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Nieuws van de Centrale Dorpenraad
Het voorjaar is eindelijk begonnen, de klok verzet en de voorjaarsbloemen
komen uit de grond! In dit 't Zwaantje weer veel activiteiten die de komende
maand gaan plaatsvinden. Vanwege de meivakantie komt de volgende editie
van 't Zwaantje pas half mei uit. Binnenkort verschijnt in de dorpen wel weer
het Oranje 't Zwaantje met daarin de programma's van de Oranjeverenigingen
uit onze dorpen. Een fijne Koningsdag alvast!
Agenda Centrale Dorpenraad
De meeste vergaderingen zijn op het kantoor van de Centrale Dorpenraad en
beginnen doorgaans om 20.00 uur.
5 april
Bijeenkomst Kinselmeer
13 april
Werkgroep Historie
13 april
Bestuurlijk overleg
16 april
Werkgroep Internet
11 mei
Werkgroep Historie
11 mei
Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje
15 mei
Dagelijks bestuur
Nieuwe Wijkgids
Er wordt weer tijd om de nieuwe Wijkgids 2018-2019 voor te bereiden. In
deze gids zijn de namen en adressen van de diverse Dorpsraden in Landelijk
Noord opgenomen, ook staat er informatie in over de verschillende
werkgroepen van de Centrale Dorpenraad en de stichtingen in het gebied.
Per dorp zijn de vele verenigingen en bedrijven vermeld die in het gebied
gevestigd zijn. De huidige wijkgids is digitaal te zien op:
http://www.centraledorpenraad.nl/nieuws/wijkgids
Aanvullingen en wijzigingen kunnen doorgeven worden via:
info@centraledorpenraad.nl
In iedere Wijkgids staan altijd foto's van de dorpen en voor deze editie ben ik
weer op zoek naar mooie nieuwe foto's. Heb jij die mooie foto van jouw dorp
en een andere Waterlandse plek, stuur deze dan naar:
info@centraledorpenraad.nl
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LN Schoon!
Het netwerk om Landelijk Noord schoon temaken en te houden wordt steeds
verder uitgebreid! Er zijn steeds meer mensen die een steentje bijdragen.
Om het gebied verder 'dekkend' te krijgen ben ik op zoek naar mensen die de
volgende stukken onder hun hoede willen nemen:
 Durgerdammergouw, tussen Ransdorp tot het fietspad richting
Holysloot
 Holysloot west, Dorpsstraat van splitsing Bloemendalergouw tot en
met het overzetveer/de haven.
 Vanaf brug Bloemendalergouw nabij Ransdorp, richting Ransdorp en
eventueel Nieuwe Gouw
 Of ieder ander stuk ...
Doe je ook mee?
Op www.centraledorpenraad.nl/zwerfvuil staat een kaart waarop je kunt zien
welke stukken er al regelmatig nagelopen worden, geef door welk deel jij voor
je rekening wilt nemen.
Kom jij ook in actie?! Op onze website staat informatie en tips over het
opruimen. Via de Centrale Dorpenraad kun je ook materiaal krijgen om te
gebruiken tijdens het opruimen. Meer weten?
Kom langs op kantoor of bel met 020-4904437, een mailen naar
info@centraledorpenraad.nl sturen kan ook!

Schellingwoude

Een goed voorbeeld van hoe je samen veel kunt bereiken bewijst de
opruimactie die in Schellingwoude is georganiseerd!
Zo'n 130 gemotiveerde vrijwilligers zijn zondag 25 maart de strijd tegen het
zwerfvuil aangegaan rondom de IJ-oevers in Schellingwoude. De oevers in het
Schellingwouderpark en de dorpseinden werden schoon gemaakt.
Dorpsbewoners, betrokken buren uit Zuiderzeepark, Nieuwendam,
Purmperpleinbuurt, alle Vrienden van het Schellingwouderpark en zelfs groep
5 van de Weidevogel met hun juf Iris uit Almere waren van de partij.
In totaal zijn er 263 volle vuilniszakken zwerfvuil en 2 kuub grote stukken
verzameld in 2,5 uur.
Een greep uit de opbrengst; jerrycans, kratten, honderden petflesjes,
piepschuim, rietjes, dopjes, emmers, snoepwikkels, vistassen, visnetten,
boottouwen, stootwillen, plastic tasjes, verpakkingen, hele dekzeilen en
duizenden, duizenden stukjes klein plastic.

Landmarkt steunde als goeie buur met de koffie, koek en gezonde
sapjes en komt er in het najaar een tweede actie.
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Liergouw, toegangsweg voor Landelijk Noord of karrespoor?
De toestand van de Liergouw is al jarenlang een last voor de inwoners van
Landelijk Noord. Het gaat hier niet zomaar om een verbindingsweg tussen
twee dorpen. De Liergouw is een belangrijke toegangsweg voor Ransdorp en
Holysloot en ook het steeds drukker wordende schoolverkeer vindt over de
Liergouw plaats. Daarnaast wordt deze weg intensief gebruikt door het woonwerk verkeer met Uitdam, Marken en als sluipverkeer met Monnickendam.
Ondanks de vele uitwijkhavens, waar overigens niet iedereen een gepast
gebruik van maakt, is het verkeers-aanbod dermate groot, dat ook buiten de
uitwijkhavens gepasseerd wordt. Als gevolg hiervan worden de kanten van
het wegdek steeds verder stuk gereden. De tijdelijke reparaties zorgen voor
een wegdek als een lappendeken en een even tijdelijk soelaas. Groot
aandeelhouders op het gebied van stuk rijden zijn de te zware
vrachtwagens(boven 7,5t),die er volgens de regels niet eens mogen komen.
Fietsverkeer is inmiddels onverantwoord in deze situatie!
Het bovenstaande is al jaren bekend bij de verantwoordelijke diensten en
bestuurders, maar krijgt niet de nodige aandacht en gehandhaafd wordt er al
helemaal niet(fout parkeren, snelheid, zwaar verkeer).

Tijd dus voor meer gerichte bewonersactie!

Daar bij is de steun van zoveel mogelijk bewoners van belang:
handtekeningactie, flyeren, voorstellen bedenken, stukjes schrijven,
inspreken, ludieke acties bedenken en natuurlijk bijhouden van het grote
Liergouwdossier!!!
Alle hulp is welkom, laat het niet van anderen afhangen, maar doe het samen.
Handtekeningenlijsten liggen op het kantoor van de Centrale Dorpenraad en
bij OBS De Weidevogel.
Het is ook mogelijk om de handtekeningen lijst 'digitaal' in te vullen, ga dan
naar de facebook pagina van de Dorpsraad Ransdorp voor de link naar de
petitie.
RIJ VOORZICHTIG
Stuur je reactie en ervaringen op de Liergouw naar Wouter Sanders:
sanders.wouter@icloud.com
met dank aan Zijbijter
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Nieuwbouw OBS De Weidevogel
Een deel van de gebouwen waar OBS De Weidevogel gebruik van maakt zijn
in slechte staat van onderhoud. Er is daarom een haalbaarheidsonderzoek
uitgevoerd waarbij wordt gekeken of er nieuwbouw van de school mogelijk is.
Dit haalbaarheidsonderzoek wordt beoordeeld door de gemeente en
waarschijnlijk wordt vóór eind april definitief besloten of nieuwbouw gaat
plaatsvinden. Na de meivakantie organiseert de school een
informatiebijeenkomst voor de ouders van de schoolkinderen en bewoners
van Ransdorp.
Als er nieuwbouw gaat plaatsvinden heeft dat grote impact voor Ransdorp,
zowel tijdens de bouw als daarna. De school bestaat nu uit 3 gebouwen,
Dorpsweg 19 (voormalig Christelijke school), nr 29 (o.a. De Beke en gymzaal)
en nr. 31 (het hoofdgebouw). In de nieuwe situatie wordt het gebouw nr. 19
afgestoten naar de gemeente. De gebouwen 29 en 31 worden beiden
waarschijnlijk gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Binnen de
nieuwbouw wordt dan ook plaats gemaakt voor de peuterspeelzaal en een
naschoolse opvang. Als de gemeente akkoord gaat met het
haalbaarheidsonderzoek wordt een architectenbureau in de arm genomen. Op
basis van de visie van de school zal er dan gestart worden met het ontwerpen
van een nieuw schoolgebouw. De school formeert een bouwcommissie om dit
proces te begeleiden. De school streeft er naar de eerste paal in 2019 in de
grond te slaan.
Dorpsraad Ransdorp, beheerscommissie De Beke en de Centrale Dorpenraad
hebben regelmatig contact met school over de bouwplannen. De Dorpsraad is
bezig met het samenstellen van een werkgroep van enkele dorpsbewoners.
De werkgroep zal het hele proces rond de bouw nauwgezet volgen en de
nodige input leveren.
OBS De Weidevogel is én blijft een basisschool voor 230 kinderen (groep 1
t/m 8), 80 % van de leerlingen komt uit Landelijk Noord en er zijn voldoende
aanmeldingen om de toekomst van de school te waarborgen. Meer informatie
op: www.obsdeweidevogel.nl
Jaarverslag Centrale Dorpenraad
Op de website van de Centrale Dorpenraad staat het Jaarverslag 2017.
Zodra er ruimte in 't Zwaantje is wordt het jaarverslag hierin opgenomen. Dit
hangt af van de hoeveelheid kopij die er wordt aangeleverd, een editie is
namelijk altijd maximaal 16 pagina's dik. Het verslag staat op:
www.centraledorpenraad.nl/onze-organisatie/jaarverslagen
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Bereikbaarheid Waterland
Fietsers, automobilisten en reizigers in het openbaar vervoer hebben behoefte
aan een bereikbaar Waterland. Samenwerkende overheden zorgen in diverse
deelprojecten aan de N235 en N247 ervoor dat de bereikbaarheid en de
verkeersveiligheid verbeteren.
De leefbaarheid en de natuur mogen er niet op achteruitgaan.
De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam werken samen
met de gemeenten Waterland, Purmerend en Edam-Volendam en Amsterdam
aan de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in de regio Waterland.
De provincie Noord-Holland brengt elk kwartaal een digitale nieuwsbrief uit.
In deze nieuwsbrief leest u alle ontwikkelingen die gaande zijn in het gebied
Waterland, zoals de werkzaamheden aan de N244 in Purmerend, het groot
onderhoud aan de N235/N247 en nog heel veel meer.
Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan via de website van de website van de
provincie Noord-Holland of gebruik de link op de website van de Centrale
Dorpenraad: www.centraledorpenraad.nl/herinrichting-het-schouw

Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen
Presentatie over Archeologie in Landelijk Noord
De Historische werkgroep organiseert op zaterdag 21 april om 15.00 uur een
presentatie over archeologie in de Dorpskerk Durgerdam.
Er is een spreker die veel kan vertellen over bodemvondsten uit ons gebied en
uiteraard kunnen we verschillende vondsten bekijken.
Iedereen die geïnteresseerd is wordt van harte uitgenodigd!
Entree is gratis maar een kleine bijdrage wordt gewaardeerd.
Op zaterdag 26 mei volgt er een determinatiemiddag in het Jeugdgebouw van
Zunderdorp. Hierover meer in het volgende 't Zwaantje.
Kijk ook op www.centraledorpenraad.nl/archeologie-in-landelijk-noord
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Evaluatie Mokumflex
Afgelopen maand is er een eerste evaluatie geweest over het functioneren
van Mokumflex. De eerder samengestelde Denktank van de Centrale
Dorpenraad was hierbij betrokken. Er wordt nu een enquête voorbereid die in
april verspreid gaat worden onder de gebruikers van Mokumflex.
Wij hopen dat veel mensen de enquête zullen invullen!
Heeft u zelf op- of aanmerkingen over het experiment dan kunt u dit uiteraard
doorgeven aan Mokumflex, via email klantenservice@mokumflex.nl of
telefonisch 020-2111336.
Het is ook mogelijk om uw bevindingen te delen met de Centrale Dorpenraad
via 020-4904437 of info@centraledorpenraad.nl
N.B.
Vorige maand stond de tekst 'Busje komt zo' in 't Zwaantje.
Voor wie daar behoefte aan had was het mogelijk om hulp te krijgen, helaas
stond er geen naam en telefoonnummer bij ...
Dus mocht iemand problemen ondervinden / vragen hebben over de bus / de
app, de klantenservice is prima bereikbaar (020-2111336).
Mocht u er echt niet uitkomen, dan wil ik u er ook wel bij helpen.
Hannah Cardinaal
06-10339376
Informatie & Activiteiten
Samen eten in Holysloot
Vrijdag 6 april worden de tafels gedekt in het Witte Kerkje. Om 18.00 uur is
er weer gelegenheid om met elkaar te eten. Iedereen is daarbij van harte
welkom, inwoners van Ransdorp en Holysloot, en daarbuiten, van alle
leeftijden. Wees welkom en neem gerust iemand mee.
Graag willen we vooraf weten hoeveel mensen er zullen komen, vandaar
graag uiterlijk dinsdag 3 april aanmelden bij ds. Carolina Koops-Verdoes, tel.
020-8457369, c-koops@live.nl of bij Ineke Spelt, tel. 020-6368846,
fam.spelt@kpnmail.nl
Wie mee wil helpen bij de voorbereidingen, kan dat bij aanmelding
doorgeven. Ook horen we het graag als we rekening moeten houden met een
allergie of dieet. Mocht u willen komen, maar geen vervoer hebben, dan
wordt daar voor gezorgd. Voor een vrijwillige bijdrage staat er een
collectebus. Van harte welkom op vrijdag 6 april!
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Kledingbeurs & Rommelmarkt
Zoals iedere eerste zaterdag van de maand is de kledingbeurs en
rommelmarkt in het Dorpshuis van Holysloot op 7 april weer geopend van
11 tot 14 uur !
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 !

Dorpskerk in Zunderdorp
Elke eerste zaterdag van de maand, 7 april, is de Dorpskerk Zunderdorp van
15.00 – 17.00 uur open voor moment van bezinning of om een kaarsje te
branden. Weet u welkom.

De Waterlandse melkschuit zoekt roeiers en zeilers
Met melkschuiten werd tot 1907 dagelijks verse melk vanuit Waterland naar
de melkmarkten in Amsterdam gebracht. Als het even kon werd er gezeild
maar als het moest, werd er geroeid. Sinds 2013 ligt de door het Stamboek
erkende replica 'Jacob van Zalinge' in de haven van Durgerdam. Er wordt
regelmatig mee geroeid (teams van zes roeiers en een stuur) en gezeild (een
schipper met maten) op het IJmeer. We deden mee aan evenementen zoals
Sail 2015 en het Havenfestival 2017 in Huizen. En ook dit jaar gaan we weer
op tournee bijvoorbeeld naar de Jan Haringrace in Monnickendam. En in 2020
is er natuurlijk weer natuurlijk Sail!
Wij zoeken nieuwe roeiers en zeilers. Er is zelfs plaats voor nieuwe teams op
woensdagavond, vrijdagavond, of in het weekend. Bij bestaande teams zijn er
ook nog een paar plekjes vrij. Het damesteam roeit op maandag of dinsdag,
en op donderdagavond wordt er om en om door twee teams gevaren. Meestal
wordt er ongeveer een uur vanuit de haven van Durgerdam geroeid. De
contributie is slechts € 25,- per jaar.
Kijk voor meer informatie op onze site: www.waterlandsemelkschuit.nl
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Presentatieconcerten nieuwe cd Amsemble
Het kamerkoor Amsemble presenteert deze maand zijn nieuwe CD Car ta Voix
met concerten in dorpskerk van Zunderdorp, de Pieterskerk Utrecht en het
Orgelpark Amsterdam. Op de CD bundelt het koor Amsemble onder leiding
van Benjamin Bakker zijn kracht met accordeonist Vincent van Amsterdam. Zij
voeren in deze unieke samenstelling werken uit van Daan Manneke, muziek
die wordt gekarakteriseerd door een grote openheid en ruimtelijkheid, een
geweldige flow met altijd een natuurlijke adem.
De geschoolde en fraaie stemmen van het kamerkoor Amsemble brengen met
veel kleur en overgave de werken van Manneke ten gehore. Naast de
beroemde Psalm 121 en 122 zingt het koor o.a. een nieuw werk dat speciaal
geschreven is voor Amsemble en Benjamin Bakker. In dit nieuwe Les Cieux
Racontent zingt dirigent Benjamin Bakker met veel kleur en bijna profane
helderheid de solopartij, waarbij hij het koor naar nieuwe hoogten stuwt.
Verfrissend is de samenwerking tussen koor en accordeon. De kleur van het
instrument brengt volksachtige elementen naar boven die te horen zijn in de
drieluik Car ta Voix est douce. Daarnaast bewerkte Vincent van Amsterdam, in
nauwe samenwerking met Daan Manneke, enkele werken voor accordeon. Dit
resulteerde in nieuwe uitgaven van o.a. Trois Petites Symphonies (2015) en
Tombeau pour Ton de Leeuw (2018). Meer informatie over de
presentatieconcerten is te vinden op www.amsemble.nl
Op zaterdag 7 april om 15:30 uur is er een try-out in de Dorpskerk
Zunderdorp, Achterlaan 12.
Entree: € 10,00 kaarten verkrijgbaar bij ingang v.d. kerk vanaf 15:00 uur
Daarna is er op 14 april om 20:15 uur een concert in de Pieterskerk,
Pieterskerkhof 5 in Utrecht. (kaarten verkrijgbaar bij de ingang á € 15,-)
En op 15 april om 14:15 uur is de officiële cd-presentatie in het Orgelpark,
Gerard Brandtstraat 26, Amsterdam.
Entree: € 20,00 / € 12,50 kaarten online reserveren via www.amsemble.nl
Bedrijfsruimte gezocht
Ik ben op zoek naar een bedrijfsruimte in Waterland noord. Minimaal 75m² en
maximaal 200m². Huur p/m max. € 2.000,- Alles is mogelijk of dagdelen
huren of een eigen bedrijfsruimte of een ruimte met woning.
Ik heb een bestaande yoga opleiding in Amsterdam Zeeburg op de veemarkt.
Na 15 jaar hebben we de huur opgezegd en ben ik zoek een nieuwe rustige
plek. Vriendelijke groet, Annemiek Latour 06-24561719
Eigenaar Raja Yoga Opleiding, www.yogaopleiding.com
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Vrijdagmiddag borrel Zunderdorp
Op 13 april hebben we van 17:00 tot 21:00 uur al weer onze derde
vrijdagmiddag borrel. De locatie is dit keer de kantine van mini camping
't Uilenstekkie, Termietengouw 1. Deze keer kunnen we wel wat hulp bij de
organisatie gebruiken. We zoeken vrijwilligers die willen helpen bij de
inrichting van de kantine, achter de bar willen staan en willen helpen met
opruimen. Ben jij deze vrijwilliger?
Neem dan contact op met Monica (06-24544722).
Tot de13de april,
Edwin Heerding, Gijs Homburger, Monica Homma en Harry Mars
'Duivenstront’ een beeldende theatervoorstelling
Zaterdag 14 april 2018 speelt ‘Duivenstront’ een kleine 30 minuten durende
productie van Harriët Stroet. Een fabel geïnspireerd op een drietal personages
uit een aflevering van 'Meester Visser doet uitspraak’ over eenzaamheid
gehuld in een jas van onverdraagzaamheid. De voorstelling begint om 17.00
uur en om 20.00 uur in het Wijkgebouw van Holysloot.
Harriët Stroet wil met haar spel een brug slaan tussen tekst toneel en
poppentheater in een stijl die de poëzie niet schuwt, de absurditeit omarmt en
de verbeelding openbreekt. Servaes Nelissen tekent voor de regie.
In een Nederlandse Vinex-wijk wonen drie totaal eenzame vrouwen. Drie
buurvrouwen, elk wanhopig op zoek naar contact, maar niet in staat om een
normaal praatje te beginnen, houden elkaar nauwlettend in de gaten. Lukt het
de nieuwe bewoonster om te voorkomen dat hun eenzaamheid uitmondt in
een regelrechte burenoorlog?

“Weet je, ik heb een hele hoop mensenkennis
en mijn eerste indruk van de buurvrouw was….
die moet je in de gaten houden.
Ik heb dat heel gauw door, dat uiterlijk sprak mij niet aan.”

De ruzie begint omdat mevrouw Oosterbuur vogels in haar tuin voert. De
twee aangrenzende buurvrouwen hebben, naar eigen zeggen, enorme
overlast van alle stront van die vogels. Als nieuwe bewoonster van Holysloot
zal Harriët deze theatervoorstelling twee keer try- outen in het Wijkgebouw
van Holysloot ( tegenover 't Witte kerkje). Wees welkom!
Zaterdag:
14 april 2018
Aanvang:
17.00 uur én 20.00 uur
Entree:
€ 7,Kaarten:
Verkoop aan de deur óf reserveren via harrietstroet@planet.nl
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Dorpskerk Durgerdam: Psalmen - tijdloze levensliederen
Het Bijbelboek ‘Psalmen’ is misschien wel het Bijbelboek dat het meest wordt
gebruikt en waaruit vaak wordt geciteerd. De liederen hebben ontelbare
mensen door de eeuwen heen vergezeld op hun levensweg in goede en
kwade dagen. Psalmen bejubelen de schoonheid van de schepping, maar
schreeuwen ook hun afschuw uit over alle haat en onrecht. Er wordt in
psalmen geklaagd en geprezen, getwijfeld en geloofd, gevloekt, geraasd en
zachtjes gefluisterd, gehaat en lief gehad. De verscheidenheid is enorm.
Schrijver en dichter Karel Eykman heeft ze alle 150 naar de tegenwoordige
tijd vertaald.
In de Dorpskerk Durgerdam leest hij op zondag 15 april een aantal van die
heel verschillende teksten voor afgewisseld met muziek en gezongen
psalmen. Simon Plemp bespeelt orgel en vleugel, Hanna van Dorssen is de
voorganger. De viering begint om 10.30 uur en zal ongeveer een uur duren.
Na afloop is er gelegenheid om koffie/thee te drinken en met elkaar verder te
praten. Adres Dorpskerk: Durgerdammerdijk 76 in Durgerdam.

Oproep bestuursfunctie Beheerscommissie Dorpshuis De Beke.
Ook bij het bestuur van de beheerscommissie van Dorpshuis 'De Beke' slaat
de vergrijzing toe en daarom zijn wij naarstig op zoek naar jonge,
enthousiaste dorpelingen die het verenigingsleven ,en het dorpshuis in het
bijzonder, een warm hart toe dragen, en bereid zijn om door een
bestuursfunctie een bijdrage te leveren aan de continuering van ons
dorpshuis.
De stichting Dorpshuis Ransdorp bestaat al 44 jaar en voorziet in de
huisvesting voor het verenigingsleven van Ransdorp, zoals Yoga, Opleiding
muzikanten, repetitie Waterlandse Harmonie, Toneelvereniging, Jeugdclubs,
Vergaderavonden, Toneeluitvoeringen, Muziekuitvoeringen, Oranjevereniging
/Koningsdagen, enz.
Voelt U zich aangesproken door deze oproep en bent u al lid van een van
deze verenigingen dan bent U van harte welkom op onze eerstvolgende
bestuursvergadering op 18 april 2018 om 20.00 uur in het dorpshuis, waar
wij het e.e.a. over deze functie’s kunnen toelichten.
Hopelijk tot weerzien op 18 april 2018 in de Beke.
Het bestuur
Gerard Bechger, Cornelis de Leeuw en Fred Komin
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Soos Zunderdorp
Op 18 april a.s. houden wij een Bingo-middag op de Soos van Zunderdorp.
Geen kapitale prijzen maar wel gezellige prijsjes zijn er zeker.
Aanvang half 3
Houdt u 16 mei vrij?
Ons jaarlijkse uitje komt in zicht ...

Groet van de Sooscommissie

De passie van een dichteres
De Vrouwen van Nu organiseren op donderdag 19 april om 20.00 uur een
lezing van Frouwkje Zwanenburg. De lezing gaat over vrouwen die een passie
hebben voor het schrijven van gedichten.
In het eerste gedeelte van de lezing gaan we in op de levens van
verschillende dichteressen uit de vorige eeuw. Anna Achmatova (Rusland),
Ingrid Jonker (Zuid-Afrika) en Vasalis (Nederland). In het tweede gedeelte zal
Frouwkje Zwanenburg vertellen hoe zij zelf dichteres werd.
Ze draagt voor uit de bundel “Klank van Jasmijn”, verschenen in oktober
2017. Ze draagt ook voor uit haar laatste haikubundeltje ”Zachte herfst”.
Lady's only
Leden gratis
Niet leden betalen € 5,-

Sams Kledingactie voor Mensen in Nood in Schellingwoude
Op zaterdag 21 april wordt van 10.00 uur tot 12.00 uur de jaarlijkse
kledinginzameling gehouden. U kunt draagbare kleding, schoeisel, brillen en
huishoudelijk textiel in gesloten zakken afgeven op het volgende adres:
Opslagruimte rechts naast de Schellingwouderkerk aan de Wijkergouw no 6.
Eventueel willen wij u helpen met het transport van de kleding.
Alvast dank voor uw donatie en tot ziens.
Contactpersoon: Mary Takken 020-4904477 of 06-28057866
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Expositie "Keramiek en iets meer"
In het Durgerdamse Atelier Dubbel2 (van Inka Doornkate) is een mix van
dorpelingen, Amsterdammers, starters en gevorderden bezig met het maken
van keramiek objecten. Zondag 6 mei van 14:00 tot 17:00 uur tonen zij in de
dorpskerk te Durgerdam (Durgerdammerdijk 76) de resultaten van hun werk
uit de afgelopen periode.
Kom! en laat je tijdens deze expositie verrassen door de originaliteit en de
diversiteit van de resultaten.

Atelier Schellingwoude
Er is op de dinsdagavond en op de donderdagavond 1 plek voor de cursus
tekenen / schilderen
In dit voorjaarsblok wil ik het thema voorjaar aan bod laten komen in
onderwerpen via stilleven / als thema- inhoud /technieken en wanneer het
mogelijk is en leuk gevonden word buiten te werken (ik zet alles klaar buiten)
Ook ga ik dit blok zeker een begin maken met het Thema “Naar de grote
Meesters” (interpretatie word nog verduidelijkt) dit in verband met de
expositie op de begane grond en de tweede verdieping in februari/maart in
het Bovenij ziekenhuis.
Er word gewerkt naar ieders niveau en de les en aanwijzingen worden
afgestemd met het individuele ontwikkelingsdoel op beeldend gebied.
Dinsdag 10.30 tot 13.00 uur
april: 3, 10, 17, 24 (dan is er koningsdag en meivakantie tot en met 13 mei)
mei:
15 en 29 (22 mei is er een studiedag en geen les)
juni:
5, 12, 19, 26
juli:
3, 10
Donderdagavond 19.30 tot 22.00 uur
april: 5, 12, 19, (26 april geen les dan is er een studiedag en de dag erna
Koningsdag dus 26e is koningsavond dan tot en met 13 mei is het
meivakantie)
mei:
17, 24, 31
juni:
7, 14, 21, 28
juli:
5, 12
Voor interesse en informatie:
Mariette Renssen, Schellingwouderdijk 331 1023 NK Schellingwoude.
Tel: 06-58885241. www.Atelierschellingwoude.nl /info@marietterenssen.nl
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Kunst in de Kerk concerten 2018
In 2018 biedt het Witte Kerkje in Holysloot een serie van vijf concerten met
singer-songwriters en semi-akoestische optredens van upcoming- en artiesten
met faam. Het programma wordt gepresenteerd door muzikant/radiomaker
Abel de Lange die ook bij ieder concert op zijn pick-up plaatjes vooraf en in de
pauze draait.
Witte Kerkje
Dorpsstraat 30, 1028 BE Holysloot
Aanvang 15.00 uur
Entree € 10,- (inclusief koffie, thee en koekjes) – kinderen tot 12 jaar gratis
Tickets voor de concerten zijn te koop via
https://www.cangotickets.com/waterlandprojecten/ (exclusief € 1,50 per
bestelling, dus bij 2 kaarten slechts € 0,75 per ticket)
Per concert zijn er 70 kaarten beschikbaar, vooraf online je kaarten kopen is
aan te raden!
Kijk op www.holysloot.nl en volg ons op Facebook @HolyslootKunstindeKerk
voor het laatste nieuws en abonneer je op de nieuwsbrief voor de
maandelijkse agenda mail
Programma:

Zondag 15 april 2018
Barrelhouse (acoustic concert) UITVERKOCHT!

Zondag 27 mei 2018

Under The Surface
Under The Surface is een uniek trio van drie muzikanten uit verschillende
generaties die elkaar hebben gevonden. Drummer Joost Lijbaart (behoort tot
de top van de Nederlandse jazzscène, bekend om zijn werk met Yuri Honing),
gitarist Bram Stadhouders (bekend van zijn werk met het Nederlands
kamerkoor, Jim Black en Sidsel Endersen) en de jonge vocaliste Sanne
Rambags (winnaar Conservatorium Talent Award 2017). Het debuutalbum
uitgekomen op Challenge Records in Maart 2017 kreeg geweldige recensies.
Uitgangspunt van de groep zijn improvisatie’s waarbij sfeer, poëzie en
samenspel een grote rol spelen. De universele taal in de muziek van het trio
bracht de groep dit jaar al op grote festivals in Mali, Mexico, China , India en
Nederland.
“Is het beluisteren van het album al een intense ervaring, het bijwonen van
het concert is magisch.” (Jan Jasper Tamboer – Het Parool)
Website: https://joostlijbaart.com/groups/under-the-surface/
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Agenda vanaf april 2018

5 april
6 april
7 april
7 april
7 april
10 april
13 april
13 april
13 april
14 april
15 april
15 april
16 april
17 april
18 april
18 april
19 april
21 april
21 april
26 april
6 mei
11 mei

Bijeenkomst Kinselmeer
Samen eten in Holysloot
Kledingbeurs & Rommelmarkt Holysloot
Kaarsje branden Dorpskerk Zunderdorp
Concert Amsemble, Dorpskerk Zunderdorp
Soos Ransdorp, lunch
Vergadering Werkgroep Historie
Bestuurlijk overleg
VrijMiBo, Zunderdorp
Theater Duivenstront, Holysloot
Voordracht Psalmen, Durgerdam
Kunst in de Kerk, Barrelhouse
Vergadering Werkgroep Internet
Soos Holysloot, seizoensafsluiting
Soos Zunderdorp, Bingo
Vergadering beheerscomm. De Beke
Lezing Passie v/e dichteres, Schellingwoude
Sams Kledingactie
Presentatie Archeologie, Kerk Durgerdam
Ophaaldag grof vuil
Expositie keramiek, Kerk Durgerdam
Vergadering Werkgroep Historie

