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Nieuws van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord 
Tussen 21 februari en 3 maart is het kantoor van de CDR gesloten vanwege 
de voorjaarsvakantie. 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
18 februari  Vergadering Dagelijks Bestuur 
28 februari  Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
5 maart   Bijeenkomst Dorpsraad Zunderdorp 
De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de Werkgroepen zijn op het 
kantoor van de CDR en beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
 
 
Bewonersenquête Zunderdorp 
Op woensdag 5 maart wordt de uitslag van de bewonersenquête die in 
november is in Zunderdorp is gehouden bekend gemaakt. 
Om 20.30 uur bent u van harte welkom in het Jeugdgebouw ! 
  



3 

 

 
 
Grofvuilkalender 2014 
In het vorige 't Zwaantje stonden de data vermeld waarop het grof vuil in 
2014 in Landelijk Noord wordt opgehaald, helaas stond daar één verkeerde 
datum bij. Uiteraard wordt er op 26 december 2014 (2de Kerstdag) geen 
grof vuil ingezameld, de juiste datum moet zijn maandag 29 december ! 
 
 
Herdenking Watersnood 1916 
Begin januari 1916 woedde er dagenlang een noordwester storm waardoor 
het water in de Zuiderzee hoog opstuwde. De storm werd steeds heviger en 
uiteindelijk bezweek de Waterlandse Zeedijk in de nacht van 13 op 14 
januari 1916. Heel Waterland, maar ook andere gebieden rond de 
Zuiderzee, kwam onder water te staan, de Watersnood was een feit. 
Omdat het in januari 2016 100 jaar geleden is dat de dijken braken wil de 
Historische werkgroep van de CDR, het Historisch Centrum Amsterdam-
Noord en St. De Ransdorper Toren samen een boek en tentoonstelling 
samenstellen over de Watersnoodramp van 1916. 
Voor ons boek zijn wij op zoek naar verhalen over de Watersnood uit de 
dorpen Buiksloot, Durgerdam, Holysloot, Nieuwendam, Ransdorp, 
Schellingwoude en Zunderdorp en het gebied daaromheen. 
Is er binnen uw familie een verhaal of zijn er in uw huis misschien nog 
sporen van de ramp terug te vinden dan willen wij dit graag van u horen ! 
Ook andere informatie is welkom ! 
Behalve dat we onderzoek gaan doen in de nodige archieven willen we ook 
graag grote én kleine verhalen over de Waternood van 1916 vertellen. 
Wilt u ons helpen ? 
Neem contact op met het kantoor van de CDR: 
Marianne Vrolijk-Breedijk 
m.vrolijk@centraledorpenraad.nl of 020-4904 437 
 
 
Subsidie aanvragen 2013 
Jaarlijks helpt en ondersteunt de CDR verschillende clubs en verenigingen bij 
het aanvragen van subsidie in het kader van Meedoen in Noord. In 2013 
heeft dat voor de aanvragers een totaalbedrag van ruim € 4.500,- 
opgeleverd. De subsidie is om burgers te stimuleren en activeren om 
initiatieven te ontplooien voor en door bewoners in Noord. Vanuit Landelijk 
Noord zijn er o.a. subsidies aangevraagd voor jongeren- en 
ouderenactiviteiten zoals de Soos bijeenkomsten in de verschillende dorpen, 
jeugdclubs en de Sinterklaasintocht in Durgerdam. 
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Touwtrekwedstrijd Landelijk Noord 
Alle inwoners van Landelijk Noord houden maandag 9 juni 2014 (2e 
Pinksterdag) vrij. Want dan vindt in Schellingwoude het touwtrektoernooi 
van Landelijk Noord (TTT 2014) plaats. Teams van Durgerdam, Holysloot , 
Ransdorp, Schellingwoude en Zunderdorp trekken aan een officieel touw 
van 40 meter dat in september 2013 nog dienst heeft gedaan bij het 
Europees kampioenschap in Assen, en op de burendag van Schellingwoude. 
Ieder dorp stelt een team samen van 8 tot 10 van zijn sterkste mannen, een 
team met sterkste vrouwen, en een of twee jeugdteams. Bent u een 
dommekracht, of slim genoeg om uw gebrek aan kracht te compenseren, 
meld u dan als deelnemer aan bij de contactpersoon in uw dorp. Bent u niet 
sterk of slim genoeg om uw dorp te vertegenwoordigen, wees dan een 
beschaafde hooligan en kom uw team aanmoedigen. Voor drank en hapjes 
wordt gezorgd. 
De contactpersonen zijn:  
Durgerdam:   Rik Zwaneveld (06-51628 873) 
Holysloot:   Abram Schermer (06-53293180) 
Ransdorp:   Elroy Harder (06-14508151) 
Schellingwoude: Edmond de Meijer (06-30814284) 
Zunderdorp:  Gijs Homburger (06-55546667) 
Onderschat het niveau van uw tegenstander niet en ga op tijd in training! 
 
 
Klûnen 
Dankzij oplettendheid en medewerking van de Stadsdeelwerken aan de 
Volendammerweg en bemiddeling van de CDR zijn de ijsclubs van Landelijk 
Noord extra goed voorbereid op de winter ! Omdat de atletiekbaan van 
Sportpark Elzenhage vernieuwd wordt hebben onze ijsclubs een nieuwe 
voorraad klûnmatten ontvangen. De oude (rubberen) atletiekbaan is 
verwijderd en een gedeelte van dit 'afval' hebben de ijsclubs gekegen. Van 
deze matten kunnen de ijsclubs goede stroken maken die gebruikt kunnen 
worden om te klûnen. 
Namens de ijsclubs van Holysloot, Zunderdorp en Schellingwoude willen we 
de mensen van Stadsdeelwerken hartelijk bedanken !! 
 
 
Wijkgids Landelijk Noord 
Wijzigingen en/of nieuwe gegevens voor de Wijkgids 2014-2015 kunt u nog 
altijd doorgeven aan het secretariaat van de CDR. 
e-mail: info@centraledorpenraad.nl of tel: 020-4904 437 
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Lopen 
 De laatste maanden hebben we het enige malen gehad over het weer 
leren lopen en beter lopen als iets dat de kwaliteit van leven sterk 
beïnvloed. Mijn loopniveau is inmiddels terug op het peil waar het eerder, 
ook als gehandicapte, was. Bereikt door het lopen oefenend en verbeterend 
te benaderen als een vorm van topsport. Werkend aan de methode en 
snelheid verhogend door grotere stappen te maken met het gehandicapte 
linker been. Ik kan nu al bijna de snelheid evenaren van een rustige 
wandelaar, maar dit alleen over een korte afstand. Werken aan het 
volhouden op een grotere afstand, is vooral iets voor de komende lente. 
 
 Dat resulteert in verder weg van huis en dat gaat niet zomaar. Het 
betekent buiten ons dorp en dus zonder rustbankjes en geen helpende hand 
als je valt of terneer rust. Dus thuis geprobeerd wat nog wel kan, hoe op te 
staan uit de ligpositie. Oprichten op de knieën lukt wel, de rechter been met 
voet op de grond zetten ook. Maar om de linker ook op de grond te krijgen 
moet ik me aan iets optrekken. Dit iets is er, met de kruk geprobeerd, maar 
ik val om. Vooral de linker been is te zwak. Dus de komende maanden moet 
ik veel oefenen, als maar oefenen. Want het moet lukken voordat de me 
meer beperkingen opleggende leeftijdsklok me inhaalt en dergelijke 
kapriolen mij zullen beletten. 
 
 Als dit leren opstaan lukt, zie ik mezelf wandelen op de Uitdammerdijk, 
moe worden en neervlijen in het heerlijke hoge gras. Genietend van het 
geklots van het water en de zwoele geur van het gras doet me 
wegsluimeren… Ineens herbeleef ik de prikkelende geur van een 
waddenzandplaat waarop ik ben drooggevallen met mijn vroegere 
zeeschouw De Waeckende Boey. Met de kinderen klim ik van boord. Voor 
een de geheimenissen van het wad verkennende wandeling. Zo vinden we 
een mosselbankje. We smullen volop van de mosselen, die ik met mijn 
zakmes openbreek. O, wat smikkelen we!  
 
 Terug aan boord vertel ik na een borrel heel plastisch wat we hebben 
beleefd. We merken ineens dat al die tijd de opnamefunctie van de 
bandrecorder aanstaat, ongemerkt aangezet door mijn oudste zoontje. 
Ineens begint de schouw te praten, kots, klots, klots. De vloed komt op en 
gooit ons los. We zeilen rustig naar Ameland en gaan voor anker voor de 
nacht bij de veerbootstrekdam…. Ik wek. Worstel  overeind….Het lukt! 
 
Ernst  2/2014 
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Toename vernielzucht en hufterigheid in Ransdorp. 
In Ransdorp worden we steeds vaker geconfronteerd met een toename van 
vernielingen en onbehoorlijk/asociaal gedrag bij de jongeren. Ik zal U enkele 
voorvallen melden: 

 De Yogaclub op maandagavond wordt regelmatig verstoord door gebonk 
op en geschreeuw bij de toegangsdeur. 
Erg vervelend als er les wordt gegeven. 

 De Muziekles op dinsdagmiddag werd ernstig verstoord door gebonk op 
de tussendeuren van de gymzaal met het dorpshuis .Deze zaten op slot 
en na opening bleek dat er met een kruk 3 gaten in de deur waren 
geslagen en de toegangsdeuren achter stonden open en niets meer te 
zien. Totale schade ongeveer € 750,- !! 
Er is aangifte gedaan bij de politie!! 

 Op de speelplaats is de tafeltennis tafel met steen scherven zwaar 
ingekrast met namen, bij het zien hiervan op heterdaad, waren de 
opmerkingen van de jongeren: wij vinden dit heel normaal, waarom mag 
dat niet. Advies: volgende keer thuis op de voordeur proberen!!! 

 Ook het dak van de school wordt steeds meer gebruikt als speelterrein, 
wanneer je daar opmerkingen over maakt, zelfs bij de ouders, krijg je te 
horen: het is toch openbaar terrein! 

 Met de jaarwisseling is er in de nis bij het dorpshuis in de houten 
gevelbekleding een zeer zware vuurwerkbom tussen een opengebroken 
plank geplaatst en die is afgegaan met een enorme klap, die bijna in heel 
Ransdorp is gehoord. Gevolg hiervan was dat over een oppervlakte van 6 
m² de red cedar gevelbekleding er afgevlogen is en dat de achterliggende 
wand van regelwerk in het damestoilet zo ontzet is dat de wand rond 
loopt en de tegels gescheurd zijn. Totale schade ongeveer € 6000,-. Het 
hek tussen de school en de brandweerkazerne belandde in de sloot en de 
ongediertebestrijdingsbakken werden opgeblazen met vuurwerk, net 
zoals de papierbak. Totale schade € 850,- !! 
Er is ook hiervan aangifte gedaan bij de politie!!! 

 De leiding van de C.J.V. jongerenclub op vrijdagavond geregeld 
geconfronteerd wordt met asociaal gedrag van de jongeren, die even 
vergeten dat het voor de clubleiding vrijwilligerswerk is en voor het 
plezier van de jongeren, hun vrije avond opofferen. De laatste keer is een 
aantal jongeren buiten de deur gezet, waarna je opmerkingen krijgt van: 
ik heb er toch voor betaald en de klant is koning. Er is ze te verstaan 
gegeven dat, wanneer hun gedrag niet verandert en zij niet naar de 
clubleiding luisteren, hen de toegang tot de club zal worden ontzegd, 
hetgeen wij zeer zullen betreuren en hopen dat het niet zover zal komen. 
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Het is bij ons bekend wie deze jongeren zijn, we hopen dat de ouders beter 
op ze letten, want de volgende keer komt absoluut de wijkagent bij ze aan 
de deur, want wij zijn dit gedrag spuugzat. Ook zal de schade op hun worden 
verhaald! 
Namens de beheerscommissie van dorpshuis 'De Beke' 
Fred Komin. 
 
 
Toneelvereniging Ransdorp 
Hallo toneelliefhebbers in Waterland en omstreken, hierbij nog even een 
berichtje van Toneelvereniging Ransdorp. 
In de vorige edities van het Zwaantje heeft u kunnen lezen dat we weer 
gaan spelen! Het schiet nu echt wel op, en de repetities gaan goed! 
Er zijn al twee avonden de 8ste en de 15de februari helemaal uitverkocht, 
maar er zijn nog een paar kaarten voor vrijdag 14 februari .Misschien een 
leuk Valentijsidee om je geliefde mee te nemen naar de toneelvereniging, 
gezellig borreltje na afloop in de Beke en je avond kan niet meer stuk!!! 
Voor zondagmiddag 9 februari zijn er nog wat meer kaarten. Het is natuurlijk 
veel leuker om naar de toneelvereniging te gaan kijken als naar de 
Winterspelen in Sochi, die spelen worden wel herhaald maar de 
toneelververeniging wordt echt niet herhaald. 
 Dus kom met je vader, moeder, broer, zus, neef, nicht, oom of tante, 
de buurman of de buurvrouw, opa of oma gezellig op zondagmiddag  
9 februari naar de toneelvereniging. 
De kaarten kosten € 5,- per persoon en er is uiteraard weer een geweldige 
tombola. 
Kaarten kunt u bestellen bij de fam.Westerneng, telefoon:020-4904264. 
U kunt ook op de website van de vereniging kijken voor het laatste 
nieuws:www.ransdorptoneel.nl 
Auto's voor de brandweerkazerne geparkeerd worden weggesleept. 
 

 

Verloren 
Ondergetekende is een zilveren oorbel verloren, onderweg van de 
Ransdorperschool via de Liergouw en een bezoek aan Landmarkt te 
Schellingwoude, tot aan de Liergouw nr 6 waar ik woon. 
De zilveren oorbel is ongeveer 4 cm lang en 1 cm breed en mij zeer dierbaar. 
Bij voorbaat dank namens: 
W.S. Lassche 
Liergouw 6, 1023 PA  Schellingwoude 
tel 020-4904 272  
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Orkest zoekt Vrienden 
Beste Dorpsbewoners, Onlangs heeft kreeg u een foto van een muzikant in 
de brievenbus, of meer dan één. Broers en zussen, vriendjes en 
vriendinnetjes, vader of moeders, tantes en ooms, buren en collega’s. Onze 
orkestfamilie van de Waterlandse Harmonie woont bij u om de hoek. Zij 
spelen soms al tachtig jaar in het orkest maar er zijn er ook die net een half 
jaar spelen. Ze hebben lol, en leren van elkaar. Wat wil je nog meer? 
Het goede nieuws is, het orkest groeit, er komen steeds meer nieuwe 
muzikanten bij. De opleiding van de jeugd groeit zelfs hard. Vanuit de 
naschoolse AMV klas stromen kinderen door naar een instrument, er zijn 
inmiddels docenten voor trompet, klarinet, saxofoon, slagwerk en 
trombone. Wij geloven in de aanpak van ons muziekonderwijs, kleinschalig 
één op één les, dicht bij huis en bij school. Zo snel mogelijk in een orkest 
meespelen met vriendjes en vriendinnetjes.  
We zijn hier natuurlijk superblij mee maar we hebben ook een probleem: De 
Waterlandse Harmonie heeft groot onderhoud nodig, en dat kost geld! We 
willen nu graag doorpakken, maar ons instrumentenbestand is verouderd, 
bijzondere concerten kosten net wat meer dan zij opleveren, we willen 
nieuwe muziek aanschaffen enz..  
Daarom wenden we ons tot jullie dorpsbewoners van Waterland: Wij 
roepen jullie op om vrienden met ons te worden. Als publiek, op Facebook, 
maar ook graag als donateur. Maak een tientje over naar de Waterlandse 
Harmonie! Vele tientjes helpen ons vooruit. Doe het nu voordat je het weer 
vergeet. Bankrekeningnummer NL 79ING 0005 081980 en vergeet niet je 
email adres te vermelden zodat we je op de hoogte kunnen houden van 
onze optredens.  
PS Op 17 en 18 mei a.s. zijn de eerste voorstellingen van onze musical “Het 
water stijgt…” Elders in dit Zwaantje kan je er meer over lezen.  
 
 
Uitverkoop kleding !! 
De Kleine Kringloop heeft zaterdag 15 februari van 11.00 tot 15.00 uur 
uitverkoop van de winterkleding, alles gaat weg voor € 1,- en geprijste 
kleding halve prijs !!!!!! 
De kringloop in het Dorpshuis van Holysloot is elke woensdag open van 9.00 
tot 12.00 uur en wij verkopen ook boeken, tassen en snuisterijen, kom 
gezellig langs de koffie is gratis ! 
U mag ook spullen en kleding inbrengen. 
De opbrengst is voor het Dorpshuis Holysloot. 
Informatie bij Linda Verhoef 06-42571323. 
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“Het water stijgt…”  
Waar zijn Gerrit, Krelis en Arend? 
Wie kent een goed zingende jongen/man, die ook aardig acteren kan? 16 
februari a.s. is er een auditie voor twee zangers en één geproken rol voor 
ons muziekspektakel ter gelegenheid van de 100-jarige herdenking van de 
Waterlandsche Vloed van 1916. 
 Wat was het verhaal ook weer? We hebben het al eerder 
opgeschreven: In de nacht van 13 op 14 januari 1916 wakkerde de wind in 
Waterland aan tot ruim 100 km per uur. Door het hoge waterpeil in de 
rivieren en de aanhoudende storm stond het water in de Zuiderzee zo hoog 
dat de Waterlandsche Zeedijk over een lengte van 1,5 kilometer werd 
weggeslagen. Een groot deel van Waterland liep onder water. Gevolg: 16 
dodelijke slachtoffers, veel verdronken vee en enorme materiële schade. Een 
ware ramp, die uiteindelijk leidde tot de afsluiting van de Zuiderzee. Deze 
historische gebeurtenis wordt in 2016 herdacht met een groots 
muziekspektakel. 
 In de aanloop naar 2016 vindt er in mei van dit jaar een pilot plaats, 
een ‘klein’ muziekspektakel onder de voorlopige titel: “Het water stijgt…” 
Het verhaal geeft een schets van het leven in Waterland in het jaar 1915. Er 
zijn twee verhaallijnen, enerzijds draait het om het leven van een 
dorpsdokter en zijn gezin. Hij heeft te kampen met afschuwelijke ziektes als 
gevolg van gebrekkige hygiëne en met zijn vrouw, die bang is dat haar 
dochter zwanger is van een boerenzoon. Anderzijds draait het om een 
conflict tussen de boeren en de waterschappen die betwisten wie er 
verantwoordelijk is voor het onderhoud van de dijk. Deze dramatische 
verwikkelingen zijn verwerkt in de pilot-musical: in de vorm van solo’s, 
duetten, korte dialogen en een gezamenlijk loflied op Waterland. De zangers 
en zangeressen worden live begeleid door het orkest van de Waterlandse 
Harmonie. 
Om welke rollen gaat het? 
Wij zijn op zoek naar zangers die auditie willen doen voor de rol van: 
GERRIT:  Boerenzoon (ca 20-25 jaar), sympathiek, eerlijk/puur, vriend  
  van TRIJNTJE. 
KRELIS Vriend/boerenknecht van Gerrit (ca 20-40 jaar), wil niet   
  deugen, ‘Veenhuizen-klant’. 
Daarnaast is er nog een korte gesproken rol voor: 
AREND Dijkgraaf (25-35 jaar), korte rol (geen zang). 
Datum auditie: zondag 16 februari vanaf 13.00 uur in De Beke in Ransdorp. 
Je krijgt per e-mail de muziek in een MP3-bestandje en de tekst in WORD. 
Voor meer info en om je op te geven kun je terecht bij: 
Irene Postma, tel: 06-26604554, e-mail: ipostma@xs4all.nl 

mailto:ipostma@xs4all.nl
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Gabriel Fauré Requiem 
Op zondag 16 februari brengt het ABC Ensemble o.l.v. Benjamin Bakker het 
Requiem van Gabriel Fauré. Medewerking wordt verleend door Charlotte 
van der Putten (Sopraan) en Wim Voogd (Piano). Het Requiem begint om 
15.00 uur in de Dorpskerk van Zunderdorp en de toegang is gratis. 
 
 
55+ Soos Zunderdorp 
Hartelijk welkom op de 55+ Soos op woensdagmiddag 26 februari om 14.30 
uur in het Jeugdgebouw Zunderdorp. 
Gast is deze middag mevr. Wil Gorter uit Andijk. Zij vertelt over haar 
hoedenverzameling. Een heel aantal neemt zij mee om te tonen.  
Er wordt verteld hoe zij er toe kwam om hoeden te verzamelen, waar een 
hoed voor is, waar je mee herkend zal worden, wat je allemaal op een hoed 
kan doen en hoe je ze maakt. U leert ook heel wat dingen over hoeden. 
Spreekwoorden komen aan bod. Er wordt gezongen en iedereen mag een 
hoed op, wat meestal gebeurd met een liedje waarbij een hoed door wordt 
gegeven. Een aanrader is ook een fototoestel mee te nemen.  
 
 
Soos 50+ Ransdorp 
Op 4 maart is er in het Dorpshuis 'De Beke' te Ransdorp een optreden van 
de zangeres Joke Oud, aanvang 14.00 uur. 
Een middag met Joke Oud is altijd een groot succes. Zij is vooral in het West 
Friese een bekende zangeres. Haar repertoire is zeer divers, zo zingt zij o.a. 
aria’s uit diverse opera’s en musicals. Maar ook Nederlands- en Engelstalige 
populaire muziek. Daarnaast heeft zij altijd aandacht voor haar eigen 
dierbare taal, het West Fries. Het belooft een mooie middag te worden! 
Vergeet niet uw buurvrouw, buurman, vriendin of vriend mee te nemen. 
Daarom voor een ieder die van muziek houdt van harte aanbevolen. 
 
 
DurgerDammer MuziekMiddag 
Op zondag 16 maart is er weer de Durgerdammer Muziekmiddag. 
Op deze middag ontvangen we aanstormend én gevestigd muzikaal talent 
uit Waterland en Amsterdam Noord. Nu al staat vast dat er twee koren 
komen meedoen, de cantorij van Durgerdam en het koor van 
Schellingwoude. Verschillende gitaaracts zijn al 'geboekt'. 
Komt allen 16 maart naar de mooie dorpskerk van Durgerdam. 
Aanvang 14.00 uur, entree vrij. Zet deze datum dus alvast in je agenda en 
neem vooral je buren en familie mee. Voor vragen: ritahendriks@hetnet.nl  
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Vrouwen van Nu 
Op donderdag 27 februari is er een digitale lezing over een 'Fietstocht door 
Normandië en Bretagne' door Mw. Henny de Wilt. 
Fietstocht door Normandië en Bretange met bezoek aan bijzondere tuinen. 
In Normandië worden o.a., de tuinen van Agapanthe, de botanische tuinen 
van Rouen, Chateau de Brecy in de streek Calvados bezocht. na de pauze 
fietstocht langs de Noordkust van Bretange. 
Bezoek o.a., aan de tuinen van Chateau de la Ballue, bezoek aan Ile de Bratz 
en Ile de Brehat beide met subtropische begroeing als gevolg van de warme 
golfstroom. 
Dit is nog maar een kleine opsomming van de fietstocht door dit bijzondere 
stukje Frankrijk. 
Ook niet leden zijn welkom op deze avond, zij betalen € 5,- toegang. 
Wist u dat ? 
Vrouwen van Nu diverse interesse groepen heeft zoals een Cultuurclub, 
Fietsclub, Nordic-walking club, Reisclub en Tuinclub ! 
 
 
Beste wijn en spijsliefhebber, 
Op zondag 9 maart van 16:00 tot 19:00 uur organiseren Boergondineren en 
wijnhandel Profumo een gezamenlijke proeverij. 
U maakt kennis met de prachtige nieuwe locatie van Boergondineren aan de 
Liergouw 78A (naast kinderdagverblijf Koetje Boe), met uitzicht op de 
Waterlandse weilanden en Durgerdam. 
U proeft een aantal bijzondere creaties van Boergondineren en een aantal 
mooie biologische wijnen van Profumo. 
Kosten van de proeverij bedragen een schappelijke € 10,- per persoon. 
Kinderen zijn harte welkom; er is voldoende speelgelegenheid! 
Aanmelden voor de proeverij kan bij: 
Marco Hofman, Dorpsweg Ransdorp 32 
telefoon: 020-6890500 / 06-38104988 of email: profumo@online.nl. 
Wilt u uiterlijk 1 maart doorgeven of u van plan bent te komen? Er is plaats 
voor maximaal 60 personen. Wij hopen u te zien op zondag 9 maart! 
Neemt u alvast een voorproefje? 
www.boergondineren.nl en www.profumo.nl 
 
Met hartelijke groet, 
Sacha Lansman (Boergondineren) 
Marco Hofman (Profumo wijnen) 
 
  

mailto:profumo@online.nl
http://www.boergondineren.nl/
http://www.profumo.nl/
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Agenda vanaf februari 2014 
 
 

  
  

4 febr 50+ Soos Ransdorp, Bingo 
8 febr Uitvoering Toneelvereniging Ransdorp 
9 febr Uitvoering Toneelvereniging Ransdorp 
9 febr Concert Dorpskerk Durgerdam 

14 febr Uitvoering Toneelvereniging Ransdorp 
  

15 febr De Kleine Kringloop Uitverkoop, Holysloot 
15 febr Uitvoering Toneelvereniging Ransdorp 
16 febr Audities musical 'Het water stijgt ...' 
16 febr Gabriel Fauré Requiem, Zunderdorp 
18 febr 50+ Soos Holysloot, Diner 
18 febr Vergadering Dagelijks Bestuur, CDR 

  
26 febr 55+ Soos Zunderdorp, hoedenverzameling 
27 febr Vrouwen van Nu, lezing fietstocht 
28 febr Ophaaldag grof vuil in Landelijk Noord 
4 mrt 50+ Soos Ransdorp, Optreden Joke Oud 
5 mrt Dorpsbijeenkomst Zunderdorp 

  
  

Colofon 

Kopij maart digitaal opsturen uiterlijk tot vrijdag 28 februari 
Redactie Dorpsweg 35 

1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 
info@centraledorpenraad.nl 

Website: 
www.centraledorpenraad.nl 
 

Oplage 980 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. 
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