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Nieuws van de Centrale Dorpenraad
De laatste editie van 2018 alweer! Het jaar is weer voorbij gevlogen en een
nieuwe staat alweer voor de deur. Volgend jaar wordt een spannend jaar voor
het glasvezel project. In januari wordt er meteen al gestart met de
vraagbundeling. De Internet Werkgroep hoopt van harte dat iedereen zich
inschrijft voor het project. Alleen samen kunnen we het voor elkaar krijgen!
N.B. Vanwege de kerstvakantie is het kantoor van de Centrale Dorpenraad
tussen 22 december en 6 januari gesloten.

Agenda Centrale Dorpenraad
De meeste vergaderingen zijn op het kantoor van de Centrale Dorpenraad en
beginnen doorgaans om 20.00 uur.
6 december
Bijeenkomst Glasvezel
7 december
Overleg Gebiedsteam Noord-Oost
7 december
Bestuurlijk Overleg
10 december
Bijeenkomst AED
11 december
Bijeenkomst Glasvezel
14 december
Overleg met stadsdeelcommissie Noord-Oost
18 december
Kick-Off Glasvezel
4 januari
Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje

Laat u horen op de Stem van Noord
Hebt u een goed idee voor uw buurt? Zet hem op de ‘Stem van Noord’! Via
deze website kunnen bewoners heel gemakkelijk hun ideeën direct bij de
stadsdeelcommissie onder de aandacht brengen.
Hoe laat u als bewoner van Noord een goed idee voor uw buurt aan het
stadsdeel weten? Met de Stem van Noord is dat heel gemakkelijk: u plaatst
het idee op de website en werft zoveel mogelijk stemmen. Buurtbewoners
kunnen voor of tegen stemmen en argumenten achterlaten. De
stadsdeelcommissie van Noord ziet alle ideeën, stemmen en argumenten
direct, zonder tussenkomst van ambtenaren of procedures. Het leuke is: het
mag overal over gaan. Als de buurt er maar van profiteert.
Kijk voor meer informatie op: www.stemvannoord.amsterdam.nl
(bron: Nieuwsbrief Amsterdam 29 november 2018, editie Noord)
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Werkbezoek wethouder Sharon Dijksma
Op donderdag 22 november bracht de wethouder een werkbezoek aan het
stadsdeel Noord. Zij bezocht verschillende locaties binnen het stadsdeel
waaronder Landelijk Noord. Tijdens het gesprek, van zo'n 20 minuten, heeft
de Centrale Dorpenraad de volgende onderwerpen ter sprake gebracht:
 Onderhoud wegen in Landelijk Noord; het dossier voor het onderhoud van
de wegen ligt nu bij de wethouder, zij vertelde dat er een onderzoek
plaatsvindt naar de staat en hoe dit verbeterd moet worden. Er is in de
begroting van de centrale stad geld gereserveerd voor o.a. aanpak van de
Liergouw. Hierover zijn wij zeer verheugd. Gesproken is over de slechte
staat van de wegen en de bermen.
 Zwaar verkeer; de overlast van het zware verkeer met name de
vrachtwagens die niet in het gebied moeten zijn maar door hun navigatie
wel een route door het gebied geadviseerd krijgen.
 Sluipverkeer; met oog op de werkzaamheden aan de N247 (Het Schouw)
en de dijkversterking werd het aandacht voor dit punt gevraagd. Want wij
zien nu al de gevolgen als het druk is op de A10 en de automobilisten de
smalle wegen door Landelijk Noord gebruiken.
 Openbaar vervoer; het experiment Mokumflex wordt met een jaar
verlengt zodat openbaar vervoer voorlopig gewaarborgd blijft. In de
tussentijd moet er met de gemeente gekeken worden naar een definitieve
oplossing voor het openbaar vervoer in het gebied. Wij hebben gevraagd
om hier vooral samen in op te trekken om zo tot een oplossing te komen
die aansluit bij de behoefte.
De Centrale Dorpenraad kijkt terug op een goed gesprek en hoopt van harte
dat de dossiers waarvan sommige al menig jaar lopen eindelijk afgesloten
kunnen worden.

Serious Request 2018
Dit jaar ziet 3FM Serious Request: Lifeline er anders uit dan voorgaande jaren.
Drie dj-teams gaan door Nederland lopen om actievoerders te bezoeken en
dus door het hele land heen live radio te maken. Een van de routes komt
langs Zunderdorp (22/12) en Schellingwoude (23/12)! Misschien een mooie
gelegenheid om een inzamelingsactie te organiseren.
De doelen van dit jaar zijn: Bescherming tegen natuurgeweld, Reanimatie in
Nederland en Noodhulp bij oorlog & conflicten.
Meer informatie op: www.npo3fm.nl/seriousrequest
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Verlenging Mokumflex in 2019
Sinds februari 2018 wordt in Landelijk Noord Mokumflex aangeboden. Deze
OV dienst wordt verlengd zodat u ook in 2019 Mokumflex kan gebruiken. Het
gebruikt van Mokumflex blijft voorlopig gratis. In dit bericht wordt Mokumflex
kort toegelicht. Meer informatie kunt u ook vinden op www.mokumflex.nl

Wat is Mokumflex?

Mokumflex is een vervoersdienst die wordt uitgevoerd door RMC. Mokumflex
rijdt niet volgens een dienstregeling; u kunt dus niet bij een halte gaan staan
en instappen, u reserveert uw rit vooraf via de Mokumflex App of via de
website www.mokumflex.nl. Dan wordt u daarna van de vertrekhalte van uw
keuze naar de bestemmingshalte van uw keuze gebracht. Mogelijk reist u
daarbij samen met anderen. Mokumflex staat open voor alle reizigers van en
naar Landelijk Noord en kan dus ook gebruikt worden door mensen van
buiten Landelijk Noord.

Waar en wanneer rijdt Mokumflex?

Met Mokumflex kunt u reizen van en naar alle haltes in Landelijk Noord en
een aantal haltes buiten Landelijk Noord. Mokumflex geeft aansluiting op
ander openbaar vervoer bij metrohalte Noord en bij tram- en bushalte
Zuiderzeeweg op Zeeburgereiland. U kunt iedere dag met Mokumflex reizen
van 06.00 tot 00.00 uur. Alleen op bijzondere feestdagen kunnen
aangepaste tijden gelden. Actuele informatie vindt u op de website.

Registratie

Voordat u gebruik kunt maken van Mokumflex meldt u zich eenmalig aan als
nieuwe klant. U doet dit het makkelijkst via de Mokumflex app of via
www.mokumflex.nl. Voor aanmelding via app of website hebt u een geldig
e-mailadres nodig en een OV vervoerbewijs.

Reserveren

Ritten moet u minimaal één uur van tevoren reserveren en maximaal 7 dagen
vooruit. Het makkelijkst reserveert u via de Mokumflex app. Als u een
reservering maakt, geeft u aan hoe laat en bij welke halte u wilt worden
opgehaald en naar welke halte u toe wilt. Tevens geeft u aan of er nog
andere mensen met u meereizen (er kunnen maximaal 5 extra mensen met u
meereizen op uw reservering) en of u gebeld wil worden als het voertuig naar
u onderweg is. U wordt opgehaald tussen 15 minuten vóór en 15 minuten ná
de door u gereserveerde tijd.

Vervoer leerlingen OBS de Weidevogel

In 2019 wordt tot de zomervakantie ook vervoer aangeboden voor leerlingen
van OBS de Weidevogel. Op welke manier dit vervoer wordt aangeboden en
tegen welke voorwaarden is op dit moment nog niet bekend. Zodra er meer
duidelijkheid is wordt er via de school gecommuniceerd.
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Openbaar vervoer in Landelijk Noord
Sinds begin dit jaar hebben we geen GVB Bus lijn 30 en 31 meer en uit de
nieuwsbrief van het GVB is te lezen dat deze buslijnen niet meer terug zullen
komen. Als vervanging hebben we in Landelijk Noord een ‘belbus’, genaamd:
Mokumflex. Mokumflex wordt door vervoerder RMC ingezet en rijdt op onze
dorpen rond met voornamelijk elektrische auto’s (vaak lijken ze op de zwarte
Britse taxi). Ik maak er vaak gebruik van en ben er heel enthousiast over!
Ik gebruik Mokumflex regelmatig om naar de stad te gaan: de auto van RMC
brengt je tot aan de roltrap van het metrostation Noord, waar je dus
gemakkelijk met de metro naar de stad kunt, of daar een van de vele bussen
kunt nemen op het busstation. Je kunt ook met Mokumflex naar de P&R op de
Zuiderzeeweg, waar je voor de tramhalte van lijn 26 (IJburg-Centraal Station)
wordt afgezet. En natuurlijk kun je daar ook direct op bus 37 stappen naar
Amstelstation. Maar ook voor Waterland-, Purmer- of Buikslotermeerplein is
RMC een fijne vervoerder.
Er ligt nog een verzoek bij Mokumflex om ook het ziekenhuis BovenIJ toe te
voegen aan de haltes, tenslotte is dat maar een paar honderd meter bij
Station Noord vandaan…
Kortom, ik ben van mening dat Mokumflex/RMC goed zorgt voor ontsluiting
van ons gebied op een zeer duurzame manier.
Begin 2018 werd een proef met Mokumflex gestart en in het begin van de
proef waren de meningen over deze nieuwkomer niet erg positief. De
projectgroep heeft hier goed naar geluisterd en na de zomervakantie
(augustus) zijn er een heleboel negatieve punten aangepakt en verbeterd.
Uiteraard blijven er nog wat verbeterpunten over, zoals een uur van te voren
reserveren en dan de mogelijkheid dat je toch een half uur eerder of half uur
later opgepikt wordt, is iets wat hoog op de agenda staat. Maar, als je wat
meer ervaring als gebruiker hebt, dan blijkt ook dit best wel te werken (zeg ik
uit eigen ervaring). Vooral omdat inmiddels de Mokumflex App heel goed
werkt.
De app lijkt op de Uber (taxi) app. Je logt eenmalig in met gebruikersnaam en
wachtwoord en je kunt meteen je eerste rit reserveren. Als je auto binnen 1
uur eraan zit te komen, kun je via details zien hoe laat hij éxact verwacht
wordt. Ongeveer 10 minuten voor je vertrektijd krijg je een geluidsignaal dat
je chauffeur onderweg is. Vanaf dat moment kun je via het kaartje precies
zien waar jouw auto zich bevindt en als je belservice hebt aangezet, wordt je
ook nog gebeld door je chauffeur dat hij over 4 minuten er is. Super goede
service vind ik dit!
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Meestal wordt je rechtstreeks naar je eindbestemming gebracht. Maar sóms
komt het voor dat er een omweg genomen wordt. Mokumflex werkt namelijk
samen met AOV. En als er een rit te combineren valt met ouderen/
gehandicaptenvervoer, dan kun je onderweg dus iemand ontmoeten die een
stuk met je meerijdt (in mijn ervaring, 1 op de 10 keer). Zo ontmoet je nog
eens iemand én meestal ben je er nog steeds sneller dan wanneer je met de
‘oude’ bus 30/31 was gegaan.
Nog een voordeel is de langere ‘openingstijden:
Mokumflex is te bestellen vanaf 6 uur in de ochtend tot 12 uur ’s nachts én in
de weekenden. Misschien weet u nog dat de GVB bus niet in de weekenden
reed en ‘s avonds al vroeg ook niet meer reed?
Mokumflex is er voor iedereen, dus ook voor mensen vanuit de stad of verder
weg die ons in Landelijk Noord willen komen bezoeken. Ze hebben alleen een
OV pas nodig om tot bijna voor de deur afgezet te worden!
Hierboven heb ik het steeds over de Mokumflex app. Ik kan me voorstellen
dat mensen die minder met apps bekend zijn dit maar ingewikkeld vinden.
Mochten ze dit tóch eens willen uitproberen, dan wil ik daar graag bij helpen.
U kunt me daarvoor bellen op 06-10339376 (Hannah Cardinaal).
En als u geen smartphone heeft, dan kan Mokumflex ook altijd nog via de
klantenservice besteld worden: 020-2111336. Geef dan altijd aan dat u belt
vanwege Mokumflex (want ook AOV wordt door deze klantenservice bediend)
en houdt uw OV-pasnummer bij de hand.
Op dit moment is Mokumflex nog GRATIS omdat het een proef betreft. De
proefperiode zou in december stoppen, maar deze is verlengd. Ik roep u allen
op om Mokumflex eens uit te proberen. Laat uw auto een keer staan (goed
voor het milieu, minder verkeer de stad in, en scheelt enorm in de
parkeerkosten). Want als ná de proefperiode er te weinig behoefte aan OV in
Landelijk Noord blijkt te zijn, dan zou het wel eens kunnen zijn dat we zonder
OV-aansluiting op de stad komen te zitten. En dat moet je toch niet willen!
Dus ook al heb je een auto, probeer Mokumflex uit want:
als je kinderen tieners zijn geworden en zelf naar de stad willen, is het fijn als
dat kan. Of als je ouder bent en (liever) geen auto meer rijdt, is het fijn als
dat kan. Als je bezoek via openbaar vervoer naar je wil toekomen, is het fijn
als dat kan. Of als je de fiets niet wilt pakken omdat het windkracht 6 is en
regent, is het fijn als dat kan!

Ingezonden tekst
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Een AED in ieder dorp!
In Zunderdorp is er al enige jaren een AED groep actief. Zij worden, gelijk
met de hulpdiensten, opgeroepen als er een reanimatie in hun
postcodegebied is en zijn al verschillende keer 'uitgerukt'.
De groep bestaat uit ongeveer 25 vrijwilligers die jaarlijks bijscholing krijgen
om hun kennis van reanimatie en het gebruik van een AED op niveau te
houden. Er wordt samengewerkt met de Ambulancedienst Amsterdam.
Om de andere dorpen te informeren over de werkwijze van de AED werkgroep
in Zunderdorp wordt er op maandag 10 december een bijeenkomst
georganiseerd over het opzetten van een AED groep en al de bijbehorende
zaken. Ook de Ambulancedienst Amsterdam zal aanwezig zijn.
Wil jij ook meewerken aan een AED groep voor jouw dorp, geef dit dan door
aan jouw Dorpsraad of via info@centraledorpenraad.nl. Uiteraard ben je ook
welkom op de informatiebijeenkomst.
Wanneer:
maandag 10 december om 20.00 uur
Waar:
kantoor Centrale Dorpenraad, Dorpsweg 35 Ransdorp
N.B. Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat
dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door
het geven van een elektrische schok. Samen met het snel starten van
reanimatie kan dit levens redden!
Begroting 2019 Amsterdam
De gemeente Amsterdam heeft zijn begroting voor 2019 vastgesteld. In deze
begroting zijn ook een aantal posten voor Landelijk Noord opgenomen, t.w.:
 Verbeteren veiligheid Liergouw tussen Zwarte Gouw en Ransdorp;
€ 350.000,- in 2019 en € 1.000.000,- in 2020.
 Inrichting Openbare Ruimte n.a.v. Versterking Markermeerdijk
Durgerdam; € 500.000,- in 2019 en € 3.000.000,- in 2020
 Centrale Dorpenraad; € 60.513,- voor 2019
De hele begroting is terug te vinden op www.amsterdam.nl/bestuurorganisatie/financien/begroting-2019/
Gladheidbestrijding
Op www.amsterdam/winter kun je lezen wat de gemeente allemaal doet om
gladheid te bestrijden. Je vindt er een strooiroutekaart en tips met wat je zelf
kunt doen bij gladheid. Ook kun je melding maken van gevaarlijke gladde
plekken. Zo kunnen we veilig de winter in!
8

Nieuwbouw OBS De Weidevogel
In het ’t Zwaantje van november jl. werden de nieuwbouwplannen van de
Weidevogel vermeld. De vooral zakelijke ambtelijke mededelingen heeft bij
mij de wenkbrauwen doen fronsen en wel om de volgende redenen.
 Het gebouw, waar het Dorpshuis 'De Beke' in is gehuisvest, wordt
gesloopt en dat terwijl het nog geen tien jaar aan de verwachtingen heeft
voldaan. Het heeft zeven jaren geduurd vanaf de eerste
nieuwbouwplannen tot de oplevering van 'De Beke'. De Stichting
Openbaar Onderwijs Noord kan dus indertijd niet lichtzinnig tot het besluit
gekomen zijn. En de vraag kan daarom gesteld worden waarom het nu
geheel anders moet. Een nieuwe ontwerptechnische zienswijze is dan ook
onbegrijpelijk en de belastingbetaler zal van deze kapitaalvernietiging het
gelag betalen.
 Met geen woord wordt gerept waar het Dorpshuis 'De Beke' zijn plaats in
het dorp zal krijgen. Naast kinderen in Landelijk Noord zijn er ook nog
oudere dorpsbewoners die veelvuldig gebruik maken van het Dorpshuis.
Projectleider, vergeet niet in de begroting van de nieuwbouw een bedrag
op te nemen voor de verplaatsing en opnieuw inrichten van het
Dorpshuis. Dat gedeelte van de kapitaalvernietiging kan niet op de
Ransdorper bevolking worden afgewenteld.
 De Dorpsweg in Ransdorp, de Liergouw en niet te vergeten alle niet
onderheide monumentale gebouwen zullen evenals dat bij de vorige
nieuwbouw heeft plaats gevonden, weer veel te lijden krijgen van het
zware bouwverkeer. Ook over dit probleem is niets te vinden in het artikel
in ’t Zwaantje.
 Recent heb ik vernomen dat het convenant van de Gemeente Amsterdam
met de Stichting Centrale Dorpenraad Landelijk Noord is opgezegd.
Adviezen van onze vertegenwoordigers aan de gemeente Amsterdam
hebben in belangrijke mate aan zeggingskracht ingeboet. Dat is bepaald
geen vooruitgang voor de positie van onze belangen behartigers!
Een verontruste dorpsbewoner Zijbijter II

Ingezonden tekst
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen
Start Glasvezel project
Begin volgend jaar wordt er door GlasDraad
gestart met de vraagbundeling voor de
aanleg van glasvezel in Landelijk Noord.
Minimaal 40% van de aansluitingen in ons gebied (dorpskernen en
buitengebied samen) moeten zich aanmelden, en dit moet vóór 4 maart
gelukt zijn want alleen dán gaat er gestart worden met de aanleg van
glasvezel. In januari worden er in ieder dorp informatiebijeenkomsten
gehouden en er komen inschrijfmiddagen en -avonden, er worden flyers en
een speciale glasvezelkrant verspreid, alles om ons doel te behalen!
In november is er een speciale avond geweest om de Dorpsraden en
'ambassadeurs' te informeren over ons glasvezel project. In december worden
al de acties voorbereid door GlasDraad, de Internet Werkgroep en de
ambassadeurs.
Komende januari en februari is onze grote kans om ervoor te zorgen dat er in
Landelijk Noord glasvezel wordt aangelegd! Dit vraagt de nodige inzet van de
werkgroep en andere vrijwilligers, maar vele handen maken licht werk.
Wil jij ook helpen om ons doel te halen?
Wordt dan ook ambassadeur!
Kom naar de speciale ambassadeurs bijeenkomsten op:
donderdag 6 december, 20.15 uur in het Jeugdgebouw van Zunderdorp
en
dinsdag 11 december, 20.00 uur in het Jeugdgebouw van Zunderdorp
Het zou fijn zijn als je beide avonden kunt komen ...
Wil je meer weten of je aanmelden neem dan contact op met:
Kantoor Centrale Dorpenraad, tel 020-4904437 of mail naar
info@centraledorpenraad.nl

De Centrale Dorpenraad
wenst iedereen hele fijne feestdagen
en de beste wensen voor 2019!
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Informatie & Activiteiten
Weihnachtsoratorium J.S. Bach | Amsemble
Het nieuwe kerstprogramma van het kamerkoor Amsemble is om te smullen!
Op zaterdag 8 december wordt er een concert gehouden in de
Nieuwendammer kerk te Amsterdam Noord.
Op het programma staat het Weihnachtsoratorium van J.S.Bach (deel 1,3) en
het Magnificat van CPE Bach. Het prachtige koor Amsemble wordt bijgestaan
door vier barokspecialisten, Klaartje van Veldhoven, Marleene Goldstein, Henk
Gunneman en Matthijs Mesdag o.l.v. Benjamin Bakker. Het concert begint om
20:00 uur en de deuren zijn vanaf 19:30 uur geopend voor publiek.
Nieuwendammerkerk, Bredekerkepad 6 Amsterdam Noord
Kaarten: Voorverkoop €17,50 & CJP/Stadspas €15,- via www.amsemble.nl
Aan de kerk € 25,Kerst-Fair
Tuinpark Rust & Vreugd nodigt u uit voor een feestelijke Kerst-Fair op
zondag 9 december 2018 van 11:00 – tot 16:00 uur aan de Paterslaan 10 in
Schellingwoude. Diverse standhouders exposeren hun creativiteiten met o.a.
Natuurlijk Tuinieren, Kaarten, Tiffany, Servetten, Keramiek, Sieraden,
Tupperware, Kerstartikelen, Schilderijen, Breiwerken, Kunst, Antiek, Brocante
en Vlechtwerk.
Op de Kerst-Fair zingt zangkoor Double Dutch een vrolijk concert voor U.
Tijdens deze Fairytale kunt u genieten van zelfgebakken taarten, cupcakes,
hapjes, warme en koude dranken, en eventueel blijven eten en proeven van
onze tuinheerlijkheden. (en andere verrassingen)

Namens Bestuur en Vrijwilligers van Tuinpark Rust & Vreugd

Vooraankondiging Ransdorper WinterBuurtBorrel!
Op een vrijdag in januari komt er een winterse editie van de Buurtborrel!
Een warm samenzijn op het overkantje met vuurkorven, glühwein,
chocomel... én nog een spetterend programma vooraf, extra leuk voor de
kinderen!
Houd je brievenbus en de dorpsapp in de gaten, zodra we de exacte datum
weten, hoor je van ons. We hopen jullie allemaal te zien!
Hele fijne feestdagen!

Het BuurtBorrelComité
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Taizéviering in Dorpskerk Durgerdam
Op zondag 9 december organiseert de Jongerencommunity Taizé
Amsterdam een viering in de Dorpskerk in Durgerdam.
Taizé is een dorp in Frankrijk waar een internationale kloostergemeenschap is
gevestigd. In de vieringen wisselen muziek en tijd voor meditatie elkaar af.
Kom kennismaken met liederen uit dit beroemde klooster, die worden
begeleid op de vleugel. De viering begint om 10.30 en zal ongeveer een uur
duren. Na afloop is er gelegenheid om koffie/thee te drinken en met elkaar
verder te praten. De Dorpskerk is te vinden aan de Durgerdammerdijk 76 in
Durgerdam.

Koppel klaverjassen
Op zondag 16 december kun je weer gezellig koppel klaverjassen in café De
Zwaan in Ransdorp. Kom gezellig langs want er zijn leuke prijzen te winnen!
Aanvang: 13.00 uur

In Schellingwoude: Een Wereldse Kerst
Op zondag 16 december geeft Het Koor van Schellingwoude een optreden in
de Schellingwouderkerk. Het kerstconcert is in samenwerking met het
By-Reine vioolkwartet en de zanggroep The Christmas Ladies.
Naast kerstmuziek wordt er ook wereldse muziek gezongen uit alle
windstreken.
Aanvang is 15.00 uur tot 17.00 uur .Entreekaart a € 8,- inclusief een
consumptie kunt u bestellen bij Mary Takken: 020-4904477 of 06-28057866

Kerstviering Soos Zunderdorp
Woensdag 19 december Is de Kerstviering van de Soos in het Jeugdgebouw.
Vanaf half elf bent u welkom in het Jeugdgebouw waar de koffie en thee
klaarstaan. Er wordt een kerstliturgie gevolgd en een kerstverhaal gelezen.
Daarna is er een heerlijke kerstlunch.
Graag wel even van te voren opgeven bij de diakenen of
hildavanmeerveld@live.nl
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Kinderkerstfeest in Ransdorp
Woensdagmiddag 19 december is er weer kinderkerstfeest van 16.00-16.45
uur in de kerk van Ransdorp. Tijdens de viering zal het opleidingsorkest o.l.v.
Thomas Geerts spelen. Er is een collecte voor een project van Edukans.
Iedereen is van harte welkom! De kinderen van OBS De Weidevogel kunnen
daarna naar hun kerstdiner in school. Dit sluit op elkaar aan.
Voor deze viering zijn we op zoek naar kinderen die willen dansen en die
willen spelen bij het verhaal van de geboorte van Jezus. Dat kunnen dus
kinderen van alle leeftijden zijn (juist heel leuk!). Belangrijk om te weten is
dat de kinderen niets hoeven te zeggen, ze hoeven alleen verkleed over de
catwalk te lopen. Voor vragen of voor aanmelden, graag vóór zaterdag
8 december, kun je terecht bij ds. Carolina Koops-Verdoes tel 020-8457369
c-koops@live.nl of bij Ineke Spelt (oma Didi en Mayla) 06-20271567
fam.spelt@kpnmail.nl. Op een later moment zal er afgesproken worden om
met de kinderen te oefenen. Wie wil helpen bij de voorbereidingen of de
viering zelf kan zich ook bij hen aanmelden. Het feest wordt georganiseerd
door de kerk (PKN) in Ransdorp en Holysloot.

Middeleeuws kerstconcert & buffet
Muziekgroep Carole et Brullare heeft weer een kerstprogramma samengesteld
van prachtige middeleeuwse muziek. Het thema dit jaar is ‘Wonderen”.
Na het concert staat er een heus middeleeuws buffet voor u klaar, verzorgd
door Eetvermaeck uit Holysloot.
Het concert & buffet wordt gehouden op 22 december in de kerk van
Ransdorp, de deuren openen om 14:00 uur.
Concert & buffet zijn van 14:30 - 18:00 uur.
De kosten zijn: € 25,- p.p. (€ 20,- voor studenten/jeugd tot 18 jr.)
Kinderen t/m 8 jr. gratis.
Reserveringen/info op: www.middeleeuwseten.nl
of telefonisch bij Martijn Voskes: 06-30254267

Winterbanden te koop
Set winterbanden op velg maat 195/60R 16C
Prijs n.o.t.k.
Inl. 06-10605282 of 020-4904490
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Kerstavonddienst in Zunderdorp
Maandag 24 december 2018 om 19:30 uur is in de dorpskerk van
Zunderdorp een prachtige Kerstavonddienst met mooie bekende kerstliederen.
Na afloop van de dienst is er gezellig samen zijn met Glühwein, warme
chocolademelk en kerstbrood in een sfeervolle kerk.
Muzikale medewerking: Kamerkoor Amsemble o.l.v. Benjamin Bakker
Spreker: ds. Pieter Masmeijer uit Zegveld
Organist: Henk Breur

Kerst voor iedereen in Ransdorp
Op kerstavond, 24 december is er Kerst voor iedereen in de kerk van
Ransdorp. Een samenzijn met vele bekende kerstliederen, prachtige
kerstmuziek van de Waterlandse Harmonie o.l.v. Thomas Geerts, het verhaal
van de geboorte van Jezus en een eigentijds kerstverhaal.
Kerst voor iedereen, een mooi, sfeervol begin van kerst. Iedereen is van harte
welkom bij dit samenzijn. Het begint om 21.30 uur en na afloop is er
gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
Er is een collecte voor Kinderen in de knel. Kerst voor iedereen wordt
georganiseerd door de Protestantse Gemeente Ransdorp-Holysloot.

Kerstmusical in Zunderdorp
In Zunderdorp wordt al een aantal zondagen geoefend voor de Kerstmusical
"Een bijzondere reis". Tijdens Kerstavond worden drie meisjes Julia, Anna en
Sophie uitgenodigd om het kerstverhaal echt mee te maken. Ze komen
onderweg allemaal bijzondere mensen tegen (engelen, herders, prachtige
koninginnen). Het wordt een hele bijzondere nacht. Meer dan 17 kinderen
spelen met deze kerstmusical mee. Komen jullie ook kijken en luisteren?
Jullie zijn van harte welkom in de kerk van Zunderdorp op Eerste Kerstdag,
25 december a.s. Het wordt een feest voor jong en oud. Leuk als je komt!
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Kledingbeurs & Kringloop
De kledingbeurs en kringloopwinkel in het Dorpshuis van Holysloot is weer
geopend op zaterdag 5 januari 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!

Ski's & Snowboards waxen en slijpen
Al helemaal klaar voor de wintersport? Moeten je ski's nog gewaxt worden of
zit er nog een kras in je snowboard?
Laat je materiaal nu dicht bij huis in orde maken!
Waxen en slijpen ski's € 20,- / Waxen en slijpen snowboard € 25,Ook kleine reparaties mogelijk.
Neem contact op met Harry om een afspraak te maken: 06-24226545
Ook schaatsen slijpen!

Boek: Toorn in Ransdorp
auteur: Arijan Porsius
Kortgeleden verscheen de derde oplage van dit boek, dat voor het eerst in
2016 werd uitgegeven. Het gaat over een aantal onverkwikkelijke
gebeurtenissen die in de jaren 1932 tot 1936 in Ransdorp plaats hadden.
Aanleiding was de komst van een orthodox-hervormde dominee. Zijn starre
opvattingen die hij zijn gemeenteleden voorhield en oplegde, leidden tot
ruzies, tweespalt en bestuurlijke chaos. Sommige lidmaten werden vanaf de
kansel de les gelezen. Ook de lokale voetbalclub had het te verduren.
Het boek geeft een beeld van het dorpsleven in die tijd. De historische
gegevens zijn afkomstig van bronnen in een aantal Noord-Hollandse
archieven, waaronder die van de gemeente Amsterdam.
Er is nog een beperkt aantal exemplaren in voorraad.
Prijs per stuk: € 15,- (excl. eventuele portokosten).
Het boek is te bestellen bij Arijan Porsius (a.j.porsius@uu.nl) of bij het
kantoor van de Centrale Dorpenraad in Ransdorp.
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Agenda december 2018
6 december
7 december
7 december
8 december
9 december
9 december
10 december
11 december
13 december
14 december
16 december
16 december
18 december
18 december
19 december
19 december
20 december
22 december
24 december
24 december
24 december
28 december
5 januari
8 januari

Bijeenkomst Glasvezel
Gebiedsteam Noord-Oost, CDR
Bestuurlijk overleg, CDR
Weihnachtsoratorium
Kerst-Fair, Tuinpark Rust & Vrede
Taizéviering Dorpskerk Durgerdam
Bijeenkomst AED, CDR
Bijeenkomst Glasvezel
Winteravond, Vrouwen van Nu
Stadsdeelcommissie Noord-Oost, CDR
Koppel klaverjassen Ransdorp
Kerstconcert, Schellingwoude
Soos Holysloot, Kerstlunch
Kick-Off Glasvezel
Soos Zunderdorp, Kerstviering
Kinderkerstfeest Ransdorp
Soos Ransdorp, Kerstdiner
Middeleeuws concert & buffet Ransdorp
Kerstavonddienst Kerk Zunderdorp
Kerst voor iedereen, Kerk Ransdorp
Kerstmusical, Kerk Zunderdorp
Ophaaldag grof vuil
Kledingbeurs & Kringloop Holysloot
Soos Ransdorp, Nieuwjaarsreceptie

