyacinten. Geniet intens van de 
toenemende stilte en het oplichtende groen van de prille beukenblaren door de 
ondergaande zon. Concentreer hierop en laat je in slaap sukkelen door de zwoele 
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hyacintengeur. Als ook de aarde, door de ondergegene zon gaat geuren, word je 
wakker in een hemels Paradijs en onderga je een ultieme natuurbeleving, in 
verwondering met je hart en ziel. Dit vergeet je nimmer meer. Door deze 
betovering ben je plots tien jaar jonger en wellicht genezen van je kwalen. Ga nu 
naar de zwoele kassen waar nog altijd wat personeel in slaap gesukkelde oudjes 
van dienst zijn. In Lisse of Hillegom is het goed eten. 
Ernst 
mei/2012 
 

The Passion in Witte Kerk Holysloot 
Vorig jaar was The Passion een groot muzikaal evenement in Gouda, m.m.v. Syb 
van der Ploeg, Do, Thomas Berge en vele anderen. Een spraakmakende vertelling 
van de laatste uren van Jezus’ leven, zijn dood en opstanding. Bekende 
Nederlanders vertelden dit eeuwenoude verhaal aan de hand van 
Nederlandstalige popmuziek. The Passion trok 15.000 tot 20.000 bezoekers in 
Gouda. Er keken naar de uitzending op televisie ruim 1,3 miljoen mensen. De 
opzet van de organisatoren was geslaagd: mensen die nauwelijks de betekenis 
van Pasen kennen op een nieuwe manier in aanraking brengen met het 
paasverhaal. Nieuwsgierig geworden? 
Op zaterdag 7 april om 20.00 uur in de Witte Kerk in Holysloot kijken we naar 
opnamen van The Passion in Gouda. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Na afloop is 
er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. De toegang is vrij. 
 

Lammetjesdagen op boerderij de StadsHoeve 
Maandag 9 april, tweede paasdag en zondag 15 april organiseren we de 
lammetjesdagen op onze boerderij! En dat is altijd een feest en een leuke dag 
voor groot en klein. In de stal huppelen heel veel lammetjes rond bij hun 
moeders of liggen heerlijk in het stro. Natuurlijk willen ze lekker geaaid worden 
en komen nieuwsgierig naar je kijken. In de stal is ook een hooiberg waar je in 
kan klimmen en spelen en kun je een ritje op de pony maken. 
De meiden van Boergondineren zorgt voor lekker eten en drinken. In de andere 
stallen staan de kalfjes en de koeien en ook die kun je een bezoekje brengen. 
Door het land zetten we een wandeling met een speurtocht uit. Best wel 
bijzonder om dwars door het land te lopen, over greppeltjes stappen en over de 
bruggetjes te lopen. Waarschijnlijk laten we op een van lanmetjesdagen ook de 
koeien naar buiten, hou de website in de gaten voor meer informatie hierover. 
Wij vragen voor deze activiteit € 3,50 per persoon incl. ponyritje en speurtocht 
voor de kinderen. De dagen beginnen om 11.00 uur en we doen om 15.00 uur het 
hek weer dicht.  
Vriendelijke groeten, Albert & Angela Hoeve, Zunderdorpergouw 29 
www.stadshoeve.nl of http://www.facebook.com/Stadshoeve 

mailbox://D:/My%20Documents/CDR/Zwaantjes/2012/04%20april/Kopij%20april/lammetjesdag.eml?type=application/x-message-display&number=0
mailbox://D:/My%20Documents/CDR/Zwaantjes/2012/04%20april/Kopij%20april/lammetjesdag.eml?type=application/x-message-display&number=0
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Groene Buren Bioscoop in Schellingwoude! 
Op dinsdag 10 april is het weer zover: het Dorpshuis Schellingwoude is dan weer 
even bioscoop.....van harte welkom! 
Vorige keer was de opkomst best goed. Een paar bezoekers: “We wilden toch 
echt eens een keer meemaken wat dat nou is die Groene Buren Bioscoop”. Een 
hint?  
Er werd weer geanimeerd nagepraat over die wonderlijke familie van de No 
Impact Man, die een jaar het milieu wilde sparen zoveel hij kon. Hilarisch af en 
toe, en zeker uitdagend. 
En deze keer End of the Line, (endoftheline.com) een film over de visserij. Loesje 
schreef onlangs: Volgens de vis is er sprake van overbemensing....( 
loesje.nl/oceanen).En daarmee is de film wel neergezet, maar zet u schrap. Het 
thema zal ons als bewoners van de IJsselmeeroever vast aanspreken, of zijn we al 
zover van onze wortels los!? 
Voor de film wordt een korte inleiding gegeven over de 9 ecologische grenzen 
van onze planeet. Het aardige van die planeetgrenzen is dat het je meer grip 
geeft op al die schijnbaar uiteenlopende milieuonderwerpen. De veelheid, de 
bomen in het bos, U kent het wel en wat kan je nou zelf doen. Deze 
planeetgrenzen worden mooi en pakkend beschreven in het boek De mens als 
god van Mark Lynas. 
Het thema helpt ons ook om goede films te kiezen voor de Groene Buren 
Bioscoop. Overigens blijven uw suggesties voor films natuurlijk altijd welkom. 
Zoals gebruikelijk is er ook in het buurthuis allerlei informatie, folders, boekjes 
over klimaatverandering ter inzage of om mee te nemen... 
Programma 2012: dinsdagen 10 april; 12 juni; 14 augustus; 9 oktober; 11 
december 
Zaal open 19:30 uur 
Start Film 20:00 uur 
Drankje + discussie + napraten tot max. 23:00 uur 
Gratis, maar donaties zijn altijd welkom 
Groene Groet van Anrik Engelhard, Kees Meekel, Ruben Heikoop (Bestuur 
Stichting Mijn CO2 Spoor) 
website: www.groeneburen.net en www.mijnco2spoor.nl. 
contact: info@mijnco2spoor.nl 
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14 april 2012: vrijwilligersdag Volgermeer 

De Volgermeer is nu bijna een jaar open voor de omwonenden. Er wordt de 
komende jaren veel gedaan om er een mooi recreatie- en natuurgebied van te 
maken. 
Het Burgerkomitee neemt het initiatief om de natuur een helpende hand te 
bieden. Op de vrijwilligersdag bent u de hele dag buiten met elkaar bezig. 
Activiteiten bestaan uit het verspreiden van rietmaaisel in de meertjes, het 
planten van rietwortels langs de watergang en het bouwen van broedhopen voor 
ringslangen. Het is geen zwaar werk, er wordt uitgelegd wat er gedaan moet 
worden. U bent vanaf 9.30 uur welkom, er is koffie en thee. Neem werkkleding 
laarzen mee, voor gereedschap wordt gezorgd. Om 12.30 uur staat de lunch voor 
u klaar, en om 15.30 uur is er nog een hapje en een drankje. 
We willen van deze dag een jaarlijks terugkerende traditie maken. U doet toch 
ook mee? 
Aanmelden via info@volgermeer.nl of bellen naar 020-4033254, Goof Buijs. 
De dag begint om 9.30 en eindigt rond 15.30 uur. 
Na aanmelding krijgt u meer informatie. 
 
 

Kinder- en gezinsfotografie 
Op zondag 15 april wordt er in het Wijkgebouw te Schellingwoude een fotoshoot 
georganiseerd door 2 professionele fotografen: Martha Pals en Jeannette 
Bekkers. Als moederdagkado kunt u van uw kinderen of gezin een prachtig 
portret laten maken. 
Omdat dit de eerste keer is in het Wijkgebouw bieden wij u dit aan voor een 
leuke prijs. Voor informatie kunt u ons een vrijblijvende mail sturen en wij nemen 
z.s.m. contact met u op. email: marjeanfotografie@gmail.com 
 
 

Meezingavond koor van Schellingwoude 
Het koor van Schellingwoude nodigt iedereen die van zingen houdt uit om op 
maandag 16 april naar de meezingavond te komen. 
Deze wordt gehouden in het wijkgebouw aan de Wijkergouw 12 in 
Schellingwoude van 20.30 tot 22.15 uur. 
Het repertoire bestaat uit muziek uit alle windstreken. 
De dirigent is Ricus Smit en begeleid ons op gitaar. Boekjes met bladmuziek zijn 
aanwezig. 
Informatie bij Mary Takken 06-28057866 of Jozet van Sloten 06-42183441 
 

mailto:info@volgermeer.nl
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Vrouwen van Nu 
Op donderdag 19 april geven Henk en Joke Stuurman een lezing en dia-
voorstelling over dag – en nachtvlinders. 
Het vrolijke gefladder van nectarzoekende vlinders, de verbazingwekkende groei 
van de rupsen, de wonderbaarlijke metamorfose van pop naar vlinder. We zullen 
het allemaal zien en horen en ook hoeveel soorten er zijn. 
Locatie wijkgebouw te Schellingwoude. Aanvang 20.00 uur / zaal open 19.30 uur. 
Entree leden gratis, niet leden € 5,00. 
 
 

Landelijk Noord weer in de ban van Dorpenvoetbal 
Waar Nederland zich opmaakt voor het EK Voetbal zijn de dorpen in Landelijk 
Noord druk bezig met de 43ste editie van Jan Hoeve’s Dorpenvoetbal. Jaarlijks 
nemen Durgerdam, Zunderdorp, Holysloot, Ransdorp en Uitdam het op de velden 
van voetbalverenigingen DRC en HBOK tegen elkaar op. Het sportcomplex van de 
laatstgenoemde club is zaterdag 2 juni het decor van de finale. 
Zo’n 43 jaar geleden zochten de voetbalverenigingen in Landelijk Noord naar een 
mogelijkheid om ook na het seizoen nog te kunnen voetballen. Jan Hoeve kwam 
toen op de proppen met een toernooi waarin de dorpen het tegen elkaar op 
moesten nemen en zo ontstond het Dorpenvoetbal. 
De eerste wedstrijden beginnen op woensdag 2 mei, het begint om 19.00 uur en 
de toegang gratis!! 
 
Programma 43e Jan Hoeve Dorpentoernooi 
woensdag 2 mei 19.00 uur / DRC Durgerdam – Holysloot 
woensdag 2 mei 19.00 uur/ DRC Uitdam – Ransdorp 
woensdag 9 mei 19.00 uur / HBOK Durgerdam – Uitdam 
woensdag 9 mei 19.00 uur / HBOK Ransdorp – Holysloot 
woensdag 16 mei 19.00 uur / DRC Durgerdam – Zunderdorp 
zaterdag 19 mei 17.00 uur / DRC Zunderdorp – Ransdorp 
zaterdag 19 mei 19.00 uur / DRC Holysloot - Uitdam 
zaterdag 26 mei 17.00 uur / HBOK Holysloot - Zunderdorp 
zaterdag 26 mei 19.00 uur / HBOK Durgerdam – Ransdorp 
woensdag 30 mei 19.00 uur / DRC Zunderdorp – Uitdam 
zaterdag 2 juni 19.00 uur / HBOK Finale 
 
Voor informatie: 
Edwin Heerding 06-21238068 of edwin@heerding.nl 
Onno Swart  06-21211771 of onno@drc.nl 
Robin Punt  06-53419444 of robin.punt@nextime.nu 
 

mailto:edwin@heerding.nl
mailto:onno@drc.nl
mailto:robin.punt@nextime.nu
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Sam’s Kledingactie 

Ook dit jaar vindt weer de jaarlijkse kledinginzamelingsactie van Sam’s 
Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt uw goede, nog draagbare 
kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken op de volgende 
manier aanbieden: 

 Schellingwoude: Op zaterdag 21 april van 10 tot 12 uur bij de opslagruimte 
rechts naast de Schellingwouderkerk, Wijkergouw 6. Contactpersoon Fam. 
Takken. 

 Ransdorp: Op zaterdag 21 april van wordt de kleding vanaf 10 uur huis aan 
huis opgehaald. 

 Holysloot: Op zaterdag 21 april van wordt de kleding vanaf 10 uur huis aan 
huis opgehaald. 

 Zunderdorp: Op maandag 23 april kunt u de kleding vóór 9 uur buitenzetten 
waarna het wordt opgehaald. De vrachtwagen komt rond 10.00 uur de zakken 
met kleding ophalen, nabrengen of later buitenzetten heeft dus geen zin. 

 Durgerdam: Omdat er geen inzamelpunt in het dorp is kunt u uw kleding op 
19 en 20 april tussen 9 en 3 uur afgeven op het kantoor van de CDR. 

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood is een van de oudste charitatieve 
kledinginzamelaars van Nederland. De opbrengst van de ingezonden textiel komt 
ten goede aan noodhulp-, wederopbouw- en preventieprojecten van Cordaid 
Mensen in Nood overal ter wereld. 
Voor meer informatie over Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood kunt u kijken 
op www.samskledingactie.nl of bellen met 073-6871060 

 
 

Vogelexcursie 
Datum: zondag 22 april 2012 
Vertrek: 9.00 uur vanaf voormalig café-restaurant de Kievit in 

 Schellingwoude 
Terug:  rond 14.00 uur of later 
We gaan op de fiets een rondje rijden in Waterland-Oost en zullen regelmatig 
stoppen om beter te kunnen waarnemen. Het is niet onverstandig om wat te 
eten en te drinken mee te nemen. 
Opgeven: Dirk van Smeerdijk 020-4904 440 of dirkvansmeerdijk@planet.nl 

http://www.samskledingactie.nl/
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Een romantische reis door Europa 
Op zondag 22 april 2012 om 15.00 uur geeft het Ambitus Fluitkwartet, i.s.m. 
pianiste Ina van der Eerden, een concert in de Witte Kerk van Holysloot. Tijdens 
dit concert neemt Ambitus u mee op een muzikale reis door het romantische 
Europa van de late negentiende eeuw. Op het programma staan onder andere 
werken van Brahms, Smetana, Debussy en Mendelssohn. 
Het Ambitus fluitkwartet werd opgericht in 2010 en bestaat uit: Martine Keur, 
Christianne Reijnders, Trudy Savelkoel en Marieke Vos. De leden bespelen, naast 
dwarsfluit en piccolo, ook de minder bekende altfuit en basfluit, die beide een 
heel eigen geluid hebben. Het kwartet wordt gecoached door fluitist Egbert Jan 
Louwerse. 
Pianiste Ina van der Eerden genoot een klassieke opleiding bij diverse leraren en 
trad op voor de radio als begeleidster van het schoolkoor. Om haar bijzondere 
talenten in het begeleiden extra aandacht te geven volgde zij 
masterclasscursussen bij pianist Thom Bollen en Huib Cristiaanse. Zij is een 
ervaren steun bij diverse koren, ensembles en solisten en treedt regelmatig op.  
De toegang tot het concert van Kunst in de kerk is € 7,50 en kinderen € 3,50, 
inclusief koffie en thee en koekjes in de pauze. U bent allemaal van harte 
uitgenodigd. 
 

Nieuw seizoen Galerie ‘De Opsteker’ 
Galerie De Opsteker opent op zaterdag 28 april a.s. haar seizoen in de Dorpskerk 
Durgerdam. Tot en met 30 september zijn vijf tentoonstellingen te zien, met 
verschillende thema's en kunstuitingen. De Dorpskerk is iedere zaterdag en 
zondagmiddag geopend van 13.30 tot 17.30 uur. 
"Midden-Spanje in Durgerdam" is de titel van de eerste tentoonstelling die loopt 
van 28 april tot en met 27 mei. 
Kunstenaars uit Madrid en Guadalajara laten hun werk zien: schilderijen van Ana 
Vivas en Javier Orozco en beelden in brons van Sonia Cardunets. 
Meer informatie op www.opsteker.nl en www.eduarte.eu.  
 

Begin zomertraining 
Heeft u afgelopen winter ook zo genoten van het natuurijs ? 
Wilt u de volgende keer ook goed beslagen ten ijs komen ? 
Vanaf 9 mei beginnen de zomertrainingen van Schaats Training Groep Waterland 
weer ! 
Iedere woensdag vanaf 19.30 uur wordt er in groepen van verschillende niveau’s 
getraind op de atletiekbaan in Monnickendam. Dit alles als voorbereiding voor 
het winterseizoen op de Jaap Edenbaan. 
Meer informatie vindt u op www.stgwaterland.nl of via Gerrit Swartsenburg 020-
4904426 

http://www.opsteker.nl/
http://www.eduarte.eu/
http://www.stgwaterland.nl/
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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, neusfluiten, voorlezen uit eigen werk, turbo-snelle kunst 
maken, of ander talent met ons delen. Verpletter je dorpsgenoten 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. 
Wanneer: Op 29 april vanaf 21.00 uur. Na afloop feesten we door om 
Koninginnenacht te vieren met elkaar. 
Acts zijn aan te melden bij Steffi Bording op Dddijk 168 of per mail op 
s.bording@durgerdam.net 

 
FysioFit GOED Schellingwoude zoekt medewerkers vanaf 18 jaar 

Ben je sportief en verantwoordelijk? Heb je havo/vwo gedaan en heb je affiniteit 
met onze praktijk? 
Dan willen we graag dat je ons Fysioteam komt ondersteunen. We kunnen je hulp 
vooral gebruiken op zaterdag en zondag en soms ook doordeweeks. Je werk 
bestaat uit kantoor- en receptiewerk en het ondersteunen van de fysio's in de 
fitnesszaal. Meld je aan per mail: info@goedschellingwoude.nl tav Jörnann 
Jonkhoff, zodat we kennis met je kunnen maken. 
GOED Schellingwoude, Schellingwouderdijk 240, 1023 NL 020-4910120 
www.goedschellingwoude.nl 
 
 

Grote opbrengst voor Kledingbeurs Holysloot 
Het was vrijdag 30 maart weer gezellig druk tijdens de kledingbeurs in Holysloot. 
Dankzij de vrijwilligers was er weer volop keuze uit al de kinder-, dames- en 
herenkleding die waren uitgestald. Er was weer een mooie opbrengst van € 
1020,- die wordt verdeeld tussen Peuterspeelzaal ‘De Vrijbuiters’, Basisschool ‘De 
Weidevogel’ en de CJV jongerenvereniging. 
Graag willen we iedereen bedanken die weer kleding heeft aangeleverd én 
gekocht. Ook de vrijwilligers die hebben geholpen bij het sorteren, uitstallen en 
verkopen van de kleding verdienen een dikke pluim ! 
Iedereen heel hartelijk bedankt voor jullie hulp ! 
Hilda & Linda 

mailto:s.bording@durgerdam.net
mailto:info@goedschellingwoude.nl
http://www.goedschellingwoude.nl/
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Agenda vanaf april 
 

 

  

7 april The Passion, Holysloot 
9 april Lammetjesdag De Stadshoeve 
10 april Dorpsraad Zunderdorp 
10 april Groene Buren Bioscoop, Schellingwoude 
12 april Ledenvergadering Oranjevereniging Ransdorp 
12 april Dorpsraad Ransdorp 
14 april Vrijwilligersdag Volgermeer 
16 april Meezingavond koor Schellingwoude 
17 april CDR, Dagelijks Bestuur 
17 april 50+ Soos Holysloot, Pannenkoekenfeest 
17 april Informatieavond Staatsbosbeheer 
18 april 50+ Soos Zunderdorp, spelmiddag 
18 april Verkiezingen Dorpsraad Schellingwoude 
19 april CDR, Werkgroep Cultuur LN 
19 april Vrouwen van Nu, Lezing ‘Dag- en Nachtvlinders’ 
21 april Sam’s kledingactie 
22 april Vogelexcursie 
22 april Concert Witte Kerk Holysloot 
23 april Sam’s kledingactie Zunderdorp 
28 april Start seizoen galerie ‘De Opsteker’ 
2 mei Start Dorpentoernooi 
9 mei 50+ Soos Zunderdorp, Jaarlijks uitje 
9 mei Start zomertraining STG Waterland 
15 mei CDR, Dagelijks Bestuur 
  

Colofon 

Kopij mei digitaal opsturen uiterlijk vrijdag 11 mei 

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/

