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Agenda Centrale Dorpenraad 
24 mei  Dorpsraad Ransdorp 
31 mei  Inloopavond Beleidsvisie Waterland 
8 juni   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. 

 
Concept beleidsvisie en toetskader Stadsrandpolder Waterland ter visie! 

De Concept beleidsvisie en toetskader Stadsrandpolder Waterland ligt sinds 3 
mei en tot 14 juni 2012 ter inzage. Deze visie wordt het toetsingskader voor de 
ontwikkelingen in Waterland. Dit stuk biedt het raamwerk waarbinnen het 
bestemmingsplan voor Landelijk Noord moet passen. 
De documenten liggen o.a. ter inzage in het kantoor van de CDR. 
Bezoek mogelijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 
15.00 uur, u kunt eventueel een afspraak maken. 
Een digitale versie is te raadplegen op www.amsterdam.nl/waterland. 
 

Denk mee over de verkeerssituatie in Waterland Oost! 
Gemeenten Waterland en Stadsdeel Amsterdam Noord brengen, samen met 
partijen als de Centrale Dorpenraad en het Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier, de huidige en toekomstige verkeerssituatie van het landelijk 
gebied in Waterland-Oost in beeld. Het gaat om alle wegen en (fiets)paden 
exclusief de provinciale wegen N247 en N235. 
Om erachter te komen welke ideeën er bij bewoners, bezoekers en ondernemers 
leven over het verkeer in Waterland-Oost, is er een internetenquête gemaakt. 
Het invullen van de enquête kost 5 a 10 minuten en is te vinden op 
www.centraledorpenraad.nl. Uw bijdrage wordt vertrouwelijk behandeld en 
helpt ons om het verkeersbeleid voor de komende jaren te verbeteren. De 
reacties uit de internetenquête worden gebruikt om te komen tot een nieuwe 
verkeersvisie voor het gebied. Wij vinden het ook prettig als u aan anderen 
doorgeeft dat zij deze enquête kunnen invullen. Invullen is mogelijk tot 26 mei. 
Heeft u geen internet en wilt u de enquete wél invullen dan kunt u contact 
opnemen met het kantoor van de CDR. 
Hartelijk dank alvast! 

http://www.amsterdam.nl/waterland


 3 

Inloopavond ‘Beleidsvisie Waterland… en verder?’ 
Op dondedag 31 mei van 18.00 tot 22.00 uur is er in Zunderdorp in de grote 
schuur van 'De Stadshoeve' (Zunderdorpergouw 29) een inloopavond over de 
‘Beleidsvisie en toetskader Stadsrandpolder Waterland’. Deze Beleidsvisie is in 
opdracht van het college van burgemeester en wethouders opgesteld door de 
dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) in nauwe samenwerking met het Stadsdeel 
Noord en wordt dit najaar vastgesteld door de gemeenteraad. De Beleidsvisie 
wordt door de gemeente Amsterdam vanaf 3 mei 6 weken ter visie gelegd. In 
deze periode kan iedereen een schriftelijke zienswijze indienen. Alle benodigde 
informatie staat op de website www.amsterdam.nl/waterland.  
 
Waarom een beleidsvisie? 
Deze Beleidsvisie is nodig om de ruimtelijke vraagstukken van landelijk Noord  
het hoofd te bieden. Met name gaat het om de toenemende recreatie, agrarische 
vraagstukken t.a.v. schaalvergroting, bedrijfsverplaatsing en verbreding, in relatie 
tot de kwetsbaarheid van het landschap en de natuur in de hoofdgroenstructuur. 
Deze nieuwe regels zijn, wanneer ze worden vastgesteld door de gemeenteraad 
van Amsterdam in september 2012, het primaire toetskader voor alle ruimtelijke 
ontwikkelingen in Waterland. Na vaststelling vormt deze beleidsvisie ook de basis 
voor het nieuwe bestemmingsplan landelijk gebied Noord. 
 
Wat gebeurt er op 31 mei? 

 Inloop vanaf 18.00 uur, broodjes en soep staan klaar. 
Start inhoudelijke deel 18.30 uur.  

 Opening door Remco Daalder (DRO) en Kees Diepeveen 
(portefeuillehouder RO Stadsdeel Noord) 

 Debat aan de hand van stellingen aan discussietafels met alle betrokkenen 
over de Beleidsvisie, maar met nadruk op de toekomst van het gebied en 
zijn bewoners 

 Gespreksleider is Piet Eilander, DRO 

 Sluiting uiterlijk 22.00 uur. 
 
Aanmelden  
U kunt zich voor de inloopavond per mail aanmelden via: 
Centrale Dorpenraad, Gabriëlle Bekhuis, g.bekhuis@centraledorpenraad.nl 
of telefonisch 020-4923372 
Uiterlijk vóór 28 mei (in verband met de broodjes en soep) 
 
Meer informatie 
Wilt u meer informatie over de inloopavond kijk dan op onze website, onder het 
kopje agenda: www.centraledorpenraad.nl 

http://www.amsterdam.nl/waterland
mailto:g.bekhuis@centraledorpenraad.nl
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Lespakket 
 Op 27 april was het een spannende dag voor de werkgroep die het 
lespakket over de 'Tweede Wereldoorlog in Landelijk Noord' heeft gemaakt. Op 
deze dag werden de boeken die bij het lespakket horen afgeleverd op kantoor. 
Na vele maanden werk was er eindelijk het eindresultaat ! 
Een boek waar wij ontzettend trots op zijn en dat de komende jaren door school 
gebruikt gaat worden. De Centrale Dorpenraad is dan ook veel dank verschuldigd 
aan Henk Hagedoorn, Yvonne Breedijk, Dick Reedijk en Wendelien Halbertsma, 
dankzij hun inzet hebben we dit mooie boek kunnen maken. Tevens bedanken wij 
het Stadsdeel Amsterdam-Noord voor de subsidie die wij mochten ontvangen om 
dit project uit te voeren. 
Op 13 juni gaat groep 8 van 'De weidevogel' aan de slag met het lespakket, zij 
zullen in kleine groepen elk een dorp van Landelijk Noord bezoeken en daar 
enkele verhalen uit het boek te horen krijgen. De dag daarna zullen zij de 
verhalen in de klas aan elkaar presenteren. Ten slotte krijgen zij allemaal het 
boek 'Als wij vergeten is alles vergeefs geweest' uitgereikt. 
Wij hopen dat de kinderen de lessen en het boek zullen waarderen! 
 Mocht u geïnteresseerd zijn in het boek dat bij het lespakket hoort dan 
kunt u contact opnemen met het kantoor van de CDR, er zijn -tegen een kleine 
vergoeding- nog exemplaren beschikbaar. 
 De werkgroep van het lespakket wil graag volgend jaar een nieuw boek 
uitgeven, het onderwerp zal weer de Tweede Wereldoorlog in Landelijk Noord 
zijn maar nu wordt het een volwassen-editie. Uiteraard heeft de werkgroep al 
heel veel informatie verzameld uit deze periode maar we zijn nog altijd op zoek 
naar méér. Heeft u nog spullen uit die tijd, kent u een verhaal dat bijna niemand 
weet of kunt u ons op een andere manier helpen dan houden wij ons aanbevolen 
! U kunt contact opnemen met het kantoor van de CDR, eventueel kan er iemand 
van de werkgroep langskomen. 
 Op woendagmiddag 27 juni organiseren wij een bijeenkomst in 
Zunderdorp om daar met de oudere Zunderdorpers te praten over de 
oorlogsperiode. Ook op deze manier hopen we extra informatie te vergaren. In 
het volgende 't Zwaantje komt hierover nog een uitnodiging. 
Later in het jaar worden ook in andere dorpen bijeenkomsten georganiseerd. 
 

Lintje voor Dick Reedijk 
Tijdens de jaarlijkse lintjesregen heeft ook Dick Reedijk uit Durgerdam een 
Koninklijke onderscheiding ontvangen voor zijn jarenlange vrijwilligerswerk bij 
o.a. het Historisch Centrum Amsterdam-Noord. Ook de Centrale Dorpenraad 
heeft bij het samenstellen van het lespakket inmiddels kennis gemaakt met zijn 
inzet en kunde. Langs deze weg willen wij hem dan ook van harte feliciteren met 
zijn onderscheiding ! 
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Ruim op en steun het Sinterklaasfeest in Landelijk Noord 

Met de voorjaarsschoonmaak in het hoofd, maar de gedachten nog bij de winter, 
organiseert de Centrale Dorpenraad samen met IT2Recycle een inzamelingsactie 
voor kapotte elektronica ten bate van de Sinterklaasintocht in Durgerdam. 
Oude computers, maar ook printers, faxen, mobieltjes, kabels, fototoestellen en 
andere IT-apparatuur kunt u van donderdag 7 t/m dinsdag 12 juni (do, vrij, ma, di 
tussen 9:00 en 15:00 uur plus op zondag van 11:00 – 14:00 uur) inleveren bij het 
kantoor van de Centrale Dorpenraad aan de Dorpsweg 35 in Ransdorp. 
IT2Recycle zorgt ervoor dat alle betrouwbare informatie op de apparaten 
vernietigd wordt en geeft daar desgewenst een garantieverklaring voor af. 
Daarna worden alle onderdelen uit elkaar gehaald en verwerkt tot bruikbare 
grondstof. Een veilige en betrouwbare manier van recycling dus, voor zowel 
particulieren als bedrijven en instellingen. 
 
Als steuntje in de rug voor groen gedrag, heeft IT2Recycle aangegeven 1 euro per 
ingeleverd apparaat te doneren aan de Sinterklaascommissie, die daarmee de 
kinderhartjes in Noord weer extra hard doen kloppen. 
 
Doe dus vooral mee aan deze inzamelingsactie en zet ook uw buren en vrienden 
aan om de zolder en het kantoor op te ruimen: 
Data:  7, 8, 10, 11 en 12 juni 
Tijden:  ma, di, do en vrij tussen 9:00 en 15:00 en op zondag van 11:00 tot  
  14:00 
Locatie: Kantoor van de CDR, Dorpsweg 35 in Ransdorp 
Voor grote leveringen of leveringen buiten de genoemde tijden kunt u een aparte 
afspraak maken.  
 
Meer weten?  
www.it2recycle.com 
of 
Centrale Dorpenraad 
020-4904437 
info@centraledorpenraad.nl 
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BEJAARDENHOEK 
Onze ouderenwijkpost  Loket Zorg en Samenleven is op 

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

 
Waarnemen 

 Toen ik mijn vorige column schreef in maart, voor het april nummer, 
meende ik dat de lente al was aangebroken en dat ik voor de maand mei schreef. 
Niks daarvan, we kregen nog een volledige nawinter te verwerken. 
 Hieruit blijkt dat zelfs het waarnemen van lente over een paar dagen, ieder 
jaar weer een mijlpaal voor een bejaarde, ongewis is. Zo besef ik ook achteraf 
pas, dat het passeren van de tachtigste verjaardag voor mij een echte mijlpaal 
was. Sindsdien gaat mijn geheugen versneld achteruit en neemt de lichamelijke 
kwetsbaarheid toe. Dat slechtere geheugen beïnvloedt ook de aktief gebruikte 
vocabulaire en de kunst van het schrijven. Een geheugenprobleem behandelde ik 
jaren geleden al eens in een column aan de hand van een vriend die met zijn 
vriendin in Zuid Frankrijk was gaan wonen. Zijn vriendin overleed, waarna hij zijn 
beheersing van het Frans verloor. Hoewel hij een goede babbelaar was, raakte hij 
vervolgens volkomen geïsoleerd en moest tenslotte in een verzorgingshuis 
worden opgenomen. Een waarschuwing voor bejaarden die alsnog willen 
verhuizen naar een warmer land. Zorg dan wel in of bij een Nederlandse kolonie 
te gaan wonen. 
 Ik ben na de tachtig jaar mijlpaal beter naar mezelf gaan kijken. Zo ben ik 
het lijf dat ik bewoon als het ware van ´buitenaf´ gaan waarnemen. Ik zie 
daardoor duidelijker de sterkten en zwakten waar ik mijn leven lang mee heb 
geleerd te werken en me te behelpen. Ook hoe, als me iets overkomt, de stap 
terug in mijn welzijn door ouderdom veel groter is geworden en de weg naar 
herstel veel moeizamer werd en langer duurt. Als ik mezelf zo bezie, is mijn lijf al 
behoorlijk beschadigd en uitgewoond. 
 Over de wijze waarop ik de laatste winter ben doorgesukkeld heb ik een 
les geleerd die ik mijn lezers niet wil onthouden. Ik leerde hoe zinvol het is het lijf 
dat je bewoont met zorg te omgeven, als je wilt dat het lang meegaat. Zo 
ontdekte ik het grote belang van de slaap voor je gezondheid. De functie van de 
slaap blijkt het aanmaken van nieuwe cellen te zijn. Dat ontdekte ik doordat ik 
merkte dat mijn baard vooral groeit gedurende de slaap. Vooral bij het ziek zijn 
slaap ik veel en groeit mijn baard extra snel. Je lichaamscellen gaan helemaal niet 
zo lang mee en dienen daarom voortdurend vervangen te worden. Dat gebeurt 
blijkbaar tijdens de slaap, dat is de functie van het slapen. Vooral belangrijk als je 
ziek bent, dus slaap dan veel. 
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 Een tweede les was het met zorg omgaan met je vechters tegen 
allerhande indringers van buiten, het immuunsysteem. Ik was de hele winter 
gammel en rot, had een aantal infecieziektetjes waarvan griep wel de rotste was. 
Bloedonderzoek toonde aan dat er meer aan de hand was, maar de oorzaak werd 
niet gevonden. Allerhande onderzoeken van het hart bovenaan naar beneden. 
Helemaal onderaan werd pas iets gevonden. Een chronische ontsteking in de 
blaas. Dat voel je niet en merk je niet, dus kan je niet aanwijzen. Mijn 
immuunsysteem was daar maanden tegen aan het vechten, was daardoor 
overbelast waardoor allerhande winterse aanvallers konden toeslaan. Een 
antibioticakuur hielp de ontsteking te verdrijven. Het algehele malaisegevoel is 
hierdoor nu overwonnen. 
 De medici tromfeerden. De geleerde les is dus, pas op voor ontstekingen, 
spaar je immuunsysteem, de mondhygieniste tegen tandvleesontstekingen en de 
pedicure tegen voetschimmelnagels zijn voor de bejaarde net zo belangrijk al een 
arts. 
 
Ernst, mei 2012 

 
 

Schaapscheerderfeest op boerderij de StadsHoeve 
Op zondag 3 juni organiseren we dit jaar ons schaapscheerderfeest. En dit jaar 
wordt hij extra leuk omdat we niet alleen een hele leuke markt hebben maar ook 
verschillende workshops voor kinderen en volwassenen. 
Je kunt er wol vilten, wol verven en wol spinnen. Ook gaan we van de wol iets 
moois maken, breien en haken. Op de markt kan je ook lekkere dingen proeven 
en leuke dingen kopen voor jezelf of je huis. 
En dan worden natuurlijk de schapen geschoren en komen de lammeren mee 
naar de stal. De schapen vinden het heerlijk om geschoren te worden, want hun 
vacht wordt nu toch wel wat te heet. 
Samen met de boer lopen we een paar keer per dag door de stallen en gaan we 
het land in op zoek naar de melk koeien en hun kalfjes. De kans om al je vragen te 
stellen. 
Boergondineren zal weer zorgen voor lekker eten en drinken! 
Vergeet ik nog iets...ja... 
Kinderen mogen weer heerlijk een rondje op de pony rijden. 
Wij vragen voor deze dag € 2,50 entree p.p.  
De dag begint om 10.00 uur en om 15.00 uur gaat het hek weer dicht. 
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Waterland – Kerkeland 2012 

17 jaar muzikale fietsroutes door de achtertuin van Amsterdam. Voor het 
zeventiende achtereenvolgende jaar wordt in Waterland en Landelijk 
Amsterdam-Noord Waterland-Kerkenland georganiseerd. 
Op zaterdag 16 en zondag 17 juni en op zaterdag 23 en zondag 24 juni 2012. Deze 
muzikale fietsroutes voeren u door het prachtige Noord-Hollandse landschap, 
naar kerkjes, waar u op muzikale intermezzo’s wordt getrakteerd.  
Er is een gevarieerd aanbod: van klassiek tot shanty's en van folk tot fanfare. In 
totaal zijn er 64 optredens van 16 ensembles, orkesten, koren en bands. Om de 
miniconcertjes bij te kunnen wonen moet er wel gefietst worden. Vooral de 
combinatie van een mooie omgeving, de acht kerkjes en de uiteenlopende 
muziek staan garant voor een mooie zomermiddag. 
 
De tocht op 16 en 17 juni gaat langs de kerken van Zunderdorp, Durgerdam, 
Ransdorp en Holysloot. 
Op 23 en 24 juni fietsen we langs de kerkjes van Zuiderwoude, Uitdam, Broek in 
Waterland en de R.K. Kerk van Monnickendam. 
 
De formule is eenvoudig: U kunt starten bij een kerk naar keuze. Op elk heel uur, 
13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur, begint in iedere kerk langs de route een 
concertje. Ieder concertje duurt 20 minuten, zodat u voldoende tijd hebt om naar 
de volgende kerk te fietsen. Beide routes zijn ieder ongeveer 18 kilometer. De 
afstand tussen de kerken – tussen de drie en de vijf kilometer – maakt het heel 
goed mogelijk om van kerk tot kerk te fietsen. 
Een passe-partout met routekaartje voor een heel weekend kost € 7,00. 
Verkrijgbaar tijdens het fietsweekend bij iedere deelnemende kerk. Vanaf 1 juni 
ook in de voorverkoop bij boekhandel NIMO in Monnickendam. Voor kinderen 
tot 12 jaar is deelname gratis. 
 
Waterland is een fietsgebied bij uitstek. Zeven dorpen en één stadje met een 
roemruchte geschiedenis hebben daar hun eigen karakter weten te behouden. 
De eeuwenoude kerktorens zijn nog altijd de vaste oriëntatiepunten. Het is de 
achtertuin van Amsterdam met veel vrijliggende fietspaden; voor fietsers een 
eldorado. 
 
In de dorpen zijn, behoudens Ransdorp, alle kerken in gebruik bij kerkelijke 
gemeenten. Er is een traditie van gastvrijheid en openheid om alle bezoekers te 
ontvangen voor een rondleiding, torenbeklimming, concert of tentoonstelling. Er 
staan tijdens deze fietsweekenden tientallen vrijwilligers klaar. 
Fiets mee en geniet! 
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De organisatie is in handen van de Commissie Kerk en Cultuur Waterland. 
Info: Henk Breur,  
Termietergouw 5, 1027 AD  Zunderdorp 
tel.: 020 – 6340727 
e-mail: kerkencultuurwaterland@online.nl 
 
Voor het volledige programma en het laatste nieuws: 
zie onze website: www.kerkencultuurwaterland.nl 
 

Tennisbaan Durgerdam is weer open! 
De ‘all weather’-baan in Durgerdam is dit seizoen voor haar leden weer geopend 
tot 30 september. 
Lid worden? 
Een lidmaatschap kost slechtst €95,-- voor volwassen en € 50,-- voor de jeugd. De 
sleutel die je toegang geeft tot de baan kost € 25,-- borg. Daarvoor kun je het 
gehele seizoen tennissen. Kijk op de website van DRC, www.drc.nl of stuur een 
mail naar Marjolein Klaassen, tennis@drc.nl ovv lidmaatschap tennis DRC. 
Tennislessen? 
Leden van DRC kunnen lessen bij onze tennisleraar Werner Krieger. Wil je je 
tennisspel verbeteren? Neem dan direct contact op met Werner 
wkrieger@gmail.com  
Voor jeugdlessen kun je eveneens direct contact op nemen met Werner. In 
principe worden de tennislessen gegeven op dinsdag, woensdag en donderdag 
van 17.00 - 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. 
Kantine? 
Gedurende het voetbalseizoen kunnen de tennisleden uiteraard ook gebruik 
maken van de prachtige nieuwe kantine van DRC.  
Tot ziens op de tennisbaan! 
DRC-Tennis / DRC. Sport zoals het vroeger was 
Sportpark Durgerdam, Durgerdammerdijk 76 
i: Marjolein Klaassen, Dorpsweg 94, Ransdorp, 4910052 / 06 53 25 46 35 
e: tennis@drc.nl 
w: drc.nl 
 

Vrouwen van Nu 
Op donderdag 24 mei komt Mevrouw Wolff ons een cursus vilten, technieken en 
materialen geven. We gaan iets moois maken, maar het met elkaar lekker bezig 
zijn is eigenlijk nog het leukste.  
Locatie wijkgebouw te Schellingwoude. Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur. 
Entree leden gratis / niet leden € 5,-  

mailto:kerkencultuurwaterland@online.nl
http://www.kerkencultuurwaterland.nl/
http://www.drc.nl/
mailto:tennis@drc.nl
mailto:wkrieger@gmail.com
mailto:tennis@drc.nl
http://drc.nl/
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Eerste workshop Woonwinst: een succes 
Op 25 april kregen de eerste deelnemers aan Woonwinst hun warmtefoto’s 
gepresenteerd. In het kantoortje van Stichting Mijn CO2 Spoor in Schellingwoude 
werden in een geanimeerde avond de opzet en doelen van WoonWinst op een rij 
gezet. Hierna kwamen per huishouden de warmtefoto’s in beeld die deskundig 
werden toegelicht.  
De deelnemers reageerden verrast. Haarscherp kwam in beeld waar de warmte 
uit gevel, erker, voordeur of aanbouw ontsnapte. Opmerkelijk was dat de 
volbetonnen muur van een souterrain een echte koudebrug bleek te zijn. Direct 
besloten 3 deelnemers om stap 2 te zetten en Susteen een nader onderzoek te 
laten uitvoeren naar de staat van de woning. U weet inmiddels dat het hierna 
veel eenvoudiger wordt om een winstgevende isolatiemaatregel zelf te nemen of 
te laten uitvoeren. 
De deelnemers voor de komende workshops zijn uitgenodigd. In totaal 
verwachten we zo’n 20 huishoudens te voorzien van informatie waardoor we 
samen isolatiemaatregelen kunnen uitvoeren. 
 
Schrijf nu in voor een workshop 
U kunt ook profiteren van dit isolatieproject. Van alle woningen in 
Schellingwoude, Ransdorp en Durgerdam en een stuk van de 
Nieuwendammerdijk is namelijk een warmtefoto van de voorgevel gemaakt. 
Grote kans dat uw huis dus al op de foto staat. Zo’n eerste foto geeft vaak al een 
goede indicatie van de mate waarin warmte ontsnapt en cv-ketel overuren 
maakt. Als in het najaar van 2012 de nachten weer kouder worden, kunnen we 
weer verder om nieuwe warmtefoto’s te maken. Als u zich nu opgeeft, kunt u 
straks óók WoonWinst boeken.  
De warmtefoto’s van WoonWinst geven u veel informatie. Stapsgewijs nemen wij 
u veel rompslomp uit handen en proberen, zelfs in deze tijd van bezuinigen, alle 
mogelijke subsidies voor u te behalen.  Wij begeleiden de werkzaamheden en 
controleren de oplevering. Als de isolatie is aangebracht maken wij opnieuw een 
warmtefoto om uw WoonWinst in beeld te brengen. Dit alles doen we in een 
professioneel team: Stichting Mijn CO2 Spoor, Susteen BV en het Stadsdeel 
Noord. 
 
Pak de folder!  
Aanmelden voor Stap 1 
U kunt zich nu opgeven voor Stap 1 (de warmtefoto's en de workshop die daarbij 
hoort). De kosten bedragen €50,- Aanmelden graag per email via 
info@woonwinst.info . U bent van inschrijving verzekerd als u €10 aanbetaling 
overmaakt naar bankrekening 390522279 t.n.v. Mijn CO2 Spoor te Amsterdam. 
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U ontvangt na uw aanmelding alle informatie over het project en het tijdpad. 
Actuele ontwikkelingen ziet u op onze website  www.woonwinst.info   
Voor vragen en opmerkingen bent u welkom bij: 
info@woonwinst.info    of   www.groeneburen.net /woonwinst 
 

Mindfulness Meditatie Training 
Altijd al willen beginnen met mediteren? Woensdag 9 mei start er weer een 
Mindfulness training. Alles met bewuste aandacht doen is de essentie van 
Mindfulness. De Mindfulness meditatie training brengt je meer concentratie en 
focus en leert je om in het moment te leven. Meer te zijn in het hier en 
nu.Mindfulness verbindt oosterse wijsheid met westerse psychologische 
inzichten en geven het leven meer kwaliteit. 
8 woensdagavonden van 20.00 –22.00  €175- incl. 21 mp3 meditaties. 
Voor meer informatie kijk op www.lichtcentrumschellingwoude.nl 
of bel Jacqueline de Vries 06-27058125 
 

Galerie 'De Opsteker' 
Tot en met 27 mei is in de Dorpskerk Durgerdam nog de tentoonstelling 
"Midden-Spanje in Durgerdam" te zien met schilderijen en beelden in brons. Het 
gaat om abract kleurrijk schilderwerk en beelden in diverse tinten gepatineerd 
van drie kunstenaars uit Madrid. De tentoonstelling maakt deel uit van het 
uitwisselingsprogramma 'Eduarte' van Galerie De Opsteker. De uitwisseling houdt 
in dat in de maand juni drie Nederlandse kunstenaars van de galerie in Midden-
Spanje gaan exposeren. 
Meer informatie op www.opsteker.nl en www.eduarte.eu  
 

Boerenmarkt Zunderdorp 
Eens in de drie jaar staat heel Zunderdorp in het teken van de Boerenmarkt. Dit 
jaar is het weer zover want op 9 juni van 10.00 tot 17.00 uur staat het 
plattelandsleven in Zunderdorp centraal. 
Prachtige oude tractoren, de dieren van de zorgboerderij 'Ons Verlangen', oud-
Hollandse spelen en een gezellige markt met meer dan 100 kramen vol met verse 
groenten, vis, fruit, tuin- en kamerplanten en zelfgemaakte lekkernijen van het 
platteland. Dát is de Boerenmarkt in Zunderdorp. 
Maar er is meer: Kom darten met een hooivork, proef de boerenappeltaart, 
ervaar hoe lekker Boerenjongens zijn en struin over de grootste Rommelmarkt 
van Noord-Holland. 
De Boerenmarkt in Zunderdorp is een dagje uit voor het hele gezin.  
Kijk voor meer informatie op www.boerenmarkt2012.nl 
 

http://www.lichtcentrumschellingwoude.nl/
http://www.opsteker.nl/
http://www.eduarte.eu/
http://www.boerenmarkt2012.nl/
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Agenda vanaf mei 
 

 

 

 

 

 

 

24 mei Dorpsraad Ransdorp 
24 mei Vrouwen van Nu, Curcus vilten 
27 mei Galerie 'De Opsteker' Durgerdam 
31 mei  Inloopavond Beleidsvisie Waterland 
3 juni Schaapscheerdersfeest op 'De Stadshoeve' 
7-8 juni Inzamelingsactie t.b.v. Sinterklaasintocht 
9 juni Boerenmarkt Zunderdorp 
10 juni Inzamelingsactie t.b.v. Sinterklaasintocht 
11-12 juni Inzamelingsactie t.b.v. Sinterklaasintocht 
 

 

 

 

 

Colofon 

Kopij mei digitaal opsturen uiterlijk vrijdag 8 juni 
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. 
 

 
 
 

Nieuws van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord 
In de week na Pinksteren is het kantoor gesloten vanwege de Pinkstervakantie 
(28 mei t/m 1 juni). 
De Redactie 
 

http://www.centraledorpenraad.nl/

