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Centrale Dorpenraad 
‘t Zwaantje is een uitgave van de Stichting Centrale Dorpenraad Landelijk 
Noord. Deze stichting vertegenwoordigt het landelijk gebied van Amsterdam-
Noord en zijn bewoners. Voor de Centrale Dorpenraad zijn vrijwilligers actief in 
de verschillende Dorpsraden, werkgroepen en commissies. 
De Centrale Dorpenraad betrekt en informeert bewoners bij en over zaken die 
met Landelijk Noord te maken hebben. Meer informatie staat op onze website: 
www.centraledorpenraad.nl 
 
Het kantoor van de Centrale Dorpenraad is gevestigd te Ransdorp in het 
voormalig schoollokaal van de openbare basisschool van Ransdorp.  
 
Adres: Dorpsweg 35 
  1028BK Ransdorp 
Telefoon: 020-4904437 (ma, di, do en vr van 8.30 tot 14.30 uur) 
Email:  info@centraledorpenraad.nl 
Website: www.centraledorpenraad.nl 
 
Storingsnummers 
Alarmnummer (ambulance, politie, brandweer)  112 
Politie (niet spoedeisend)      0900-8844 
Doktersdienst (spoed 's avonds, 's nachts, weekend) 088-0030600 
gas- en stroomstoring       0800-9009 
Waternet         0900-9394 
Defecte lantaarnpaal       020-5972626 
Openbare ruimte        14020 
Meldingen in de openbare ruimte kunnen ook doorgegeven worden via: 
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/mor-0/melding-openbare/ 
 

Colofon 

Kopij mei digitaal opsturen uiterlijk tot vrijdag 6 mei 2016 

 
Redactie 

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

 
Website: 
www.centraledorpenraad.nl 
 

Oplage 1000 exemplaren 

Bezorging J. Gils (020-6368967) 

Tekening Dorpsweg Ransdorp 

 
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te redigeren en in te 
korten. De eindverantwoordelijkheid berust bij het dagelijks bestuur van de 
Centrale Dorpenraad 
 

mailto:info@centraledorpenraad.nl
http://www.centraledorpenraad.nl/
mailto:info@centraledorpenraad.nl
http://www.centraledorpenraad.nl/
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Nieuws van de Centrale Dorpenraad 

 
 
Weer een nieuwe editie van een 'gewoon' 't Zwaantje. Deze maand verschijnt er 
ook een speciaal nummer in samenwerking met de Oranjeverenigingen. 
Dit 't Oranje Zwaantje wordt half april door de Oranjeverenigingen in de dorpen 
verspreid. De Oranjeverenigingen uit Landelijk Noord hebben ook gezamenlijk 
een evenementenvergunning aangevraagd voor de activiteiten rond Koningsdag.  
De Centrale Dorpenraad heeft deze aanvraag voor hen gecoördineerd. 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
De meeste vergaderingen zijn op het kantoor van de Centrale Dorpenraad en 
beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
15 april   Bestuurlijk overleg met Stadsdeel 
22 april   Werkgroep Historie 
26 april   Dorpsraad Ransdorp (intern) 
28 april   Werkgroep Cultuur 
2 mei   Dorpsraad Holysloot (intern) 
3 mei   Dorpsraad Zunderdorp (intern) 
6 mei   Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
10 mei   Dagelijks Bestuur 
 
 
Wijkgids 2016-2017 
Binnenkort gaat de Centrale Dorpenraad de gegevens voor de nieuwe Wijkgids 
opleveren aan de uitgeverij. Tot 10 april is de laatste mogelijkheid om nog 
wijzigingen en/of aanvullingen door te geven. 
Dus clubs, verenigingen en bedrijven uit Landelijk Noord controleer je gegevens! 
En sta je nog niet vermeld ? Geef het door ... 
De laatste Wijkgids is van de periode 2014-2015 en staat op onze website: 
www.centraledorpenraad.nl/nieuws/wijkgids 
Wijzigingen en aanvullingen kunnen telefonisch of per mail doorgegeven worden. 
Bel of mail naar Marianne: 020-4904437 of info@centraledorpenraad.nl 
 
 
Faciliteiten kantoor 
Het kantoor van de Centrale Dorpenraad beschikt over een prima 
(kleuren)printer en copyprinter en verzorgt regelmatig het drukwerk voor 
dorpsraden en werkgroepen. Ook voor clubs en verenigingen en bewoners uit 
landelijk Noord kunnen wij drukwerk verzorgen. Dus wil je een buurtbrief 
verspreiden of wil je een spreekbeurt mooi afdrukken en inbinden, neem dan 
contact op met kantoor ! Ons kantoor is ook een prima vergaderlocatie ! 
Meer weten ?  
Bel of mail naar Marianne: 020-4904437 of info@centraledorpenraad.nl  
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 

 
 
Schellingwouderpark: mooi, schoon en met steeds meer fans 
Petflesjes, kleine stukjes plastic, verpakkingen in alle soorten en maten, 
piepschuim, kapotte emmers, kratjes, jerrycans en zelfs hele afdekzeilen: de 
landelijke opschoondag op 19 maart kende weer een mooie opbrengst. Het 
Schellingwouderpark is weer schoon, maar het resultaat strekt verder dan een 
karrenvracht vuil. Nooit eerder waren er zoveel betrokkenen van buiten het dorp 
aanwezig bij het opruimen van de IJ-oever. 
De Facebook Vrienden van het Schellingwouderpark 
(https://www.facebook.com/schellingwouderpark/) 
helpt om mensen te verenigen en zichtbaar te maken hoe 
belangrijk het park is voor wandelaars met of zonder 
hond, schippers, picknickers en zwemmers. 
Het aanwaaiend zwerfvuil moeten we blijvend aanpakken. 
We zorgen al jaren samen voor het park. En velen van ons 
hebben al een sticker ‘Zwerfvuil hier’ op hun kliko om de 
overlast van troep te beperken. 
Dit jaar komt daar een aantal initiatieven bij: 

1. Leen een Prikker: voor wie zijn wandeling ook nuttig wil maken ligt bij 
Schellingwouderdijk 147 een set prikkers en vuilniszakken. 

2. Adopteer een prikker: voor de echte die-hards, die met grotere 
regelmaat willen opschonen is zelfs adoptie een optie. Neem daarvoor 
contact op met Brigitte Hofman 06-43999433 

3. Parkkliko’s: sinds 1 april staan er drie parkkliko's, deze zijn geadopteerd 
door buurtgenoten zodat geraapt vuil nog sneller afgevoerd kan worden. 

Wat mooi en groen is moet mooi en groen blijven. Het is prachtig om te zien dat 
zoveel mensen zich hiervoor inzetten. Dagelijks, wekelijks of toch minstens 
éénmaal per jaar, bij de Opruimactie. Zet ‘m vast in uw agenda: 25 maart 2017. 
 
Vrienden van het Schellingwouderpark,  
Brigitte Hofman 
 
 
Tonnen weg bij ingang Landmarkt & Cycle You 
De ondernemers van de Landmarkt & Cycle You hebben omwonenden per brief 
laten weten dat zij de tonnen bij hun oprit weg gaan halen. Deze tonnen zijn 
destijds geplaatst om het rechts afslaan (bij het verlaten van het terrein) tegen 
te gaan en de verkeersveiligheid te verbeteren. De tonnen leiden er nu toe dat 
automobilisten het als een extra parkeerstrook zien, waardoor het zicht slechter 
is en de verkeersveiligheid net zo zeer in het geding is. 
Het blijft nadrukkelijk de bedoeling dat er niet rechtsaf geslagen wordt ! De 
politie is geïnformeerd en zal nadrukkelijker gaan handhaven. 
  

https://www.facebook.com/schellingwouderpark/
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Werkgroep Duurzaamheid & Groen 
De Centrale Dorpenraad zoekt vrijwilligers voor een nieuw te vormen werkgroep 
Duurzaamheid & Groen. De Centrale Dorpenraad bestaat nu uit vijf dorpsraden 
en de werkgroepen Agrariërs, Historie en Cultuur. 
Omdat er zijn steeds meer visies en beleidskaders, als ook subsidies en projecten 
op het gebied van groen, natuur, recreatie, milieu en duurzaamheid komen wil 
de Centrale Dorpenraad kijken of er vrijwilligers zijn die zich hiervoor willen 
inzetten. Dus ... 

 vind je het leuk om je bezig te houden met adviseren of beïnvloeden van 
het juiste beleid voor Landelijk Noord, van afvalinzameling tot ontwikkeling 
van natuur-recreatie ?  

 of steek je graag zelf de handen uit de mouwen, om zwerfvuil te prikken, 
bomen te rooien of om een lokaal compost-netwerk op te zetten ? 

 of wil je vooral graag helpen organiseren en mensen bij elkaar brengen ? 

Er is op veel verschillende niveaus veel te doen. Iedereen en ieders eigen 
inbreng is welkom. 
Meld u aan via info@centraledorpenraad.nl of bel 020-4904437 
De Centrale Dorpenraad zal dan een eerste bijeenkomst organiseren om samen 
na te gaan waar ieders interesses liggen. Wellicht lukt het om een aantal 
projecten en ideeën op gang te krijgen en te ondersteunen ! 
 
 

Waterlandse Vloed 

 
100 jaar geleden … 
In april 1916 vindt er een 'wonderbaarlijke visvangst' plaats in het Kinselmeer. 
Door het zakkende water komen er veenbonken omhoog en ligt de vis voor het 
oprapen. In 'De Waterlander' van 15 april 1916 staat daarover het volgende: 
 

 

mailto:info@centraledorpenraad.nl
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Walnoten terug in Waterland ! 
Vorige maand zijn we begonnen met de verkoop van de walnotenbomen. Door 
de watersnood zijn deze grotendeels uit het gebied verdwenen.Deze bomen 
werden gehouden tegen de vliegen en stonden meestal in de buurt van het 
melklokaal. Nu honderd jaar ná de Watersnood willen we symbolisch 100 
walnotenbomen terugbrengen in het gebied. 
Wil je meehelpen door ook een boom kopen ? 
Een boom kost € 35,- per stuk en kan voor € 5,- extra thuisbezorgd worden. 
Geef je bestelling door via info@centraledorpenraad.nl of neem contact op via 
020-4904437. 
De bomen worden eind november geleverd en kunnen begin december bezorgd 
worden. Meer informatie over de Walnoot Junglans Regia en de verkoop staat op 
www.centraledorpenraad.nl 
Laten we 2016 afsluiten met 100 nieuwe bomen ! 
 
 
Boek 'Nood aan den dijk' 
'Nood aan den dijk' beschrijft alle aspecten van de Watersnood van 1916 zoals: 
het redden van mens en dier; hulp en opvang; en de gevolgen. Er staan veel 
persoonlijke verhalen in maar ook krantenartikelen en prachtige foto's. 
Het boek telt 160 pagina’s, kost € 19,50 
Natuurlijk nog steeds te koop bij: 

 Centrale Dorpenraad landelijk Noord 
Dorpsweg 35, 1028 BK Ransdorp, tel: 020-4904437 
website www.centraledorpenraad.nl 

 Historisch Centrum Amsterdam-Noord 
Johan van Hasseltweg 32b, 1022 WV Amsterdam-Noord, tel: 020-6328647 
website www.historischcentrumamsterdamnoord.nl 

 
 
Kaartverkoop 'Wie wind zaait' is gestart 
Hierbij kondigen wij aan dat de online kaartverkoop voor de unieke 
locatievoorstelling ‘Wie Wind Zaait’ in Ransdorp deze week is gestart. 
De Waterlandse Harmonie, de koren met Benjamin Bakker en de acteurs en 
zangers zijn al volop aan het repeteren in de dorpshuizen. 
Je kan dit proces volgen op Facebook. 
Bewoners van Landelijk Noord willen we graag een kortingscode aanbieden, 
kaarten kosten dan geen € 17,50 maar € 15 euro. Je kan de kaarten kopen via 
de website: www.wiewindzaait.nl  
Voor het kopen van de kaarten wordt je doorgelinkt naar de website van BUOG 
waar je je eerst moet registreren. 
Daar wordt gevraagd om een actiecode, die is buog2016. 
Wij kijken er naar uit om dit bijzondere avontuur met jullie samen te beleven ! 
Zie ook de flyer in dit Zwaantje. 
 

http://www.historischcentrumamsterdamnoord.nl/
http://www.wiewindzaait.nl/
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In het herdenkingsjaar 2016 (100 jaar na de watersnood 1916) presenteert 
Waterlandse Vloed kunst en cultuur op wisselende locaties in de meest 
uiteenlopende vormen, rond het thema Wij en Water: toen, nu en later. Op de 
site www.waterlandsevloed.nl vind je meer informatie en de hele agenda. 
 
Programma april 2016: 
 
Tentoonstelling – Water in Noord – wonen onder de zeespiegel 
– Museum Amsterdam Noord 
Tot 1 mei do t/m zo 13.00 - 17.00 u € 4,- 
 
Fototentoonstelling – Noord onder Water – OBA Banne 
t/m 30 juni tijdens openingstijden – gratis 
 
Expositie - Magie van het IJ van Aafke Steenhuis  
– vitrines in de Sint Antoniesbreestraat 
Tot 21 april dagelijks – gratis 
 
Literaire wandeling – over de Nieuwendammerdijk 
– Startpunt: Nieuwendammerdijk 421 
Zo 3 april 14.00 u / gratis 
 
Documentaire – 'Het water komt' van Frans Bromet  
– Museum Amsterdam Noord 
Do 7 april 20.30 u / € 7,50 
 
Muziektheater - Zeebrieszs – Theater op het Dak Joh van Hasseltweg 
39d 
Vrij 8 april 20.00 u / € 15,- 
 
Fietstocht – Op onderzoek in het Veengebied 
– Museum Amsterdam Noord 
Za 9 april 11.00 u - € 10,- (incl. consumptie) 
 
Fietstocht - Klassiek en modern waterbeheer. 
– Museum Amsterdam Noord 
Za 16 april 11.00 u € 10,- (incl consumptie) 
 
 
 

 
  

http://www.waterlandsevloed.nl/
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Informatie & Activiteiten 

 
 
Muziekviering in de Dorpskerk Durgerdam 
Op zondag 10 april is er een speciale themabijeenkomst in de Dorpskerk van 
Durgerdam. Teksten uit de Bijbel worden afgewisseld met poëzie, korte 
overwegingen en muziek van singer-songwriter Jeroen Zijlstra, die speciaal voor 
deze viering enkele nieuwe liederen schreef, passend bij de thematiek: 
Wachten en waken, 
over Jezus die vlak voor zijn dood waakt in de hof van Getsemane. 
Een verhaal over leven en lijden tegelijk, over angst en overgave. 
Ga je weg of blijf je wachten op wat komt? 
De cantorij van de Dorpskerk Durgerdam zingt muziek van Heinrich Schütz. 
Organist en koorleider is Christiaan Helfensteijn.  
Aanvang: 10.30 uur 
 
 
Hardloopgroep Holysloot 
Op dinsdagavond 12 april start Hardloopgroep Holysloot weer met hun 
wekelijkse training. Van 19.00 tot 20.15 uur beginnen we vanuit het Dorpshuis in 
Holysloot met een clinic van 10 lessen. Je kunt nog meedoen ! 
Heb je belangstelling ? 
Laat het weten of kom gewoon op de eerste les en doe een les mee. 
Marijke Splinter, email splintermarijke@gmail.com 

 
 
Filmavond in de Dorpskerk Zunderdorp 
Woensdag 13 april wordt de film 'Still Alice' vertoond. Alice is als professor 
werkzaam op een universiteit. Ze is als 50 jarige in de kracht van haar leven. 
En dan ineens komen de eerste tekenen van Alzheimer, dementie, tevoorschijn. 
Alice gaat vechten tegen de innerlijke afbraak. Tegelijk pakt ze ieder moment om 
liefde en vrede te vinden en zo het leven waardevol mogelijk houden. Een 
indringende en actuele film. 
Inloop met koffie vanaf 19.30 uur, aanvang film 20.00 uur 
Hartelijk welkom en neem iemand mee. 
 
 
Schip te koop 
Varende Hagenaar (naam Fraternité) van 22.87 x 4.39 x 1.00 m. 
Zie voor meer informatie:www.doevemakelaar.nl 
Tevens op zoek naar een tijdelijke ligplaats in Amsterdam (Noord). 
Contact: Mirjam Flik mail@mirjamflik.nl | 0614405507 
 

  

mailto:splintermarijke@gmail.com
http://www.doevemakelaar.nl/
mailto:mail@mirjamflik.nl
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Kledinginzameling voor Mensen in Nood 
Op zaterdag 16 april van 10.00 uur tot 12.00 uur is de jaarlijkse 
kledinginzameling voor Mensen in Nood. 
Schellingwoude: 
De kleding zal worden ingenomen in de opslagruimte rechts naast de 
Schellingwouderkerk. De kleding a.u.b schoon aanleveren in gesloten zakken. 
Textiel, dekens, lakens en badhanddoeken zijn ook welkom evenals schoenen en 
brillen. Wij willen u ook eventueel helpen met transport. 
Voor informatie Mary Takken 06-28057866 
Holysloot: 
U kunt uw kledingzakken tussen 10.00u en 12.00u afgeven bij de garage van de 
fam. Schouten op dorpsstraat 17 ! 
 
 
Specs Hildebrand 
Kunst in de Kerk Holysloot – zondag 17 april om 15.00 uur 
Op zijn 12e verjaardag kreeg Specs Hildebrand (1950) zijn eerste gitaar. Al vroeg 
ontdekte hij zijn muzikale voorkeuren: country, folk en blues. 
Specs werd een ‘songman’: een man die graag liedjes zingt met een verhaal.  
Specs Hildebrand (artiestenaam van Theo van Scherpenseel) voelt zich diep in zijn 
hart nog steeds die ‘jongen-met-gitaar’, die hij ooit was. Hoewel hij ook optreedt 
met zijn Living Room Band beklimt hij graag in z’n eentje het podium om de 
akoestische versies van zijn songs te laten horen. Of hij nu met zijn volledige band 
speelt of solo: zijn liedjes staan als een huis. Hildebrands live-reputatie is 
onomstreden. 
Specs is in Amsterdam geboren, maar woont alweer zo'n vijftig jaar in Volendam. 
Hij is een eigenzinnige muzikant en een buitenbeentje binnen de Volendamse 
muziekscene. Kiest het gros voor de gekende palingpop, Hildebrand gaat zijn 
eigen weg. Toch wordt hij in het voormalige vissersdorp zeer gewaardeerd om 
zijn compositorische talenten.  
In april 2014 stond Specs centraal in een aflevering van ‘Derksen On The Road’, 
een serie tv-programma’s waarin sportjournalist Johan Derksen op zoek gaat naar 
zijn muzikale helden. Tijdens het drukbezochte jubileumconcert in zijn woonplaats 
Volendam, ontving Hildebrand uit handen van Derksen het eerste exemplaar van 
zijn 14e album ‘Well Kept Secrets’ 
Specs Hildebrand is een veteraan die vakmanschap koppelt aan gevoel en die zijn 
publiek boeit met eerlijke muziek en mooie anekdotes. In Holysloot wordt zal 
Specs bijgestaan door bassist Evert-Jan Reilingh 
Natuurlijk neemt Abel de Lange zijn pick-up en platen mee. En als Americana 
liefhebber zal hij zeker de  niet voorbij laten gaan om een liedje mee te zingen 
Aanvang 15.00 uur 
Toegang € 10,- incl. koffie, thee en koekjes – kinderen gratis 
www.specshildebrand.nl 
 
 

http://www.specshildebrand.nl/
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Introductie Ochtend Mindfulness 
Op woensdag 20 april van 9.00 tot 10.00 uur is er in het Wijkgebouw van 
Schellingwoude (Wijkergouw 12) een introductie ochtend Mindfulness. 
Toegang: gratis 
Meer rust in je hoofd ? Balans tussen werk en privé ? 
Anders omgaan met de dingen om je heen ? 
Tijdens de introductie kun je kennis maken met Mindfulness in het algemeen. 
En met de 8-weekse Mindfulness Training in het bijzonder. 
Deze start op woensdag 18 mei in het Wijkgebouw Schellingwoude. 
Informatie en aanmelden: 
Meike van Tilburg, meike@caramba-online.nl / 06-34193150 
www.mindfulness-trainingen.nl 
 
 
Vrouwen van Nu afd. Schellingwoude. 
Op donderdagavond 21 april om 20.00uur is Tineke Luijendijk te gast. Zij is 
voorzitter van het Landelijk Bestuur Vrouwen van Nu en geeft een presentatie 
over het project Vrouwen in Peru. 
Het project is in samenwerking met de Rabobank Foundation. 
Het is een microkrediet vorm waarbij vrouwen in de hoge berglanden van Peru 
economische zelfstandigheid en mogelijkheden voor hun gezin krijgen. 
Locatie: Wijkgebouw Schellingwoude 
Voor leden en niet leden. 
Voor niet leden € 5,00 
LADY’S ONLY! 
 
 
Aankondiging Vogelexcursie 
Op zaterdag 23 april is er een volelexcursie door Waterland 
Vertrek: 9.00 uur vanaf voormalig café-restaurant de Kievit in 
   Schellingwoude (Schellingwouderdijk 265-269). 
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 bij Dirk van Smeerdijk 020-4904440 
 
 
Atelier Schellingwoude 
Voor de teken en schildercursus op dinsdagochtend (10.30 - 13.00 uur) en 
vrijdagochtend (10.30 - 13.00 uur) is er bij beide nog 1 plek vrij. 
Ben je geïnteresseerd dan kun je voor contact opnemen met 
Mariëtte Renssen 06-58885241 
of kijk voor meer informatie op www.atelierschellingwoude.nl 
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Tentdienst zondag 25 april Zunderdorp 
Eens per jaar organiseert de kerk van Zunderdorp in samenwerking met de 
Oranjevereniging een tentdienst. We zijn dan te gast in de tent van de 
Oranjevereniging. Voorganger is ds. Wim Scheltens uit Lunteren 
Medewerking verleent de zang- en muziekgroep ‘Gideon’ o.l.v. Cor Barten. 
Voor kinderen is er een speciaal kinderprogramma met leuke spelletjes 
Om 10.00 uur staat de koffie klaar en om 10.30 uur start de dienst. Na afloop 
van de dienst is er een eenvoudige broodmaaltijd. 
Iedereen in (en buiten) het dorp is van harte welkom ! 
 
 
Meidenvoetbal DRC 
DRC is voor het komende seizoen op zoek naar nieuwe meiden om onze teams 
te versterken. Ben je 6 jaar of ouder? Dan ben je van harte welkom om een keer 
te komen mee trainen. Vanaf het komende seizoen zit je dan in je eigen team en 
ga je meespelen in een echte competitie. DRC is een gezellige, ambitieuze, club 
gelegen tussen de weilanden van het Pittoreske Durgerdam. Ook bekend van de 
serie All Stars. Heb je interesse ? 
Neem dan contact op met secretariaat@dec.nl of robspierenburg@drc.nl 
Als wil kan je eerst een keer komen kijken of het je wat lijkt. 
 
 
Plantenmarkt Zunderdorp 
Vanaf vrijdag 29 april gaat de plantenverkoop in Zunderdorp weer van start. Op 
het pleintje van Kerklaan 10, en deels op de Kerklaan zijn er van 9.30 tot 20.00 
uur weer prachtige tuin- en balkonplanten te koop. De verkoop gaat net zo lang 
door tot de planten op zijn. 
Onze Rijnsburger plantenman heeft weer toegezegd om met een vrachtwagen 
vol met planten te komen. 
Ook zal er op de bloemenmarkt div. curiosa te koop zijn en is er een grote 
boekenmarkt, waarbij niet het aantal maar de cm’s de prijs zal bepalen –  
1 meter boeken voor € 15,- (dus 10 cm boeken voor maar € 1,50) 
De opbrengst van de Plantenmarkt komt ten goede aan de Kerk van Zunderdorp 
en het werk van de Stichting Diensten met Belangstellenden. 
Natuurlijk staat de koffie klaar. 
 
 
Kledingbeurs en rommelmarkt 
De kledingbeurs & rommelmarkt in Holysloot is iedere eerste zaterdag van de 
maand geopend van 11 tot 14 uur ! De eerstvolgende zaterdagopening is dus op 
7 mei. Uiteraard kun je nog steeds elke woensdagochtend van 9 tot 12 uur 
terecht voor leuke koopjes. Voor inbreng van kleine goederen, kleding, 
schoenen, boeken, enz. kun je contact opnemen met Linda: tel 06-42571323 
De opbrengst is voor het Dorpshuis Holysloot, Dorpstraat 40. 
Kom gezellig langs, de koffie staat klaar ! 

mailto:secretariaat@dec.nl
mailto:robspierenburg@drc.nl
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Agenda vanaf april 2016 
 
 

  

6 april Soos Zunderdorp, spelletjesmiddag 
10 april Muziekviering in Dorpskerk Durgerdam 
12 april Start Hardloopgroep Holysloot 
13 april Filmavond in Dorpskerk Zunderdorp 
15 april Bestuurlijk Overleg, kantoor Centrale Dorpenraad 
16 april Kledinginzameling Mensen in Nood 
17 april Kunst in de Kerk Holysloot 

  
19 april Soos Holysloot, seizoensafsluiting v.a. 13.45 uur 
20 april Introductie Mindfulness Schellingwoude 
21 april Vrouwen van Nu, presentatie Vrouwen in Peru 
22 april Werkgroep Historie, kantoor Centrale Dorpenraad 
22 april Ophaaldag grof vuil 
23 april Vogelexcursie door Waterland 

  
25 april Tentdienst in Zunderdorp 
26 april Dorpsraad Ransdorp (intern) 
28 april Werkgroep Cultuur, kantoor Centrale Dorpenraad 
29 april Start plantenmarkt in Zunderdorp 
2 mei Dorpsraad Holysloot (intern) 
3 mei Dorpsraad Zunderdorp (intern) 
10 mei Dagelijks Bestuur Centrale Dorpenraad 

  
 
 

 


