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Nieuws van de Centrale Dorpenraad 
Voor u ligt alweer het laatste 't Zwaantje van dit jaar. Vanzelfsprekend staan 
er veel kerstactiviteiten in die deze maand gaan plaatsvinden. 
Binnenkort verschijnt er ook een speciale Nieuwsbrief met een compleet 
overzicht van 'Kerst in Landelijk Noord'. 
Inschrijven voor de Nieuwsbrief kan via onze website: 
www.centraledorpenraad.nl 
Vanwege de kerstvakantie is het kantoor van de Centrale Dorpenraad van 
18 december tot 4 januari gesloten. 
 
Bedankt ! 
Langs deze weg wil de Centrale Dorpenraad graag al zijn vrijwilligers van o.a. 
de dorpsraden en werkgroepen en iedereen die heeft meegeholpen aan de 
werkzaamheden van de Centrale Dorpenraad heel hartelijk bedanken voor 
jullie inzet van het afgelopen jaar ! 
 

De Centrale Dorpenraad wenst u fijne feestdagen en een goed 2015 ! 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
9 december 2014 Dorpsraad Ransdorp 
12 december 2014 Historische Werkgroep 
16 december 2014 Dagelijks Bestuur Centrale Dorpenraad 
2 januari 2015  Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de Werkgroepen zijn op het 
kantoor van de Centrale Dorpenraad en beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
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Vacature Beleidsmedewerker 
Onlangs is er een keuze gemaakt uit de sollicitanten en wordt er met één 
van hen gesproken over de arbeidscondities. Wij hopen in het volgende 't 
Zwaantje de nieuwe beleidsmedewerker aan u voor te kunnen stellen ! 
De afgelopen maand zijn er diverse gesprekken geweest met kandidaten 
voor de functie Beleidsmedewerker bij de Centrale Dorpenraad. 
 
Het dagelijks bestuur van de Centrale Dorpenraad is blij met de hoeveelheid 
reacties uit Landelijk Noord op onze vacature. Het is goed om te merken dat 
er zoveel belangstelling is en dat zoveel geschikte kandidaten zich hebben 
gemeld ! 
 
 
 
Zunderdorp gaat voor een AED ! 
Naar aanleiding van de dorpsenquête eerder dit jaar, is gebleken dat er in 
Zunderdorp een grote behoefte is aan een AED apparaat. In samenwerking 
met de Dorpsraad Zunderdorp is de ‘Werkgroep AED Zunderdorp’ tot stand 
gekomen. 
Wat willen wij ? 
Een AED apparaat aanschaffen dat straks 24 uur per dag, op een centrale 
plek in het dorp, bereikbaar zal zijn voor alle bewoners van Zunderdorp. 
Vrijwilligers zullen hiervoor getraind geworden. 
 
Wat is een AED (Automatische Externe Defibrillator)? 
Een AED is een medisch apparaat waarmee men door het toedienen van een 
elektrische schok het hart van een bewusteloze patiënt weer op gang kan 
helpen. Een AED kan een hartaanval niet voorkomen maar wel de 
overlevingskans vergroten !  

 
Bij een hartstilstand telt elke seconde! 

Uw hulp is nodig ! 
Voordat we een AED kunnen aanschaffen moet er nog veel gebeuren, hier 
hebben we straks de hulp nodig van alle bewoners! Voor de aanschaf van 
een AED hebben we natuurlijk geld en vrijwilligers nodig. In de komende 
maand zullen wij u verder informeren over de acties die binnenkort van 
start gaan. 
Werkgroep AED Zunderdorp   

https://www.google.nl/search?biw=1366&bih=622&tbm=isch&q=aed+logo&revid=1490766491
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Agrarisch nieuws 
In Landelijk Noord is de Werkgroep Agrariërs actief als onderdeel van de 
Centrale Dorpenraad. Met elkaar bespreken we de problemen en kansen die 
we in de praktijk tegenkomen. Op de laatstgehouden vergadering stonden 
o.a. de punten 'einde melkquotum' en 'veranderingen in het agrarisch 
natuurbeheer (weidevogels)' op de agenda. De overheid wil alleen nog voor 
kansrijke aaneengesloten gebieden subsidiëren. Deze worden in kaart 
gebracht en de boeren die daar mee te maken krijgen worden daarvoor 
benaderd. Gevaren voor weidevogels zijn ook: roofvogels, recreatiedruk en 
ganzen. De ganzen overlast is b.v. een drama, ze schijten als het ware in het 
bord van de koe en maken het land ongeschikt voor de weidevogels. 
 
Na ruim 30 jaar nadert het einde van het melkquotum: voor- of nadeel ? 
Nu kan je alleen uitbreiden wanneer je melkquotum koopt of least en als je 
wil minderen kan je verkopen of verleasen. Dat is na 1 april 2015 voorbij 
maar er komen veel regels voor terug. De politiek, belangenorganisaties en 
de melkfabrieken willen een veehouderij die produceert met respect voor 
mens, dier en milieu. Ze stellen hoge eisen aan de bedrijfsvoering. Om uit te 
breiden krijgt de agrariër te maken met de natuurbeschermingswet en 
melkveewet. De normen voor fosfaat en stikstof worden aangescherpt. Ze 
sturen aan op een meer grond gebonden bedrijf. 
Waarom grotere stallen in Landelijk Noord ? 
Behalve voor uitbreiding veestapel ook voor meer bewegingsvrijheid, licht 
en lucht voor de dieren. De stallen worden o.a. uitgerust met automatische 
koeborstels, ventilators en zelfs waterbedden voor de koeien, wat koe 
comfort ten goede komt. Als je goed voor de koe zorgt, zorgt zij goed voor 
jou ! 
Wat zijn de werkzaamheden van de agrariërs in de herfst ? 
De sloten moeten worden schoon gemaakt .Als de laatste dieren binnen zijn 
worden de greppels gefreesd en de afvoer buizen opengemaakt om het 
overtollige water af te voeren. Vaak worden er ook meer kalfjes geboren. 
Alle dieren moeten worden geschoren en de poten van de koeien worden 
vlak gesneden. 
 
Binnenkort wordt het verslag van vergadering van 19 november j.l. op de 
website van de Centrale Dorpenraad gezet: www.centraledorpenraad.nl 
Bij deze nodigen we alle agrariërs uit het gebied uit om een volgende 
bijeenkomst bij te wonen, de datum komt in 't Zwaantje. 
Namens de Werkgroep Agrariërs 
Nico Smit, Ransdorp 
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Brandveilig leven – Wat doe jij bij brand?  
Brand, iets waaraan we liever niet denken.  
Met een paar eenvoudige maatregelen kunt u 
brand voorkomen. Of, als het toch mis gaat, de schade beperken. Regelmatig 
leest u daarover in ‘t Zwaantje 
 
Tips voor de feestdagen 
De donkere dagen rondom Kerst. We versieren ons huis en halen de warmte 
naar binnen. Maar deze warme gezelligheid kan bij brand wreed verstoord 
worden. Daarom voor de feestdagen een paar veiligheidstips: 
 
Kerstboom 

 Plaats een boom niet in de vluchtroute 

 Zorg ervoor dat een boom goed stevig staat en vochtig blijft 

 Zet de boom niet te dicht bij de gordijnen of andere 
gemakkelijk brandbare materialen.  

 Doe de verlichting uit als u weggaat of gaat slapen (uitdoen 
is niet het lampje losdraaien) 

 Gebruik veilige gekeurde elektra (liever geen echte kaarsjes) 

 Leg bedrading en verlengsnoer zo neer dat je er niet over struikelt 
Kaarsen 

 Blijf altijd bij de kaarsen als ze branden 

 Gebruik altijd stevige onbrandbare kaarsenstandaards 

 Laat (kleine) kinderen en huisdieren nooit alleen met brandende kaarsen 

 Let op met kinderen en kaarsen op hun kamers 

 Maak kaarsen in een kerststukje op tijd uit 

 Versieringen 

 Moeilijk brandbaar versieringsmateriaal beperkt het risico op brand 

 Hang het zo op dat niemand er tegen aanloopt en zorg ervoor dat 
versieringen niet in aanraking komt met verlichting en andere warm 
wordende apparaten. 

 
Brandweer Landelijk-Noord, wenst u fijne feestdagen een goed 2015! 
 
Informatie 
Voor vragen of aanmeldingen om ons korps te versterken: 
Brandweer Landelijk-Noord, Kazerne manager A. van Zanten, 06-18796581 
www.brandweerlandelijknoord.nl. 
www.brandweer.nl/amsterdam-amstelland/brandveiligheid of 
www.watdoejijbijbrand.nl  

http://www.brandweerlandelijknoord.nl/
http://www.brandweer.nl/amsterdam-amstelland/brandveiligheid
http://www.watdoejijbijbrand.nl/
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Deze maand een ingezonden stuk over de Landmarkt 
Reageren ? 
stuur dan een mail naar info@centraledorpenraad.nl 
 
Is Landmarkt een aanwinst ? 
 De komst van Landmarkt bracht ons als bewoners op het perceel 
ernaast in een moeilijke positie. Wat voor een impact zou het hebben voor 
ons ? Die leek ons namelijk behoorlijk groot als we hun plannen zagen. Hoe 
zou het gaan met de logistieke aan- en afvoer van al die producten en 
klanten ? Veel vragen en plannen waren volgens ons niet goed onderzocht. 
Door gebruik te maken van een handig noodwetje om leegstand te 
verhelpen hoefde er geen grondig onderzoek te worden gedaan en kon de 
komst alleen door het dagelijks bestuur van Noord besloten worden. Wij 
wilden dat de plannen en vergunning grondig en met bijbehorende (milieu) 
onderzoeken via de voltallige gemeenteraad zou gaan. 
 
 Uiteindelijk werd het op een voor ons ondemocratische manier door 
de toenmalige dorpsraad, de toenmalige wethouder van Groen Links Kees 
Diepeveen en het dagelijks bestuur van Noord er toch door heen gedrukt. 
Het moest en zou er komen 'Een duurzame overdekte landelijke markt waar 
streekproducten, zoveel mogelijk biologisch, uit de regio (40km) zou worden 
verkocht' (bron bestemmingsplan) 
Het zou absoluut geen supermarkt mogen worden, want op deze plek een 
supermarkt plaatsen was niet mogelijk volgens het bestemmingsplan. 
 
 Het plan werd afgeschermd met de regel dat er voor 70% agrarisch en 
30 % niet agrarische producten zouden mogen worden verkocht. Dat zou de 
boel moeten dekken dat het echt geen supermarkt zou worden ! Maar wat 
is de definitie van agrarisch ? In het concept bestemmingsplan waren dat 
nog producten die rechtstreeks van het land kwamen. In het uiteindelijke 
bestemmingsplan bleek dat al weer flink afgezwakt, wat chips en jam nu ook 
agrarisch maakt. 
 
 Is Landmarkt een aanwinst voor ons dorp ? Ja, dat zal het zijn voor een 
groot aantal mensen. Maar is het nu het duurzame concept geworden waar 
ze het dorp mee overtuigden ? 'Lekker leven' is hun visie maar hoe zit het nu 
met hun duurzame beleid ? Is het een 'zoveel mogelijke biologische 
duurzame (super) markt' ? Hoeveel is er echt biologisch van al de groenten 
en fruit ? Zijn er streekproducten uit de omgeving ? Hoe zit het met die 40 
km grens ? Is heel Europa de regio ? Al die A merken, Coca cola etc ?  
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 Is het duurzaam als er gemiddeld 60 grote vrachtwagens per week met 
een soms erg kleine lading komen ? Daarnaast nog bij de vele busjes van de 
kleine leveranciers ? Buitenverlichting die dag en nacht brandt ? Geluid van 
koelgeneratoren, hoge fluitende piep tonen die dag en nacht doorgaan. 
Meerdere pogingen hebben we gedaan om de overlast van deze 
koelmotoren te laten verhelpen maar tot nu toe zonder een constructief 
succes. Zij hebben er geen last van en het is niet in hun belang om dit op te 
willen lossen. Het resultaat is dat wij niet meer in onze tuin willen zitten en 
werken, deuren en ramen dichthouden dan heb je tenminste geen last. 
De slogan 'Lekker leven' is dus alleen voor hun klanten. 
 
 Het vracht verkeer, 6 dagen per week, begint al vroeg in de ochtend. 
Honderden auto’s, 7 dagen in de week, rijden af en aan. Het regelmatige 
hard aan komen rijden is niet tegen te gaan met de 30 km borden. Het 
verboden linksaf slaan bord, op de hoek van de Liergouw en de dijk, wordt 
systematisch genegeerd. Files met Kerst en andere hoogtij dagen op de 
smalle weg voor ons huis. Het verkeer hier is dus zeer sterk toegenomen. Er 
is hier geen enkele rustige dag meer met even niets. Oprukkende 
verstedelijking heeft hier het dorp bereikt. 
 
 Conclusie ? 
Als de gemeente, in samenwerking met projectontwikkelaars en 
ondernemers, iets wil zullen ze alles uit de kast halen. Als zgn. enige 
'belanghebbenden' stonden we juridisch alleen. Beloftes rondom verkeer 
die ons waren toegezegd zijn niet gerealiseerd. Als burger naar de gemeente 
gaan heeft weinig nut gehad. Economisch (lees commercieel) belang gaat bij 
de rechtbank en gemeente voor burgerbelang. 
 
 Landelijk leven zoals we deden doen wij niet meer op deze plek. We 
zullen er mee moeten omgaan of vertrekken. Maar laat het een les geleerd 
zijn. Laten we als dorpelingen alert blijven bij de plannen die er liggen voor 
Landelijk Noord. Laten we de intentie en durf hebben om Landelijk Noord, 
de dorpen verder vrij te houden van grote verkeer aantrekkende 
commerciële bedrijven. Je buren te steunen in plaats van als lastig 
wegzetten als ze het niet naast hun deur willen. Er zijn andere plekken 
genoeg, de stad is dichtbij. Laten we echte kleinschalige duurzame 
initiatieven van burgers en bedrijven ondersteunen die passen in onze 
omgeving. 
 
Jacqueline de Vries & Jaap van Dijk 
Het blauwe huis naast Landmarkt 
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Adventsconcert 
Op zondagmiddag 7 december verzorgt het koor Amsemble o.l.v. Benjamin 
Bakker samen met het ABC Orkest en solisten een adventsconcert in de 
Dorpskerk van Zunderdorp. Een feestelijk concert om alvast in de 
kerststemming te komen. Op het programma staan sfeervolle 
adventsliederen van Vaughan Williams, Sweelinck, Distler en Pachelbel. 
Daarnaast kunt u luisteren naar de adventscantate Nun komm, der Heiden 
Heiland II van J.S.Bach. 
Het concert duurt een uur en wordt afgesloten met een gezellig borrel. 
Entree: € 10,- bij de ingang van de kerk inclusief drankje. 
 
Programma: 
Piae Cantiones  Gaudete Christus est natus 
V.Williams   The truth from above 
H.Distler   Es ist ein Ross entsprungen 
J.C.F.Bach   Wachet auf (Gloria) 
J. Pachelbell  Magnificat 
J. Sweelinck  Angelus ad pastores ait 
J.S.Bach   Nun komm, der Heiden Heiland II BWV 62 
 
Amsemble & ABC Orkest 
o.l.v. Benjamin Bakker 
Zondag 7 december, 16.00 uur 
Dorpskerk Zunderdorp 
Achterlaan 12, Zunderdorp 
Entree: € 10,00 bij de ingang van de kerk 
www.amsemble.nl  
 
 
 
Vrouwen van Nu. afd. Schellingwoude 
Locatie Wijkgebouw: Wijkergouw, 12 Schellingwoude 
Donderdag 11 december van 17.00uur tot 21.00uur. 
Een adembenemend, supergezellig & cabaretesk programma voert u op een 
humoristische manier mee naar de Gouden eeuw de periode waarin het 
ontstaan van de Oud-Hollandse likeuren zijn oorsprong heeft. 
Toegang alleen voor leden ! 
 
 
  

http://www.amsemble.nl/
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Kerstshoppen in Holysloot 
Het Dorpshuis Holysloot organiseert op 13 december van 11 tot 15 uur een 
kerst-, rommel- en kledingmarkt. Leuke en mooie cadeaus, speelgoed, 
kerstkleding, sieraden, schoenen, tassen en kerstspullen voor kleine prijsjes ! 
Ook iedere woensdag geopend van 9 tot 12 uur. 
U mag ook spullen schenken, de opbrengst gaat naar het Dorpshuis. 
Informatie bij: Linda Verhoef 06-42571323 
 
 
 
Kerstmarkt 
In de Boerderij Zeldenrust, Wijkergouw 3 in Schellingwoude (tegenover het 
witte Kerkje) wordt op zaterdag 13 december voor de 10e keer en laatste 
keer een Kerstmarkt gehouden. 
Kerst versieringen en stukjes, cadeautjes, brocante en diverse andere 
snuisterijen. 
In het kerstcafé staat de koffie met appeltaart klaar. 
U bent van harte welkom tussen 10.30 en 15.00 uur. 
 
 
 
Aan alle ouders uit Landelijk Noord ! 
Elke vrijdag van 19:15 uur tot 20:30 organiseert de CJV een gezellige avond 
voor alle kinderen uit Landelijk Noord (8 t/m 14 jaar). We hebben elke week 
een andere activiteit, zoals gym, spelletjes, workshops, spookspel, disco 
avond, Sinterklaasviering of Kerstviering. En als het mooi weer is, doen we 
een activiteit in de buitenlucht. Als klap op de vuurpijl, sluiten we het 
clubseizoen in het voorjaar af met een kamp of een dagje weg. 
Komt u snel eens met uw kind(eren) langs ? 
Jullie zijn van harte welkom! De clubavond vindt elke week plaats in 
Dorpshuis 'De Beke' in Ransdorp, m.u.v. de schoolvakanties. Je kunt lid 
worden van de club voor € 25,- voor het hele seizoen. 
Ook is het mogelijk om voor losse avonden te betalen (€ 1,50 per keer). 
Voor meer informatie kunt u mailen naar cjvransdorp@gmail.com of bellen 
naar Manon Bechger 06-10222905 of Maaike Hiemstra 06-12441094. 
Het activiteitenrooster en inschrijfformulier zijn verkrijgbaar op de 
vrijdagavond in het dorpshuis bij de CJV clubleiding of per mail. 
Hartelijke groet namens de leiding van de jongeren vereniging, 
CJV 
  

mailto:cjvransdorp@gmail.com
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Kerst- en kadomarkt 
Op zaterdag 13 december is er in Holysloot van 11.00 tot 15.30 uur weer 
een een gezellige kerst- en kadomarkt met o.a kerstkransen, kerststukjes, 
mooi glaswerk, fraaie kerstkaarten, patchwork, gebreide sokken, keramiek, 
enz. enz. Kortom het is de moeite van een bezoekje waard ! 
Inlichtingen bij Nel John 020-4904612 
Tot ziens in het wijkgebouw ! 
 
 
 

Profumo uitnodiging          
“Drink voortaan niet alleen water, maar gebruik een weinig wijn voor uw 
maag en voor uw  gedurige ongesteldheden” 

1e brief van Paulus aan Timoteüs, 5:23 
Op zaterdag 13 december van 16:00 tot 18:00 uur organiseert wijnhandel 
Profumo weer de befaamde halfjaarlijkse Waterlandse wijnproeverij. 
Dit keer in het wijkgebouw naast het witte kerkje in Schellingwoude. 
Op de proeverij worden minimaal acht bijzondere & zeer smaakvolle winter- 
en feestwijnen geschonken. Aansluitend aan de proeverij zal Profumo in 
samenwerking met thuiskok Boudewijn Hofman een uitgebreid feestelijk 
decemberbuffet (warme en koude gerechten) verzorgen, waarbij uiteraard 
een mooi glas wijn wordt geserveerd. 
Kosten van de proeverij bedragen €10,00 per persoon.  
Het diner, inclusief 1 glas wijn, wordt u aangeboden voor € 30,00 per 
persoon. 
Indien u komt proeven en eten betaalt u slechts €35,- 
Aanmelden voor de proeverij kan bij Marco Hofman 
Dorpsweg Ransdorp 32, telefoon: 06-21156102 of profumo@online.nl 
Indien u wilt blijven dineren dan horen wij dat graag vóór zaterdag 29 
november. Er is plaats voor maximaal 40 personen. 
Wij hopen u te zien op zaterdag 13 december ! 
 
Met vriendelijke wijn- en spijsgroet, 
Marco & Boudewijn Hofman 
 
 
 
Dijkversterking Markermeerdijken 
Op de website www.markermeerdijken.nl kunt u zich inschrijven voor de 
Nieuwsbrief van het HHNK over de dijkversterking tussen Hoorn en 
Durgerdam.  

mailto:profumo@online.nl
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Kerst voor jong en oud 
Op zondagavond 14 december is er een kerstviering voor jong en oud in de 
Witte Kerk in Holysloot. We beginnen buiten met het zingen van 
kerstliederen op het plein voor de kerk. Het opstaporkest uit Oostzaan zal 
ons begeleiden, deze keer o.l.v. Thomas Geerts. Daarna gaan we naar binnen 
voor een viering met bekende kerstliederen en het geboorteverhaal van 
Jezus wordt verteld. Marinus den Oudsten uit Purmerend zal een spannend 
kerstverhaal vertellen. Muziek is er van het opstaporkest, van Ton Senf op 
piano en Ieke Vollebregt op fluit. Er is een collecte voor Het vergeten kind. 
Na afloop is er warme chocolademelk en een kerstkrans. Voor de kinderen is 
er een mandarijn met kleurplaat. Iedereen is van harte welkom bij deze kerst 
voor jong en oud. De viering begint om 18.00 uur (en niet zoals eerder 
vermeld om 17.00 uur), en vóóraf zingen we liederen op het plein voor de 
kerk. Jong én oud is van harte uitgenodigd. 
 
 
 
Kerstnachtdienst 
De Waterlandse Harmonie speelt op 24 december tijdens de 
kerstnachtdienst in de kerk in Ransdorp. In het donker gaan we naar de 
sfeervol verlichte en in kerstsfeer versierde kerk. We zingen bekende 
kerstliederen. In de donkere nacht horen we het vreugdevolle nieuws dat 
Jezus is geboren. U bent van harte welkom bij deze dienst, die om 21.30 uur 
begint. De Waterlandse Harmonie staat o.l.v. dirigent Thomas Geerts en  
ds. Carolina Koops-Verdoes zal voorgaan in deze dienst. De toegang voor de 
dienst is vrij. Tijdens de dienst is er een collecte voor Kinderen in de knel. 
Na afloop is er warme chocolademelk en warme glühwein. 
Iedereen is van harte uitgenodigd 
 
 
 
Kat gevonden 
Aan de Durgerdammerdijk 111 is een nog jonge langharige kater aan komen 
lopen. Hij is wit met zwarte vlekken en een wit puntje aan de staart. 
Hij was niet gecastreerd en is hier sinds begin september. 
Ruud Porsius 
Durgerdammerdijk 111 
Telnr: 020 4904798 
E-mail: r.porsius@planet.nl 
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Agenda vanaf december 2014 
 

  
  

9 dec Dorpsraad Ransdorp 
7 dec Adventsconcert Zunderdorp 
  
11 dec Vrouwen van Nu, Winterspecial bestuur 
12 dec Historische Werkgroep  
  
13 dec Kerst- en kadomarkt Holysloot 
13 dec Kerstmarkt Schellingwoude 
  
13 dec Waterlandse wijnproeverij, Schellingwoude 
14 dec Kerst voor jong en oud, Holysloot 
  
14 dec Wereldkerst, Schellingwoude 
16 dec 50+ Soos Holysloot, Kerstlunch 
  
16 dec Dagelijks Bestuur 
24 dec Kerstnachtdienst Ransdorp 
  
29 dec Ophaaldag grof vuil in Landelijk Noord 
  

  
Colofon 

Kopij december digitaal opsturen uiterlijk tot vrijdag 2 januari 2015 
Redactie Dorpsweg 35 

1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 
info@centraledorpenraad.nl 

Website: 
www.centraledorpenraad.nl 
 

Oplage 1000 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/

