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Nieuws van de Centrale Dorpenraad 
Voor je ligt alweer het laatste 't Zwaantje van dit jaar. Vanzelfsprekend staan 
er veel kerstactiviteiten in die deze maand gaan plaatsvinden. 
Ook wordt er alvast vooruit gekeken naar 2016, het jaar waarin we de 
Watersnood van 1916 herdenken en vieren dat we al 100 jaar droge voeten 
hebben. Informatie over activiteiten vind je op www.waterlandsevloed.nl 
Vanwege de kerstvakantie is het kantoor van de Centrale Dorpenraad van 
18 december tot 3 januari gesloten. 
Bedankt ! 
Langs deze weg wil de Centrale Dorpenraad graag al de vrijwilligers van de 
dorpsraden en werkgroepen hartelijk bedanken voor hun inzet van het 
afgelopen jaar ! Ook iedereen die zich in 2015 heeft ingezet voor landelijk 
Noord en zijn bewoners, op welke manier dan ook, heel hartelijk bedankt ! 
 

De Centrale Dorpenraad wenst u fijne feestdagen en een goed 2016 ! 
 

www.centraledorpenraad.nl 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
De meeste vergaderingen zijn op het kantoor van de Centrale Dorpenraad 
en beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
  2 december  Dorpsraad Ransdorp (intern) 
11 december  Bestuurlijk overleg 
12 december  Dorpsraad Durgerdam (intern) 
15 december  Dagelijks Bestuur 
2 januari   Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
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Presentatie boek 'Nood aan den dijk' 
Zaterdag 9 januari 2016 verschijnt er een nieuwe publicatie van het 
Historisch Centrum en de Historische werkgroep van de Centrale 
Dorpenraad. Op deze dag wordt het boek ‘Nood aan den dijk’ gepresenteerd 
in de Kerk van Ransdorp. 
Om 14.00 uur is iedereen van harte welkom om dit bij te wonen. 
Het boek beschrijft alle aspecten van de Watersnood van 1916 zoals: het 
redden van mens en dier; hulp en opvang; en de gevolgen. In het boek staan 
veel persoonlijke verhalen, krantenartikelen en prachtige foto's. 
Het boek telt 160 bladzijden en kost € 19,50 
 
Voorinschrijving 
Bij voorinschrijving betaal je slechts € 17,50 (+ eventuele portokosten van  
€ 3,45 of € 6,95 bij een bestelling van 2 of meer boeken) 
Bedrag overmaken naar: NL52 INGB 0004 2596 15 
t.n.v. Stg Historisch Centrum o.v.v. je naam, adres en boek1916 
Half januari is het boek dan af te halen bij het documentatiecentrum. 
Bestellen kan ook door een email te sturen naar historischcentrum@xs4all.nl 
of via het contactformulier op www.historischcentrumamsterdamnoord.nl 
 
 
Nieuwjaarsbijeenkomsten 
Alvast voor in de agenda ! 
3 januari 2016  Nieuwjaarsreceptie in Schellingwoude 
8 januari 2016  Nieuwjaarsbijeenkomst in Zunderdorp 
 
 
Bestuurscommissie Amsterdam-Noord 
Op 8 december gaat de bestuurscommissie Amsterdam-Noord graag met u 
in gesprek over uw buurt. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd in het 
Jeugdgebouw Zunderdorp, Achterlaan 3. 
Ontvangst vanaf 19.30 uur; In gesprek 20.00 uur 
 
 
Straten van Amsterdam 
AT5 zendt op doordeweekse dagen het programma Straten van Amsterdam 
uit. Onlangs zijn er ook straten uit ‘ons’ gebied belicht. 
5 oktober  Durgerdammerdijk, Durgerdam 
3 november Wijkergouw, Schellingwoude 
De uitzendingen zijn terug te kijken op: www.at5.nl/gemist/tv 
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Ontwerp uw eigen erf 
Landschap Noord-Holland heeft het handboek 'Ontwerp uw eigen erf - in 
Amsterdam-Noord' gemaakt. Het boekje geeft praktische tips om uw erf 
mooier en waardevoller te maken. Het streekeigen karakter van erven wordt 
besproken en informatie over de keuze aan beplanting. 
Het boekje is voor € 10,- te bestellen in via: 
www.landschapnoordholland.nl/webwinkel 
 
 
Gewijzigde bustijden bus 30 en 31 
Vanaf zondag 13 december geldt de nieuwe dienstregeling 2016 van het 
Gemeente Vervoer Bedrijf. De aankomst- en vertrektijden van bus 30 en 31 
wijzigen hierdoor. 
De bustijden zijn op verzoek van de school, de dorpsraad en andere 
betrokkenen beter afgestemd op de schooltijden van OBS ‘De Weidevogel’. 
Vooral de kinderen uit Schellingwoude en Durgerdam hebben profijt van de 
wijziging. 
www.gvb.nl 
 
 
Fietspaden landelijk Noord 
Op 24 november is het stadsdeel Noord gestart met asfaltonderhoud aan 
een aantal fietspaden in landelijk Noord. Dit gebeurt omdat de staat van het 
asfalt slecht is. Het werk is sterk weersafhankelijk en duurt maximaal twee 
weken. 
In week 48 is het fietspad langs de Nieuwe Gouw bij Zunderdorp opnieuw 
geasfalteerd. Op 30 november j.l. is er begonnen aan het fietspad tussen de 
Nieuwe Gouw en de Zwarte Gouw (t.h.v. Volendammerweg). 
Later volgen er werkzaamheden aan de fietspaden langs de Weersloot en 
Bloemendalergouw en het fietspad Zwarte Gouw. 
Zodra de planning hiervan bekend is wordt dit op de website van de Centrale 
Dorpenraad gezet. Dus kijk af en toe op www.centraledorpenraad.nl 
 
 
Inzameling grofvuil 
De inzameling van grof vuil is gewijzigd. Vanaf heden wordt het houtafval 
gescheiden opgehaald. Zet alle houten materialen aan de rand van de stoep, 
gescheiden van het overige grofvuil. Het houtafval wordt op dezelfde dag 
opgehaald als het grofvuil. 
Meer informatie over de inzameling grofvuil staat op www.amsterdam.nl 
  

http://www.landschapnoordholland.nl/webwinkel
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Wat moet ik doen bij brand in een tunnel ? 
Velen van ons rijden dagelijks door de 
Zeeburger- of de Piet-Hein tunnel. Heb jij er wel 
eens over nagedacht wat je moet doen als er brand in de tunnel uitbreekt ? 
Hopelijk krijg je er nooit mee te maken, maar mocht het je toch een keer 
overkomen dan onderstaand een paar tips. Want rook of brand in de tunnel 
is levensgevaarlijk. 

 Zet onmiddellijk de alarmlichten aan 

 Rijd zo mogelijk zelf de tunnel uit. Keer nooit en rij nooit achteruit 

 Wanneer je het eind van de tunnel niet meer kunt bereiken, parkeer 
dan je auto op de pechstrook, de vluchtstrook of zo ver mogelijk naar 
rechts 

 Zet de motor af en laat de sleutel in het contact 

 Informeer de alarmorganisaties. Gebruik daarvoor de alarmtelefoon en 
zo min mogelijk uw mobiele telefoon 

 Probeer de brand te blussen, maar alleen in het beginstadium. 
Wanneer dat niet lukt, laat het dan aan de hulpdiensten over. 

 loop altijd van het vuur weg en verlaat onmiddellijk de tunnel via een 
nooduitgang 

 
En vergeet nooit: Vuur en rook in de tunnel zijn levensgevaarlijk. Breng jezelf 
en medepassagiers in veiligheid en niet je auto ! 
 

 
Zie ook het instructiefilmpje van de ANWB: 
http://www.anwb.nl/verkeer/buitenland/tunnels/rijden-in-de-tunnel 
 
Informatie: 
Voor vragen of aanmeldingen om ons korps te versterken: 
Brandweer Landelijk-Noord, Kazerne manager A. van Zanten, 06-18796581 
www.brandweerlandelijknoord.nl 
  

http://www.brandweerlandelijknoord.nl/
http://www.kazernediemen.nl/wp-content/uploads/2010/02/Brand-in-een-tunnel.jpg
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Waterlandse Vloed 
december 2015 en januari 2016  
Een vloed aan kunst en cultuur in Amsterdam Noord 
Slechts 100 jaar geleden, in de nacht op 13 - 14 januari 1916, braken de 
dijken van Waterland en overstroomde dit gebied. Deze overstroming leidde 
tot de Afsluitdijk in 1932 en de aansluiting van de dorpen boven het IJ bij 
Amsterdam, de geboorte van Amsterdam-Noord. Tot eind oktober 2016 
presenteert Waterlandse Vloed kunst en cultuur op wisselende locaties in de 
meest uiteenlopende vormen, rond het thema Wij en Water: toen, nu en 
later. In o.a. Tolhuistuin, EYE, kerken in Noord, Museum Amsterdam Noord, 
Het Concertgemaal, OBA, op locatie in Waterland, de NDSM-werf en bij het 
Over 't IJ festival. Maar ook bij jouw in de buurt! 
Bekijk het hele programma op www.waterlandsevloed.nl. Hierbij vast wat 
tips voor programma in en rond Zunderdorp, Holysloot, Durgerdam, 
Schellingwoude en Ransdorp. 
 
December 2015 
 
Fototentoonstelling Noord onder Water 
tot 15 januari 2016 - Stadsdeelkantoor Noord 
De tentoonstelling over de Watersnood van 1916 in de dorpen 
Nieuwendam, Zunderdorp, Buiksloot, Ransdorp, Holysloot, Durgerdam en 
Schellingwoude. Met beelden van de redding van mens en dier, hulp en 
opvang en de gevolgen van de overstroming. Met persoonlijke verhalen en 
prachtige en vaak unieke foto’s. De expositie in de hal van het 
Stadsdeelkantoor Amsterdam Noord (Buikslotermeerplein 2000) is tijdens 
werkdagen geopend en gratis te bezichtigen. 
 
Januari 2016 
 
Presentatie boek ‘Nood aan den dijk’ 
9 januari 2016 om 14:00 uur - Kerk Ransdorp 
Boek over de Watersnood van 1916 in de dorpen Nieuwendam, Buiksloot, 
Zunderdorp, Ransdorp, Holysloot, Durgerdam en Schellingwoude. Met 
verhalen over de redding van mens en dier, hulp en opvang en de gevolgen 
van de overstroming. Met persoonlijke verhalen en prachtige foto’s. 
Samengesteld door de Historische werkgroep van de Centrale Dorpenraad 
en Historisch Centrum Amsterdam Noord. 
Voorbestellen boek via: www.historischcentrumamsterdamnoord.nl 
 
 

http://www.waterlandsevloed.nl/
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Lopend Vuur: Herdenking en startmanifestatie 
13 januari 2016 van 19:00 tot 20:00 uur - 10 locaties 
Spectaculaire herdenking en start van Waterlandse Vloed met een ‘lopend 
vuur’. Met lichtkogels wordt de dijk, als verbindend lint dwars door Noord, 
in de lucht aangegeven. De klokken luiden in de kerken van Ransdorp, 
Durgerdam, Zunderdorp, Holysloot, Nieuwendam, Buiksloot, 
Schellingwoude plus in de Tolhuistuin en het Concertgemaal op de oude 
Zuiderzeedijken van Noord. Op alle locaties is een avondprogramma met 
muziek, sprekers, vuren en warme dranken. De entree is gratis. 
 
 
Koeien in de Kerk: Expositie overstroming (wereldwijd) 
13 t/m 17 januari 2016 - 8 locaties 
Tijdens het hoogtepunt van de ramp werden in 1916 de koeien naar de 
hoger gelegen kerken gedreven. Van 13 tot en met 17 januari 2016 zijn in 
deze kerken exposities en concerten. Elke plek heeft een ander thema en 
wordt zoveel mogelijk werk van kunstenaars getoond en/of vertolkt die in 
de buurt werken of wonen. Exposities met werk van o.a. Kadir van Lohuizen 
“Where will they go”, Sigrid van Essel, Igor Kusmirak, Liesje van den Berk, 
Mariette Rensen, Rachel Corner, Imke Wichers en Theo van den Meer. 
Locaties: de 6 kerken gelegen bij de voormalige Zuiderzeedijk; in Ransdorp, 
Durgerdam, Schellingwoude, Nieuwendam, Holysloot, Buiksloterkerk plus de 
Tolhuistuin en Museum Amsterdam Noord. 
Opening 13 januari, gratis entree, voor openingstijden t/m 17 januari zie 
website www.waterlandsevloed.nl 
 
 
100 Jaar Boven Water: Concert Schellingwoude 
13 januari 2016 om 20:00 uur - Schellingwouderkerk 
Bij dit concert denken we terug aan de grote overstroming in Waterland van 
100 jaar geleden. Het concert vindt plaats in het kerkje van Schellingwoude, 
hetzelfde kerkje dat ten tijde van de watersnood een toevluchtsoord was 
voor mens en dier. Bij het concert zullen het Koor Schellingwoude en 
IJburgkoor optreden en daarnaast de wereldmuziekband Les Fleurs du Nord. 
Tussen de muziek door worden enkele teksten of gedichten voorgedragen. 
Verder exposeren leerlingen van Mariette Renssen hun kunstwerken over 
het water en er worden authentieke filmbeelden uit 1916 getoond. 
Kaarten a € 5,- kunnen gereserveerd worden via Mary Takken 
Tel. 06-28057866 of 020-4904477 
  

http://www.waterlandsevloed.nl/
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Watersnoodconcert : In a landscape deel I 
Za 16 januari 20:00 uur – Dorpskerk Zunderdorp 
Zo 17 januari 15:00 uur – Dorpskerk Ransdorp 
Concert door koor Amsemble & ABC Barokorkest o.l.v. Benjamin Bakker 
Tijdens dit concert wordt er stil gestaan bij hen die zijn omgekomen tijdens 
de watersnoodramp van 1916. Met passende muziek van o.a. John Cage (In 
a landscape), Arvo Pärt (Spiegel im Spiegel) en Johann Sebastian Bach (Actus 
Tragicus) worden allen die zijn omgekomen tijdens de watersnoodramp van 
1916 herdacht. Tijdens het concert worden luchtprocessies geprojecteerd 
op de muren van de kerk. 
Kaarten: €12,50, voorverkoop: €10,00 Reserveren www.amsemble.nl 
 
Tot november 2016 volgt meer Waterlandse Vloed programma met theater, 
kunst, lezingen en thema avonden. 
 
Meer informatie via www.waterlandsevloed.nl 
facebook Waterlandse Vloed en twitter @WVloed 
 
 
Doe mee met WIE WIND ZAAIT - muziektheatervoorstelling in Ransdorp 
Afgelopen zaterdag was er een succesvolle eerste workshop/auditie middag 
voor de muziektheatervoorstelling WIE WIND ZAAIT. ’s Avonds in de kerk van 
Zunderdorp bij het concert van de Waterlandse Harmonie werd de officiële 
start van het project op Koninklijke wijze verricht. Koningin Wilhelmina 
daalde af uit het hiernamaals om ons in het hiernumaals succes met de 
voorstelling te wensen. 
Wil je ook meedoen? 
Zet het alvast in de agenda: Zaterdag 9 januari is de volgende workshop voor 
toneelspelers onder leiding van Pieter Stellingwerf van BUOG. Geef je op, 
per e-mail aan waterlandseharmonie@live.nl of bel voor meer informatie 
06-26604554. In januari zullen ook workshops/audities voor koorleden 
plaatsvinden hou de website en facebookpagina van de Waterlandse 
Harmonie in de gaten. 
 
 

 
 
  

http://www.waterlandsevloed.nl/
mailto:waterlandseharmonie@live.nl
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Decembermaand Feestmaand ! 
De kringloopwinkel in het dorpshuis Holysloot is in december in kerstsfeer. 
Er zijn deze maand veel leuke kerstspullen te vinden en mooie kleding te 
koop. Op zaterdag 5 december is er weer een extra verkoopdag en zijn we 
geopend van 11 uur tot 14 uur. Op woensdag 16 december is er van 9 tot 12 
uur zelfs een speciale kerstmarkt met sokken, patchwork en sieraden. 
Kom gezellig bij ons kijken ! 
De kringloop is elke woensdag van 9 tot 12 uur en elke eerste zaterdag van 
de maand van 11 uur tot 14 uur kunt u bij ons terecht. 
Daarnaast zijn we elke woensdagochtend van 9 tot 12 uur geopend. 
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 ! 
 
 
Bericht van de vroegere vrouwenvereniging 
De verkoop van eigen gebreide sokken, sloffen en dassen is dit jaar in 
Schellingwoude op zondag 13 december van 11.00 uur tot 16.00 uur op de 
kerstmarkt op tuincomplex Rust & Vreugd, Paterslaan nr.20. 
De opbrengst is voor de kerkelijke gemeente Ransdorp/Holysloot. Op 
woensdagochtend 16 december kunt u ook terecht in de kringloopwinkel in 
Holysloot. 
 
 
55+Soos Zunderdorp 
Woensdag 16 december is de Kerstviering met lunch van de 55+ Soos. 
Om half elf staat in het Jeugdgebouw de koffie met wat lekker klaar, hierna is 
er een drankje en een heerlijke kerstlunch. 
Na deze lunch is er een kerstviering. Deze viering is niet alleen voor de 
Soosbezoekers maar voor alle 55+-ers. 
Om de tafels mooi te kunnen dekken en voor de inkoop van de lunch is 
opgave voor de kerstviering bij de leden van de Soos, bij de diakenen of via 
email: hildavanmeerveld@live.nl noodzakelijk. 
  

mailto:hildavanmeerveld@live.nl
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Kerstfeest in Kerk Ransdorp 
Op woensdagmiddag 16 december is er een kerstfeest in de kerk van 
Ransdorp. Met kerst vieren we feest. Waarom we feest vieren hoor je in het 
kerstverhaal. De kinderen mogen meedoen in dit verhaal. Daarnaast zingen 
we bekende kerstliederen. Het feest duurt van 16.00 uur tot 16.45 uur. 
Het feest is voor kinderen, ouders, opa’s en oma’s, voor iedereen. We 
collecteren voor een goed doel en de kinderen krijgen een attentie mee naar 
huis. De kinderen van obs De Weidevogel kunnen na dit feest naar hun 
kerstdiner in school. 
 
 
Advent en Kerst in de kunst 
Op donderdagavond 17 december in de Dorpskerk Zunderdorp 
Inloop: 19:30 uur; aanvang: 20:00 uur. 
De periode naar het kerstfeest toe, in de christelijke kerk bekend als de 
adventstijd, wil ds. Robert-Jan van Amstel u en jou meenemen in die 
verwonderende wereld van advent en kerst in de kunst. 
Vanaf de vroege kunst via de middeleeuwen naar de (post)moderne kunst 
gaan we in grote lijnen bekijken hoe de adventsgeschiedenis, zoals de 
aankondiging van de engel dat Maria zwanger zal worden en de geboorte 
van Jezus Christus, diverse grote en minder bekende kunstenaars heeft 
geïnspireerd. Het accent zal die avond voornamelijk liggen op de 
schilderkunst. 
Deze avond in de Dorpskerk is gratis toegankelijk en bedoeld voor iedereen, 
jonger en ouder. 
Hartelijk welkom! 
 
 
Tijdelijke woonruimte gezocht 
Beste buurtgenoten van straks, 
Rond mei 2016 is mijn zelfbouwhuis aan de Noorder IJdijk klaar. Wij 
verheugen ons daar enorm op. Om mijn dochtertje van 3,5 jaar alvast aan de 
buurt te laten wennen wil ik per direct 'iets van woonruimte' samen met 
mijn dochtertje betrekken. Het gaat om enkele dagen per week en die dagen 
kunnen we in overleg bepalen. Ook wanneer het voor een deel van de 
periode is heb ik belangstelling. Mijn dochtertje is lief, vrolijk, makkelijk en 
zelfs gehoorzaam. Wie heeft iets of kan verder helpen? 
Bel 06-29035588 of mail paul.muschter@gmail.com 
Alvast dank voor de reactie, 
Paul Muschter 
  

mailto:paul.muschter@gmail.com
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Kerstconcert Zunderdorp: Messiah | G.F.Händel 
Tijdens de kerstdagen kun je gaan genieten van een feestelijk kerstconcert in 
de Dorpskerk van Zunderdorp. Op het programma staat het beroemdste 
oratorium van G.F.Händel: de Messiah. 
Het werk bestaat uit drie grote delen waarvan Amsemble een selectie heeft 
gemaakt. Naast het eerste deel zullen ook bekende koordelen uit het 2e en 
3e deel klinken. 
Het semi-professionele koor Amsemble staat garant voor een mooie 
uitvoering. Daarbij wordt het koor begeleid door het ABC Barokorkest, 
bestaande uit internationale barokspecialisten. Het geheel staat onder 
leiding van dirigent Benjamin Bakker. 
Er zijn 100 plaatsen beschikbaar en wij adviseren u kaarten te reserveren via 
de website van Amsemble. U kunt daarmee gebruik van de korting in de 
voorverkoop en bent u verzekerd van een zitplaats. 
Reserveer via www.amsemble.nl of stuur een email naar: 
secretarisamsemble@gmail.com 
Dinsdag 22 december 20:15 uur 
Dorpskerk Zunderdorp 
Achterlaan 12, Zunderdorp 
Kaarten: € 15,00 | voorverkoop €12,50 
 
Georg Friedrich Händel – Messiah (delen) 
Amsemble & ABC Orkest 
Benjamin Bakker dirigent 
n.n.b.   sopraan 
Karen Engels  alt 
Edward Leach  tenor 
Laurens Macklon bas 
www.amsemble.nl 
 
 
Tuinclub de Hofdames - Vrouwen van Nu - Schellingwoude 
De tuinclub organiseert een 5 daagse tuinreis naar Vlaanderen-België. 
Vertrek 18 juni t/m 22 juni 2016. 
Voor deze reis hebben wij nog plaatsen vrij voor andere tuinliefhebbers, die 
eens met ons mee willen gaan. 
Belangstellenden kunnen contact opnemen met Yolanda Prins. 
Tel: 020-6369210 of per e-mail: pietenyolanda@gmail.com 
(Ladies only) 
 
 

http://www.amsemble.nl/
mailto:pietenyolanda@gmail.com
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Kerstnachtdienst in Ransdorp 
De Waterlandse Harmonie speelt tijdens de kerstnachtdienst op  
24 december 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. 
Iedereen is van harte uitgenodigd ! 
 
 
Een moment van stilte in de Dorpskerk Zunderdorp 
Vanuit de gemeente en dorp is het idee gekomen om als proef dit seizoen 
de Kerk van Zunderdorp open te stellen om een kaarsje te branden en/of 
een moment van stilte te beleven. 
De proef is begonnen op 3 oktober, de volgende gelegenheid om een 
kaarsje te branden is op zaterdag 2 januari en 2 april 2016 van 15.00 tot 
17.00 uur. 
De kerk is open, er staat een schaal op de tafel, er liggen kaarsen naast de 
schaal die aangestoken kunnen worden aan de paaskaars die naast de tafel 
staat. 
 
 
Hatha Yoga in het wijkgebouw van Schellingwoude 
Ontdek je mogelijkheden tot meer ontspanning, souplesse en vitaliteit. 
Op maandag van 18.00 tot 19.15 uur en dinsdag van 20.00 tot 21.15 uur. 
Ervaren docente, veel individuele aandacht,instappen kan op elk niveau. 
Voor meer informatie of aanmelden voor een gratis proefles: 
arja662@gmail.com 
 
 
 
  

mailto:arja662@gmail.com
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Watersnoodconcert: In a landscape deel I 
Amsemble & ABC Barokorkest o.l.v. Benjamin Bakker 
In a landscape deel I is het eerste project dat Amsemble zal verzorgen ter 
gelegenheid van het 100e herdenkingsjaar van de Watersnoodramp van 
1916. In de nacht van 13 op 14 januari 1916 braken op tientallen plaatsen de 
dijken door als gevolg van een stormvloed die samen viel met een hoge 
afvoer op de rivieren. In de provincie Noord-Holland vielen 19 doden, 
waarbij nog eens 32 mensen omkwamen bij diverse scheepsrampen. 
Het koor Amsemble o.l.v. Benjamin Bakker verzorgd daarom een 
herdenkingsconcert in de dorpskerk van Zunderdorp en Ransdorp. Tijdens 
dit concert wordt er stil gestaan bij hen die zijn omgekomen tijdens de 
watersnoodramp van 1916. U gaat luisteren naar een afwisselend 
programma met componisten als John Cage (In a landscape), Arvo Pärt 
(Spiegel im Spiegel) en Johann Sebastian Bach (Actus Tragicus). 
Het koor zal worden bijgestaan door het ABC Barokorkest en solisten. Tijdens 
het concert worden luchtprocessies geprojecteerd op de muren van de kerk. 
Een gedeelte van dit programma zal op woensdag 13 januari 2016, tijdens de 
opening van het herdenkingsjaar, worden uitgevoerd in de kerk van 
Ransdorp. 
Za 16 januari 2016, 20:00 uur 
Dorpskerk Zunderdorp 
Achterlaan 12, Zunderdorp 

Zo 17 januari 2016, 15:30 uur 
Dorpskerk Ransdorp 
Dorpsweg 55, Ransdorp 

 
Entree: €12,50 
Voorverkoop: €10,00 
Reserveren via www.amsemble.nl 
 
Wij adviseren u kaarten te reserveren via de website van Amsemble. 
Mocht u niet over internetbankieren beschikken, stuur dan een email naar: 
secretarisamsemble@gmail.com 
 
Dit project is onderdeel van de Waterlandse Vloed 
www.waterlandsevloed.nl 
 
  

http://www.waterlandsevloed.nl/
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Agenda november 2015 
 

  
  

2 dec Interne vergadering Dorpsraad Ransdorp 
5 dec Extra verkoopdag Kringloop Holysloot 
8 dec Bijeenkomst Bestuurscomm. In Zunderdorp 

10 dec Vrouwen van Nu, Winteravond m.m.v. de Markies 
11 dec Bestuurlijk Overleg 
12 dec Interne vergadering Dorpsraad Durgerdam 
13 dec Kerstmarkt tuincomplex Rust & Vreugd 
15 dec Soos Holysloot, Kerstlunch v.a. 12.45 uur 

  
15 dec Dagelijks Bestuur Centrale Dorpenraad 
16 dec Kerstmarkt Holysloot 
16 dec Soos Zunderdorp, Kerstviering met lunch 
16 dec Kerstfeest Kerk Ransdorp 
17 dec Advent en Kerst in de kunst, Zunderdorp 
22 dec Kerstconcert Zunderdorp 
24 dec Kerstnachtdienst in Ransdorp 
28 dec Inzameling grofvuil Landelijk Noord 
2 jan Stilte in de Dorpskerk Zunderdorp 
3 jan Nieuwjaarsreceptie Schellingwoude 

  
  

Colofon 
Kopij december digitaal opsturen uiterlijk tot vrijdag 1 januari 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 voorzijde Schellingwouderdijk 
’t Zwaantje is het wijkblad van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord. 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 

 

http://www.centraledorpenraad.nl/

