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Nieuws van de Centrale Dorpenraad 
De Centrale Dorpenraad wil de bewoners van Landelijk Noord graag 
informeren over zijn werkzaamheden. Bij deze editie van 't Zwaantje 
ontvangt u daarom een folder met uitgebreide informatie hierover. 
Mocht u nog vragen hebbent dan kunt u altijd contact met ons opnemen: 
telefoon 020-4904437 
email info@centraledorpenraad.nl 
 
Vanwege de Voorjaarsvakantie is het kantoor van de Centrale Dorpenraad 
van 23 t/m 27 februari gesloten. 
 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
13 februari Historische Werkgroep 
17 februari Dagelijks Bestuur Centrale Dorpenraad 
19 februari Werkgroep Cultuur 
20 februari Bestuurlijk Overleg 
27 februari 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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Nieuwe wijkgids 
Halverwege dit jaar verschijnt er weer een nieuwe Wijkgids 2015-2016. In de 
Wijkgids staat informatie over dorpsraden, clubs en verenigingen uit 
Landelijk Noord, maar ook lokale bedrijven. De huidige Wijkgids kunt u 
digitaal vinden op: www.centraledorpenraad.nl/nieuws/wijkgids 
Binnenkort moeten de nieuwe en gewijzigde gegevens hiervoor 
doorgegeven worden. Klopt er iets in de (oude) Wijkgids ? 
Een wijziging of aanvulling kunt u doorgeven via: 
info@centraledorpenraad.nl 
 
 
 
Subsidieaanvragen 2014 
In 2014 heeft de Centrale Dorpenraad aan verschillende clubs ondersteuning 
verleend bij het aanvragen van subsidie Meedoen in Noord. 
In totaal is er een bedrag van € 5.725,- uitgekeerd. 
Het geld was bestemd voor: 

 De kindercommissie die de Intocht van Sinterklaas en de kinderdisco's 
organiseren. 

 De Ouderen Soosen van Zunderdorp, Holysloot en Ransdorp voor het 
organiseren van de bijeenkomsten en activiteiten voor ouderen. 

  4 mei Comité voor de Herdenking in Ransdorp. 

 De schilderclub in Ransdorp en Jeugdclub van Zunderdorp. 
Daarnaast is er ook hulp gegeven aan andere initiatieven. 
Wilt u ook een aanvraag indienen voor een initiatief in Landelijk Noord dan 
kunt u contact opnemen de Centrale Dorpenraad. 
Samen kijken we dan wat er mogelijk is ! 
telefoon 020-4904437 
email m.vrolijk@centraledorpenraad.nl  
 
 
 
't Zwaantje vouwen 
Verheugd kan ik melden dat er weer voldoende vrijwilligers zijn om 
maandelijks 't Zwaantje te vouwen ! In het vorige 't Zwaantje heb ik 
daarvoor een oproep geplaatst en daarop veel reacties ontvangen. 
Behalve 2 extra vouwers heb ik nu zelfs enkele reserve-vouwers. 
Iedereen hartelijk dank voor de reacties ! 
MV  
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Louis Hickman overleden 
Begin januari ontving ik het bericht dat Hr. Louis Hickman op 28 december 
2014 op 69 jarige leeftijd is overleden. 
Louis heeft ruim 13 jaar 't Zwaantje in Landelijk Noord rondgebracht, voor 
het laatst in maart 2010. Ik wens zijn vrouw Ulli, zijn kinderen en 
kleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies. 
MV 
 
 
 
Optocht 5 mei 
Ter gelegenheid van 70 jaar bevrijding wordt er op 5 mei 2015 weer een 
grote optocht door Landelijk Noord georganiseerd. Alle lokale 
Oranjeverenigingen zijn hierbij betrokken en de eerste voorbereidingen 
worden al getroffen. Wilt je ook in de optocht meerijden ? Dat kan ! 
Je kunt meedoen als straat, vriendengroep, club of vereniging of desnoods 
alleen. Kom met een mooie wagen en maak kans op eeuwige roem ! 
De optocht vertrekt vanuit Zunderdorp en gaat via de Beemsterstraat en 
Purmerplein naar Schellingwoude. Daarna doen ze Durgerdam en Ransdorp 
aan. Meer informatie volgt in het volgende 't Zwaantje of via je eigen 
Oranjevereniging.  
 
 
 
Ophaaldagen grofvuil 
Op de 4e vrijdag van de maand wordt er in Landelijk Noord het grofvuil 
ingezameld. De data t/m januari 2016 zijn: 
27 februari  28 augustus 
27 maart   25 september 
24 april   23 oktober 
22 mei   27 november 
26 juni   28 december (dit is een maandag) 
24 juli   22 januari 2016 
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Brandveilig leven – Wat doe jij bij brand?  
Brand. Iets waaraan we liever niet wilt 
denken. Met een paar eenvoudige 
maatregelen kun brand voorkomen. Of, als 
het toch mis gaat, de schade beperken. 
Regelmatig lees je in ‘t Zwaantje wat je zelf kunt doen. 
 
Oefen uw vluchtroute 
Bij brand heb je maar 3 minuten om je huis uit te vluchten. Maak daarom nú 
een vluchtplan en oefen -met je huisgenoten- je vluchtroute. 
 
Afspraken voor je vluchtplan 
1. Bepaal de snelste en veiligste vluchtroute. Rook stijgt op, vlucht 

daarom van boven naar beneden. En bij voorkeur naar de straatkant. 
Zo kunnen hulpverleners je zien en bereiken. 

2. Bepaal een tweede vluchtroute voor als de eerste is geblokkeerd. 
3. Spreek een verzamelplaats af waar je elkaar na het vluchten ontmoet. 

Zo weet je snel of er nog iemand binnen is. 
4. Kies een vluchtkamer voor als de tweede vluchtroute ook is 

afgesloten. Liefst een kamer aan de straatkant of een balkon, zodat de 
brandweer erbij kan. Spring niet naar beneden! Wacht op hulp. 

5. Spreek af wie voor welke baby, kind, oudere of huisdier zorgt. 
6. Spreek een vaste plek af voor de huissleutels. 
7. Sluit tijdens het vluchten alle deuren achter je. Een deur kan minimaal 

20 minuten een brand tegen houden 
 
Meer weten? Bekijk het (instructie)filmpje op  YouTube: Brandveilig wonen: 
Vluchtplan. En/of download de vluchtoefenkaart op 
www.brandweer.nl/amsterdam-amstelland/brandveiligheid 

 
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.brandweer.nl/amsterdam-amstelland/brandveiligheid
http://www.brandweerlandelijknoord.nl/
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De Okkerman 
watergeest uit de achtersloot 
 
door 
Hennie J.A. Koopman 
 
Sinds mensenheugenis was voor de 
jongste dorpsbewoners van 
Durgerdam de Binnenbermsloot, of 
Achtersloot, het uitgesproken 
domein van de Okkerman. 

 

Een onberekenbare griezel, die ieder kind dat maar even te dicht bij de 
slootkant kwam het donkere water in kon trekken. 
De volkscultuur van meerdere waterrijke dorpen kent zo'n boeman figuur. 
Krolleman, Bullebak, de Nokker in Marken en in de omgeving van de 
bollenstreek, Haantje Pik. In Durgerdam was het dus de Okkerman. 
In dit boekje gaat een oudere dorpsbewoner, kijkende in het water van de 
Binnenbermsloot, in zijn gedachten terug in de tijd. Een tijd, waarin de 
Okkerman een realiteit was, waarmee je als kind terdege rekening moest 
houden. Daarbij vraagt hij zich af, of en in hoeverre de Okkerman aan belang 
heeft ingeboet in de functionele en daarmee ook ruimtelijke veranderingen, 
die de afgelopen decennia rond de Achtersloot hebben plaats gevonden. 
Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden en daarom laat het boekje 
enkele geboren Durgerdammers van verschillende leeftijden aan het woord. 
 
Het boekje, 40 pagina's met een zevental illustraties, is voor € 5,- te 
verkrijgen bij Hennie Koopman 
Durgerdam 65 
tel: 020-4904479 
mail: hja.koopman@simpc.nl 
 
 
 
De voedselbank 
Elke eerste zondag van de maand kunt u spullen inleveren voor de 
voedselbank in Amsterdam Noord. 
De torendeur in Zunderdorp is open van 9.00 tot 12.00 uur. 
Alvast hartelijk bedankt namens de mensen van de voedselbank. 
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Herhaling oproep voor nieuw Oranjecomité Durgerdam 
Na 5 jaar met veel plezier koninginne-/koningsdag en -nacht te hebben 
georganiseerd, zijn wij op zoek naar mensen die het stokje van ons willen 
overnemen. Als dat gewenst is, kunnen wij onze programma’s van de 
afgelopen 5 jaar overdragen, maar verse ideeën zijn natuurlijk ook leuk. Ook 
is er nog geld in de kas. Tot nu toe heeft nog niemand gereageerd, dus denk 
niet dat een ander het wel oppakt. Het zou leuk zijn als onze dorpstraditie 
niet verdwijnt! 
Linda Vonhof en Steffi Bording (steffibording@gmail.com) 
 
 
 
Jongerendienst & Kerkcafé in Zunderdorp 
Zondag 8 februari organiseert de kerk van Zunderdorp een Kerk café voor 
tieners. Dit keer geen tieneravond maar een tienerochtend. Er staat voor 
iedereen -jong en oud- om 10.00 uur koffie en thee klaar. De dienst begint 
om 10.30 uur en zal in het teken van de jongeren staan: een korte 
toespraak, lezing uit de Torrie van Mattie, vlotte liederen etc. Na de dienst is 
er voor de tieners wat lekkers te eten en te drinken en wordt er een spel 
gedaan tot ongeveer 11.45 uur. Wij hopen dat alle tieners komen en 
natuurlijk alle ouderen om deze speciale zondag mee te maken.  
 
 
 
Soos Zunderdorp 
Woensdagmiddag 18 februari van 14.30 tot 16.30 uur in het Jeugdgebouw 
Zunderdorp. Gast is deze middag dhr. Dick Keijzer uit Landsmeer. 
Dick Keijzer heeft een enorme historische kennis en zal ons deze middag 
veel vertellen over de geschiedenis en de aanleg van het Noord-Hollands 
Kanaal. Dick Keijzer, die al meerdere keren onze gast is geweest zal ons 
zeker veel onbekende dingen over dit kanaal zo dichtbij Zunderdorp 
vertellen. Iedereen heel hartelijk welkom. 
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Openbare vergadering Oranjevereniging Ransdorp 
Datum: 25 februari 2015 
Tijdstip: 20:00 uur 
Locatie:  Dorpshuis 'De Beke' 
 
 
 
Beste dorpsgenoten en belangstellenden, 
Hierbij nodigen wij iedereen uit om op woensdagavond 25 februari om 
20:00 uur in dorpshuis 'De Beke' de Openbare vergadering van de 
Oranjevereniging Ransdorp bij te wonen. Ook zijn nieuwe bestuursleden 
welkom, dus heeft u interesse, kom ook dan naar onze vergadering. 
 
Agenda: 

1.  Opening 
2.  Mededelingen 
3.  Notulen 
4.  Ingekomen stukken 
5.  Verslag kascommissie 
6.  Verslag penningmeester 

Pauze 
7.  Bestuursleden; kandidaten kunnen zich bij het bestuur 

 aanmelden of voor de vergadering 
8.  Bespreking Koningsdag 
9.  Bespreking 4 mei herdenking 
10. Bespreking viering 5 mei (status viering) 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 

 
Tot woensdagavond 25 februari om 20:00 uur in dorpshuis 'De Beke'. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Het Bestuur 
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Vrouwen van Nu Schelllingwoude 
Donderdag 19 februari 20.00uur. 
Wijkgebouw. Wijkergouw 12. Schellingwoude 
Presentatie over de expeditie naar Nova Zembla door dhr. Dirk van 
Smeerdijk. 
Niet leden € 5,- / Lady's Only 
 
 
 
Durgerdammer Muziekmiddag 2015 
"Music in the Air" 
Het komt er weer aan: de Durgerdammer Muziek Middag. 
Muziek maken, voor en door Waterland-Noorders in de prachtige kerk van 
Durgerdam. 
Klassieke en moderne muziek door en voor jong en oud. 
Zondag 15 maart ,aanvang 14uur. Vrij toegang. 
Meedoen ?: ritahendriksvanbaalen@gmail.com 
 
 
 
Lang leve de muziek! 
Gratis muziekles! De Waterlandse Harmonie biedt een workshop aan van 6 
lessen op diverse blaasinstrumenten en slagwerk voor 55plus leerlingen uit 
Landelijk Noord. Een buitenkans! Zowel de absolute beginner als de 
gevorderde of herintredende speler kan hier aan meedoen. Onze docenten 
geven les op trompet, klarinet, saxofoon, groot koper (trombone/tuba) en 
slagwerk. Het zijn individuele lessen van een half uur, iedereen krijgt 
aandacht op eigen niveau. 
Wij zorgen voor passend lesmateriaal en een instrument. 
Er is een gezamenlijke introductie bijeenkomst, na drie lessen een 
gezamenlijke repetitie en aan het eind wordt er natuurlijk een concertje 
gegeven! De Harmonie is in de gelegenheid gesteld om deze workshop aan 
te bieden door het fonds Sluytermans van Loo. Het doel van dit fonds is te 
bevorderen dat ouderen cultureel actief zijn en blijven. Zij gaan ervan uit dat 
cultuurparticipatie een positief effect heeft op de vitaliteit, de gezondheid 
en het welzijn van ouderen! 
Er kunnen maximaal 15 personen meedoen. Ben je geïnteresseerd, stuur ons 
dan een mail met vermelding van instrument van voorkeur, leeftijd en adres. 
Bij deelname betaal je eenmalig een inschrijfbedrag  van € 15,- 
Meer info en aanmeldingen via: waterlandseharmonie@live.nl 

http://aan.de/
mailto:ritahendriksvanbaalen@gmail.com
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De Wijde Blik 
Ruimte waar creativiteit, cultuur, ondernemen en ontdekken samenkomen! 
Ben je op zoek naar een ruimte voor een kinderfeestje? Muzieklessen, dans 
of yoga voor kinderen? Een workshop of vergadering? Een kledingbeurs of 
expositie? Een repetitie of uitvoering? Vanaf 1 maart gaat het bekende 
gebouw van het kinderdagverblijf 'De Weijde Blick' in Zunderdorp open voor 
al dit soort activiteiten en meer.  
 
De Wijde Blik is ook dé (flex)plek als je een ruimte zoekt om regelmatig 
activiteiten te organiseren. Een uur, een dagdeel, een dag, een avond, alles is 
mogelijk. 
Wil je kennis komen maken? 
Tijdens het Lentefeest op 21 maart van 12.00-18.00 uur heten wij iedereen 
van harte welkom om een kijkje te komen nemen!  
Voor ideeën, meer informatie en reserveringen: mariannijhof@hotmail.com 
 
Gevraagd: 
Ben je ook enthousiast om van de Wijde Blik een mooie ontmoetingsplek te 
maken voor Zunderdorp en omgeving? Ik kan je hulp goed gebruiken! 
Meld je als vrijwilliger voor hand en spandiensten. Voordat de deuren open 
kunnen ben ik nog op zoek naar keukenstoelen, stapelbare 
(vergader)stoelen, een zitbank, vloerkleden, houten groentekisten, een 
vuurkorf (stookhout…), biertafels met bankjes of buiten meubilair. Heb je 
iets liggen of staat het je in de weg? Laat het me weten, dan neem ik contact 
met je op. 
 
Alvast bedankt! 
Marian Nijhof 
Kerklaan 15, Zunderdorp 
 
 
 
Kat vermist ? 
Een kleine donker cyperse kat (we schatten 'm al wat ouder) loopt inmiddels 
al 2 weken bij de fam. Ubbels in Zunderdorp op het erf en vraagt om eten en 
aandacht. Het lijkt of hij heel graag terug wil naar zijn warme thuis. 
Bel Gaia op 06-47365923. 
 
 
  

mailto:mariannijhof@hotmail.com
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Woning te huur 
Tijdelijke woonruimte te huur aangeboden in Zunderdorp voor 3 maanden 
van 1 mei t/m 31 juli. 
Betreft half vrijstaande woning, modern ingericht, 2 slaapkamers, tuin met 
vrij uitzicht. 
Voor meer info kunt u bellen met: 06-24544722 
 
 
 
Gezocht: opslagruimte 
De Vergulde Pantoffel , antiek + brocante 
nieuw gevestigd in Amsterdam bij het Tropenmuseum is op zoek naar 
betaalbare opslag onder de rook van Amsterdam. 
(met het budget van een startend eenmansbedrijf) 
50 tot 100 m², begane grond. 
www.deverguldepantoffel.nl 
info@deverguldepantoffel.nl 
 
vriendelijke groeten, 
Hugo Lammertse 
06-50505956 
 
 
 
Zeilbootje aangeboden 
Zeilbootje met bijbehoren in goede staat aangeboden, gratis ophalen in 
Schellingwoude. 
Gegevens: 
Polyester met houten rand en betimmering, maat 3 /1.2 m 
Voor meer info bel 06-12354570 
Meza Rijsdijk 
 
  

http://www.deverguldepantoffel.nl/
mailto:info@deverguldepantoffel.nl
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Agenda vanaf februari 2015 
 

  

3 febr 50+ Soos Ransdorp, Bingo 
8 febr Jongerendienst & kerkcafé Zunderdorp 
  
13 febr Historische Werkgroep, kantoor Centrale Dorpenraad 
17 febr Dagelijks Bestuur Centrale Dorpenraad 
  
18 febr 55+ Soos Zunderdorp, Noord Hollands kanaal 
19 febr Werkgroep Cultuur, kantoor Centrale Dorpenraad 
  
19 febr Vrouwen van Nu, Nova Zembla 
17 febr 50+ Soos Holysloot, Diner 
  
20 febr Bestuurlijk Overleg, kantoor Centrale Dorpenraad 
25 febr Vergadering Oranjevereniging Ransdorp 
  
27 febr Inzameling grofvuil Landelijk Noord 
1 mrt Start activiteiten 'De Wijde Blik' 
  
3 mrt 50+ Soos Ransdorp, Meezingkoor 
  

  
Colofon 

Kopij maart digitaal opsturen uiterlijk tot vrijdag 27 februari 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 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/

