
1 

 

 
 

‘t Zwaantje 
 

Maandblad voor Landelijk Noord 
 

 

 
 

 
www.centraledorpenraad.nl 

 
 

februari 2016  nummer 2  jaargang 41  



2 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws van de Centrale Dorpenraad 
Afgelopen 13 januari is het herdenkingsjaar 2016 begonnen !  
Het hele jaar zal in het teken staan van de Watersnood van 1916 en dat we 
nu al 100 jaar droge voeten hebben. In kranten, radio en tv is er veel 
aandacht geweest voor al de activiteiten. Dit kun je terug kijken en lezen op: 
http://waterlandsevloed.nl/media/ 
Een geweldige start van de Waterlandse Vloed ! 
 
Vanwege de Krokusvakantie is het kantoor van de Centrale Dorpenraad in de 
week van 29 februari tot 4 maart gesloten. 
 

www.centraledorpenraad.nl 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
De meeste vergaderingen zijn op het kantoor van de Centrale Dorpenraad 
en beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
12 februari  Overleg Gebiedsteam 
25 februari  Dorpsraad Schellingwoude (intern) 
4 maart   Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
 
  

http://waterlandsevloed.nl/media/
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Gebiedsplan Waterland 
Op woensdag 27 januari heeft de bestuurscommissie Noord de 
gebiedsplannen 2016 voor Oud Noord, Noord Oost en Noord West 
besproken. Het Wijkplan Waterland is opgenomen in het Gebiedsplan 
Noord-Oost en zijn te vinden op de website van het Stadsdeel. 
(Het Wijkplan staat ook op www.centraledorpenraad.nl) 
Gebiedsplannen 
In de gebiedsplannen staat wat het stadsdeel, samen met de 
samenwerkende partners, extra wil doen om de leefbaarheid in de Noordse 
buurten te verbeteren. De activiteiten worden per wijk uitgewerkt in de 
wijkplannen. De gebiedsplannen zijn tot stand gekomen op basis van 
gesprekken met partners, de ervaringen uit de Focusaanpak en de inbreng 
van bewoners bij bijeenkomsten van de bestuurscommissie Noord in 2015. 
(Bron NoordMail 21 januari 2016) 
 
 
Petitie voetgangerstrappen 
Er is een petitie gestart om ook aan de Zeeburgereilandzijde van de 
Schellingwouderbrug een voetgangerstrap met fietsgeul te krijgen. Door het 
plaatsen van deze trap kun je via een kortere en veiliger route bij de 
bebouwing van Zeeburgereiland komen. Als je deze actie wilt steunen dan 
kun je de petitie ondertekenen via: 
https://trappenschellingwouderbrug.petities.nl 
 
 
Dijk Durgerdam wordt in één keer aangepakt 
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) moet de 
komende jaren de Markermeerdijk tussen Hoorn en de Kapel in Durgerdam 
versterken. Ook de dijk ten zuiden van de Kapel, is afgekeurd. Het ministerie 
van I&M heeft besloten om dat stuk dijk later aan te pakken en het 
Hoogheemraadschap daar nu nog geen opdracht voor te geven. De 
bewoners van Durgerdam krijgen dan twee keer te maken met 
werkzaamheden, met alle nodige hinder. 
De bestuurscommissie Noord heeft daarom gevraagd of Durgerdam in één 
keer aangepakt zou kunnen worden. HHNK heeft afgelopen week bekend 
gemaakt aan deze vraag te willen voldoen. De dijk in het hele dorp zal in één 
keer aangepakt worden. 
Meer info: www.hoogwaterbeschermingsprogramma.nl 
(Bron NoordMail 21 januari 2016) 
 
  

https://trappenschellingwouderbrug.petities.nl/
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Koers 2025 
De gemeente Amsterdam heeft een ontwikkelingsstrategie Koers 2025 
ontwikkeld met als doelstelling om over voldoende zogenaamde 
'planvoorraad' te beschikken om in de te verwachtte behoefte aan 
woningen te voorzien. Een van de bouwstenen van die strategie is het 
ontwikkelen van plannen voor een aantal gebieden langs het IJ. In die 
bouwsteen wordt ook het gebied genoemd dat ligt tussen Zijkanaal K naar 
Nieuwendam en de voetbalvelden van De Dijk. In dat gebied ligt het 
industrieterrein, de Oranjewerf en het Schellingwouderpark. Het idee is dat 
in dit gebied 750 woningen zouden kunnen komen. Het is nu nog niet 
duidelijk waar die woningen dan zouden komen. De dorpsraad 
Schellingwoude heeft over dit plan vragen gesteld aan het 
gebiedsmanagement en de afspraak gemaakt dat we zo snel mogelijk 
nadere informatie over de inhoud van het plan en de verdere procedure 
krijgen. Volgens de voorlopige planning zal de bestuurscommissie het plan 
bespreken op 25 februari, daarbij zal zeker een vertegenwoordiging van de 
dorpsraad aanwezig zijn en zo nodig ook inspreken. 
Zodra er meer informatie bekend is zal die via het Zwaantje, de mail en de 
website schellingwoude.org verspreid worden. 
 
 
Ophaaldagen grofvuil 
Op de 4e vrijdag van de maand wordt er in Landelijk Noord het grofvuil 
ingezameld. De data t/m januari 2017 zijn weer bekendgemaakt: 
 26 februari  26 augustus 
 25 maart   23 september 
 22 april   28 oktober 
 27 mei   25 november 
 24 juni   23 december 
 22 juli   27 januari 2017 
Zet uw grofvuil buiten op de avond voor de inzameldag vanaf 21.00 uur tot 
de ochtend van de inzameldag 7.30 uur. Zet het op een plek die goed 
bereikbaar is voor een vrachtwagen met happer. 
Houtafval wordt in Landelijk Noord gescheiden opgehaald. Zet alle houten 
materialen daarom gescheiden van het overige grofvuil. Het houtafval wordt 
op dezelfde dag opgehaald als het grofvuil. 
Puin, sloopafval, stenen grond en aarde haalt het stadsdeel niet op. Breng 
dit naar het Afvalpunt. 
 
  

http://schellingwoude.org/
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Alle hens aan dak 
Eigenaren van stolpboerderijen in Noord-Holland kunnen zich tussen 
1 februari en 1 maart 2016 aanmelden voor ‘Alle hens aan dak’, de 
laagrentende lening voor dakherstel bij stolpboerderijen. 
Met deze financiële regeling wil de provincie Noord-Holland de restauratie 
van rieten- en pannendaken, maar ook van de dakgoten en waterafvoer van 
stolpboerderijen bevorderen. Er is een laagrentende lening bij herstel van 
minimaal € 25.000,- aan kosten mogelijk. De regeling is onderdeel van het 
Noord-Hollands Fonds voor Monumenten en wordt uitgevoerd door het 
Nationaal Restauratiefonds. Meer informatie op: 
http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Alle-hens-aan-
dak.htm 
 
 
Conclusies Veenmiddagen in Laag Holland 
Keuzes maken is noodzakelijk 
Landschap Noord-Holland organiseerde in de herfst van 2015 drie 
Veenmiddagen. Op 5 september in Ransdorp, op 19 september in 
Noordeinde bij Graft/De Rijp en op 26 september 2015 in Westzaan. Doel 
van de middagen was het betrekken van de inwoners en ondernemers bij de 
toekomst van Laag Holland, het natte veenlandschap in het hart van de 
provincie Noord-Holland. De conclusies en aanbevelingen, de verslagen van 
de drie middagen en de presentatie van projectleider Mireille Dosker staan 
op: www.landschapnoordholland.nl/veenmiddagen 
 
 
AED-Zunderdorp 
De Werkgroep AED-Zunderdorp heeft zich het afgelopen jaar ingezet voor 
het realiseren van een AED apparaat in Zunderdorp en dat is ons gelukt ! 
Dankzij donaties, inzamelingsacties en subsidie van de gemeente hebben wij 
een AED apparaat kunnen aanschaffen en plaatsen. Daarnaast is er een 
groep van 28 vrijwilligers die een training hebben gehad en zijn aangesloten 
bij BurgerHarthulp. Om de continuïteit van onze AED te waarborgen hebben 
we jaarlijks geld nodig voor het onderhoud en de verzekering van het 
apparaat en voor de herhalingscursussen van de vrijwilligers. 
Vind je dit ook belangrijk en draag je dit initiatief een warm hart toe , dan is 
je gift hartelijk welkom. Je kunt het overmaken naar: 
NL09 INGB 0004 6254 00, t.n.v Centrale Dorpenraad 
In de omschrijving vermelden: AED Zunderdorp 
Bij voorbaat onze HARTelijke dank, 
Werkgroep AED / aedzunderdorp@hotmail.com 

mailto:aedzunderdorp@hotmail.com
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50 jaar brandweer Landelijk Noord Mobiel 
 
Op 26 januari 1966 - 50 jaar geleden dus - werden in de dorpen Ransdorp en 
Holysloot voor het eerst mobiele bluseenheden in dienst gesteld. 
 Toen het landelijk gebied van Noord bij de gemeente Amsterdam 
gevoegd werd in 1921, hadden de dorpen daar alleen nog maar 
handbrandspuiten. Eén daarvan is nog steeds te bewonderen in het 
trappenhuis van het BOCAS-kantoor. In 1923 kregen Ransdorp en Holysloot 
een aanhangmotorspuitje en na de oorlog kwamen er ook een paar in 
Zunderdorp en Durgerdam. 
 Na een paar branden waarbij de aankomst van de motorspuit te lang 
duurde, werd besloten om de korpsen een eigen voertuig te geven, waarop 
een draagbare motorspuit en slangen konden worden vervoerd. Er werden 
twee Landrover pick-ups gekocht en in de eigen brandweerwerkplaatsen 
kwamen daar een rek voor de zuigslangen, de motorspuit en de persslangen 
op. De straalpijpen werden op de bumper gemonteerd en de verdeelstukken 
op het spatbord. 
 De nieuwe eenheden bevielen erg goed en twee jaar later kwamen er 
ook van die voertuigen in Zunderdorp en Durgerdam. Alleen werden dat 
geen Landrovers, maar de toen net geïntroduceerde lichte vrachtwagentjes 
van DAF, de Pony. 
 Vanaf 1982 werden alle korpsen samengevoegd tot het korps Landelijk 
Noord en kwam er in Ransdorp een volwaardige bluseenheid. 
Informatie 
Voor vragen of aanmeldingen om ons korps te versterken: Brandweer 
Landelijk-Noord, Kazerne manager A. van Zanten, 06-18796581 
www.brandweerlandelijknoord.nl 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
In 1968 kreeg Durgerdam ook 
een mobiele bluseenheid en wel 
op een DAF-Pony. Het autootje is 
er al lang niet meer, maar het 
spuithuisje nog wel. 

 

http://www.brandweerlandelijknoord.nl/
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Onderlinge Waterland 
Onderlinge Zeevang Edam en de Onderlinge Ransdorp-Zunderdorp fuseren 
en gaan verder onder de nieuwe naam ‘OVM Waterland’. 
Begin juli 2015 heeft het bestuur van de OBM Ransdorp-Zunderdorp (OBM 
RZ) het bestuur van OVM Zeevang-Edam (OVM ZE) benaderd over een 
mogelijke samenwerking. 
 
Motieven voor de beoogde samenwerking zijn mede ingegeven door 
aanscherping van de Wet Financieel toezicht welke wordt opgelegd door de 
Nederlandse Bank en Europese wetgeving (Solvency II). De beide besturen 
zijn tot de conclusie gekomen dat een fusie voor de leden van beide partijen 
tot een beter toekomstperspectief zal leiden en daarnaast ook andere 
voordelen zal opleveren. 
Beide Onderlingen zijn financieel gezond en opereerden allebei als echte 
“Onderlinge”, d.w.z. geen klanten maar leden, geen ultiem winstbejag, geen 
bonus cultuur, maar premierestitutie als er een positief resultaat wordt 
gerealiseerd. 
 
Op 14 december en 15 december 2015 hebben de leden van OBM Ransdorp 
-Zunderdorp en OVM Zeevang-Edam tijdens de bijzonder ledenvergadering 
hun goedkeuring verleend aan de fusie van de twee Onderlingen. Door de 
fusie ontstaat een Onderlinge met 2000 leden. 
Per 1 januari 2016 is de fusie officieel ingegaan onder een nieuwe naam. Een 
naam die beter past bij het werkgebied waarin wij actief zijn: Onderlinge 
Verzekeringsmaatschappij Waterland en omstreken U.A. (OVM Waterland) 
Het werkterrein van de door fusie ontstane ‘Onderlinge Waterland’ ligt 
grofweg in het gebied ten noorden van Amsterdam-Noord en ten zuiden van 
Hoorn. 
 
Wij zijn een verzekeringsmaatschappij zonder winstoogmerk. De winst is 
bestemd voor het lid/de verzekerde en niet voor aandeelhouders, zoals bij 
vele commerciële verzekeringsmaatschappijen het geval is. Een verschil, dat 
kenmerkend is voor een onderlinge en resulteert in scherpe premies 
waarmee leden hun voordeel kunnen doen ! 
Niet alleen vanwege scherpe premies, maar ook door de goede 
verzekeringsvoorwaarden, coulante schadeafwikkeling en een persoonlijke 
benadering weten veel particulieren en bedrijven (MKB) de weg naar de 
onderlinge verzekeringsmaatschappij te vinden.  
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Het rechtstreekse contact tussen de particulier en onze medewerkers zorgt 
er voor dat hij of zij een optimaal advies ontvangt, specifiek toegesneden op 
zijn of haar eisen en wensen: 

 Wij helpen bij het oplossen van schadevoorvallen, juist dan wordt die 
persoonlijke service ervaren. 

 Het gemak om bij onze Onderlinge verzekerd te zijn en niet afhankelijk te 
zijn van een verzekeraar ver weg of via een website. 

 Onze medewerkers kennen de plaatselijke omstandigheden. 
Dit alles bevordert een sterke betrokkenheid bij alle vragen op 
verzekeringsgebied. Niet onbelangrijk in een branche waarbij onderling 
vertrouwen een grote rol speelt. Bovendien woont de verzekeringsexpert in 
de directe omgeving van onze klanten. Eén telefoontje en wij staan voor de 
klant klaar. 
 
Bent u geïnteresseerd,  
Maak dan een afspraak met één van onze medewerkers. Wij ontvangen u 
graag op ons kantoor of komen bij u thuis om onze verzekeringsproducten 
toe te lichten. Ons adres is: 
Raadhuisstraat 12 
1474 HG Oosthuizen 
telefoon 0299-401578 
Of ga naar onze website www.onderlingewaterland.nl  voor meer 
informatie. 
 

 
 
100 jaar geleden … 
Nadat de dijk is doorgebroken is de schade enorm. Dit wordt alleen nog 
maar erger als er in februari 1916, tot 2 keer toe, een zware storm het 
gebied teistert. 
In De Waterlander van 26 februari 1916 stond daarover het volgende: 
 

 

http://www.onderlingewaterland.nl/
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Historische lezing over watersnoodramp 1916 in Ransdorp 
Op donderdagavond 11 februari houdt waterschapshistoricus Diederik Aten 
een lezing over de watersnoodramp van 1916. Het wordt een avond 
genieten van interessante historie geïllustreerd met tientallen foto's van 
toen en kaarten. De lezing vindt plaats in de kerk van Ransdorp. 
In de nacht van 13 op 14 januari 2016 braken de dijken rond de toenmalige 
Zuiderzee. Huizen spoelden weg, veel vee verdronk. Er vielen in Waterland 
17 doden, waarvan 16 op het toenmalige eiland Marken. De ramp had veel 
impact. 
Waterschap historicus Diederik Aten vertelt deze avond hoe dit heeft 
kunnen gebeuren, hoe de hulpverlening was georganiseerd, wat er gedaan 
is om uitbreiding van de ramp te voorkomen en hoe het zat met de 
schuldvraag. Zelfs minister van Waterstaat Cornelis Lely kreeg kritiek te 
verduren. Verder vertelt hij wat er na de ramp is gedaan om herhaling te 
voorkomen. 
Campagne 
Deze lezing is onderdeel van een campagne van het hoogheemraadschap 
die tot doel heeft het hoogwaterbewustzijn te vergroten. De kans dat er een 
dijk doorbreekt in Noord-Holland is klein, maar de gevolgen zijn extreem 
groot. Daarom is het goed om er eens over na te denken en te weten hoe je 
je kunt voorbereiden. Meer informatie over deze campagne is te vinden op 
www.veiligschoonvoldoende.nl 
Meer informatie 
Belangstellenden zijn van harte welkom om te komen luisteren naar deze 
historische lezing. De toegang is gratis. Opgeven kan tot 4 februari via: 
www.hhnk.nl/lezing 
 
 
Waterpeilbord ‘In 1916 kwam het water tot HIER !’ 
Het Zuiderzeemuseum heeft speciale emaille bordjes laten maken met de 
tekst 'In 1916 kwam het water tot HIER !'. Het Historisch Centrum heeft 50 
van deze bordjes gekregen om in Amsterdam-Noord op te hangen. 
Het is de bedoeling om de bordjes zoveel mogelijk te verspreiden over de 
dorpskernen en polders. De water stond gemiddeld 10 cm onder NAP. 
Wil je ook een bordje aan je gevel ? 
Neem dan contact op met het Historisch Centrum, liefst per mail: 
historischcentrum@xs4all.nl of tel. 020-6328647 
Vermeld je naam en adres en waarom het bordje juist daar moet komen. 
Het Historisch Centrum bepaald uiteindelijk waar de bordjes komen te 
hangen. 
  

http://www.veiligschoonvoldoende.nl/
http://www.hhnk.nl/lezing
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De muzikale documentaire WATER-WOESTENIJ 
over de watersnood in 1916, met in het landschap opgenomen muziek van 
Jeroen Zijlstra en Thomas Geerts. 
De filmmakers Miranda van de Spek en Ester Veldhuis maken een poëtisch 
vormgegeven, muzikale documentaire over de watersnoodramp van 1916. 
Met prachtig archiefmateriaal, verrassende persoonlijke verhalen én met 
speciaal gecomponeerde muziek van topmuzikant Jeroen Zijlstra en Thomas 
Geerts. Muziek die live wordt gespeeld in het landschap en de ramp 
invoelbaar en tastbaar maakt. De documentaire wordt gemaakt in het kader 
van het herdenkingsjaar 2016. De vertoningsdata zullen via de Waterlandse 
Vloed én de facebook pagina van Water-Woestenij worden aangekondigd. 
Wordt donateur, koop de DVD ! 
De financiering voor dit prachtige initiatief is bijna rond. Via crowdfunding 
willen we het laatste deel binnenhalen, met hulp van u ! 
Zie de promotiefilm op Voor de Kunst: 
https://www.voordekunst.nl/projecten/4059-water-woestenij 
 
 
Boek 'Nood aan den dijk' 
Het boek ‘Nood aan den dijk’ is vorige maand onder grote belangstelling 
gepresenteerd. 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 pagina’s, kost € 19,50. 
Het boek is te koop bij: 

 Centrale Dorpenraad landelijk Noord 
Dorpsweg 35, 1028 BK Ransdorp, tel: 020-4904437 
website www.centraledorpenraad.nl 

 Historisch Centrum Amsterdam-Noord 
Johan van Hasseltweg 32b, 1022 WV Amsterdam-Noord, tel: 020-6328647 
website www.historischcentrumamsterdamnoord.nl 

 Plantage Boekhandel Van der Plas 
Buikslotermeerplein 70, Amsterdam-Noord 
 
 

 
 
  

https://www.voordekunst.nl/projecten/4059-water-woestenij
http://www.historischcentrumamsterdamnoord.nl/
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Kringloop Holysloot 
De maand februari is voor de Kringloop Holysloot spijkerbroekenmaand ! 
Alle spijkerbroeken, ongeacht maat of model, kosten slechts € 2,- per stuk. 
De kringloop is elke woensdag van 9 tot 12 uur geopend en ook elke eerste 
zaterdag van de maand kunt u van 11 uur tot 14 uur bij ons terecht. 
De eerstvolgende zaterdagopenstelling is op 6 februari. 
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 ! 
 
 
Soos Zunderdorp 
Woensdagmiddag van 14:30 - 16:30 uur in het Jeugdgebouw. 
17 februari komen wij weer bij elkaar. Gast deze middag is Liesbeth Kramer. 
Zij heeft twee bijenkorven/volken bij Guus Klijn op de Nieuwe Gouw in 
Zunderdorp en vertelt over bijen, honing en nog veel meer. Heerlijke echte 
“Zunderdorper honing” was er dit najaar zelfs te koop. Er zal ook genoeg tijd 
zijn om samen bij te praten. Weet dat u welkom bent ! 
 
 
Met Theo aan tafel 
Op vrijdagavond 19 februari kun je ‘Met Theo aan tafel’. Vanaf 18:30 uur 
kun je terecht in het Wijkgebouw van Schellingwoude, Wijkergouw 12. 
Het Stamppotten buffet kost € 16,50 euro p.p. excl. drank 
Op het menu staat: Romige kruidensoep met balletjes gehakt; Brood en 
boter; Stamppot rode kool en peer; Stamppot verse spinazie en geitenkaas; 
Stamppot bospeen, bosui en notencrumble; Zacht buikspek uit de oven; 
Gehaktbrood in bladerdeeg; Kippendijtjes in spek gerold; Lekkere jus en 
tafelzuur; Verrassingsnagerecht van Theo. 
Reserveren en vooruit betalen kan via; 
Email: theovandenhoogen@gmail.com 
Bankrekeningnr. NL71TRIO0197918433 
Onder vermelding van je naam en 19 februari 
2 dagen van te voren annuleren dan krijgt u het geld terug. 
Hopelijk tot 19 februari !! 
Vriendelijke groet, 
Met Theo aan tafel 
 
  

mailto:theovandenhoogen@gmail.com
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Winterevent IJsclub Zunderdorp 
Op zondag 21 februari organiseert IJsclub Zunderdorp voor leden en 
aspirant-leden ‘Schaatsen & Stamppot’. 
12.00 : Verzamelen parkeerterrein HBOK 
12.15 : Vertrek met eigen auto naar Alkmaar 
13.00 : Schaatsen op IJsbaan De Meent in Alkmaar 
16.30 : Terugreis naar Zunderdorp 
17.00 : Stamppotmaaltijd kantine HBOK 
Entree ijsbaan + stamppot worden u aangeboden door de ijsclub en haar 
sponsors. Consumpties voor eigen rekening 
I.v.m. de voorbereiding graag tijdig opgeven: 
S.v.p aangeven waar u aan meedoet: Schaatsen, Stamppot of beiden. 
Email: secretaris@ijsclubzunderdorp.nl of bij de bestuursleden  
Edwin Heerding (06-21238068) en Piet Westgeest (06-11398906) 
 
 
High Tea filmconcert 
Filmorkest 'Shot in the Dark' onder leiding van Peter van Os en onze eigen 
'Waterlandse Harmonie' onder leiding van Thomas Geerts presenteren: 
"Een eeuw filmmuziek" van Charly Chaplin tot James Bond. 
Kom luisteren en taart eten op 21 februari om 15.00 uur in De Beke, 
Dorpsweg 29 te Ransdorp. Toegang € 5,- (inclusief taart) 
Nu we terugkijken op de watersnoodramp uit 1916 en bedenken hoe het 
leven was in die tijd is het interessant om ook stil te staan bij andere 
historische eeuwfeiten: in 1916 speelde het eerste Nederlandse filmorkest in 
de toenmalige bioscoop Cinema Palace in de Kalverstraat, het orkest van 
Max Tak. 100 jaar geleden was het niet mogelijk om beeld en geluid te 
synchroniseren, filmbeelden werden daarom ondersteund door live muziek. 
Later werd Max Tak gevraagd door Abraham Tuschinski voor zijn 
gelijknamige theater en daar bleef het bioscooporkest actief tot aan de 
Tweede Wereldoorlog. In ons concert op 21 februari komt een kleine eeuw 
van filmmuziek voorbij van Charlie Chaplin tot James Bond. 
De Waterlandse Harmonie heeft al vaker in een concert filmmuziek 
gepresenteerd, Shot in the Dark is een gespecialiseerd filmorkest. Zij hebben 
een bezetting waarin behalve blaasinstrumenten en slagwerk ook strijkers, 
electrische gitaren en keyboard meespelen. 
Leuk om het verschil te horen tussen de beide orkesten. Zij gaan natuurlijk 
ook samen spelen. Dirigent van Shot in the Dark is Peter van Os. Hij is net als 
Thomas Geerts multi-actief, speelt accordeon en trombone, componeert, 
arrangeert en dirigeert diverse ensembles en orkesten. 
 

mailto:secretaris@ijsclubzunderdorp.nl
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Oranjevereniging Ransdorp zoekt vrijwilligers 
Beste dorpsgenoten en belangstellenden, 
Hierbij nodigen wij iedereen uit om op woensdagavond 24 februari om 
20:00 uur in dorpshuis 'De Beke' de Openbare vergadering van de 
Oranjevereniging Ransdorp bij te wonen. Tijdens de vergadering wordt het 
programma van Koningsdag en 4 en 5 mei besproken. 
Het bestuur is op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen om dit 
prachtige dorpsfeest neer te zetten. Kleine en grote handjes zijn welkom ! 
Zou jij ons willen helpen met opbouwen en/of wil je wel een spelletje in 
goede banen leiden op de dag zelf ? Kom dan naar onze open vergadering, 
om te kijken waar je kan helpen. We kunnen jullie hulp goed gebruiken !  
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden en aangeven waar zij willen helpen 
Dagen waarop we mensen nodig hebben: 

 opbouw op 26 april 

 27 april, Koningsdag ! 

 afbouw op 28 april 
 
Het Bestuur bestaat uit: 
Bianca Schilder, Agaath Vendrig, Peter Komin, Cornelis de Leeuw, Greg 
Maning, Henk Helmig, Susan Koopmann, Manon Bechger, Martijn Kuiper, 
John Caspers en Janine Driessen 
Wil je wel graag helpen, maar kan je 24 februari niet ? Stuur dan een mailtje 
naar: oranjeverenigingransdorp@gmail.com of geef het aan bij Susan of 
John wanneer ze langs komen bij je aan de deur. 
 
 
Vrouwen van Nu afd. Schellingwoude 
Op donderdagmiddag 25 februari, om 14.00 uur organiseert Vrouwen van 
Nu een dialezing waarbij de natuur centraal staat. Mw. Henny van der Wilt is 
dan onze gastspreker. Plek van samenkomst: Wijkgebouw Schellingwoude 
Voor leden én niet leden. 
Entree voor niet leden € 5,- 
Lady's only ! 
 
 
Voedselbank in Zunderdorp 
Elke eerste zondag van de maand staan er in de toren van de kerk lege dozen 
die gevuld kunnen worden voor de voedselbank. 
Ook kunt u uw bijdragen t/m dinsdagavond brengen bij Guus Klijn. 
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Wij gaan weer samen eten in Zunderdorp ! 
Donderdagavond 25 februari organiseren wij de laatste ‘Samen-eten-avond’ 
van deze winter. Om 18:00 uur staat er een drankje klaar en om 18:30 uur 
begint de maaltijd. Deze keer staat er op het menu: 
Chinese tomatensoep, nasirijst met saté en een verrassingsdessert. 
Bij de uitgang staat een doos waarin u iets kunt doen voor de onkosten van 
deze avond . Iedereen is van harte welkom ! Geef je op bij een van de 
diakenen of stuur een e-mail naar hildavanmeerveld@live.nl 
 
 
Veper in Holysloot 
De veertigdagentijd is een tijd van bezinning en inkeer. Bezinning op het 
lijden van Jezus en bezinning op het lijden in de wereld. 
Op maandag 29 februari is er een vesper, een avondgebed, in het Witte 
Kerkje in Holysloot. Een korte viering met muziek, stilte, bezinning, kunst, 
schriftlezing. De vesper begint om 19.30 uur en duurt ongeveer drie 
kwartier. De Cantorij Waterland, o.l.v. Anje Rietberg werkt mee aan deze 
vesper. Er is een collecte voor een, nog te bepalen, goed doel. Van harte 
welkom 
 
 
Soos Ransdorp 
Wij nodigen u van harte uit op de bijeenkomst van Soos Ransdorp e.o. 
Dinsdag 1 maart 2016, aanvang 14.00uur. 
Kosten € 3,- incl. koffie/thee en iets lekkers ! 
Dhr en Mw. Zuiderent met de presentatie: Kris kras door Nederland. 
Deze presentatie geeft een aardig beeld van al het moois dat ons eigen 
vaderland te beiden heeft. 
We reizen o.a. door Amsterdam, Utrecht, Haarlem, Den Haag, Deventer, 
Maassluis, Amersfoort en Gouda. En de natuurgebieden Planken Wambuis, 
Deelerwoud, Tiengemeten, Hoge Veluwe en Kinderdijk. 
Of bezoeken een museum zoals Bourtange, Kröller Müller, Arnhem, Paleis 
het Loo, Paleis op de Dam en het Rijksmuseum. 
 
 
Gevonden voorwerpen 
Kinderjasje in groen/grijze kleur merk Quechua, is blijven liggen tijdens de 
nieuwjaarsreceptie in Schellingwoude. 
Af te halen :Schellingwouderdijk 117 
 
  

mailto:hildavanmeerveld@live.nl


15 

 

 
 
Met passie zingen in Zunderdorp 
Onder leiding van Benjamin Bakker studeren we in twee repetities een 
aantal stukken in, die verband houden met de lijdenstijd. Gekozen is voor 
twee stukken uit de Crucifixion van John Stainer (1840-1901) en voor twee 
koralen uit de Johannes Passion van J.S. Bach (1685-1750). 
De eerste repetitieavond is vrijdag 11 maart om 19.30 uur in de kerk en de 
tweede repetitie is op vrijdag 18 maart om 19.00 uur. Bij de laatste 
oefenavond om ongeveer 20.15 uur is publiek welkom om te komen 
luisteren naar wat we hebben ingestudeerd. 
Het is bedoeld voor iedereen die graag zingt en de kerk van Zunderdorp een 
warm hart toedraagt. Van diverse mensen hebben we al gehoord dat zij 
graag mee willen zingen. Opgeven graag zo spoedig mogelijk. Uiterlijk begin 
februari. Dit kan op de intekenlijst in de kerk en via de e-mail naar Henk 
Breur (breur-henk-els@online.nl) Vermeld dan je naam, je mailadres en je 
stem (sopraan, alt, tenor of bas). Heb je geen e-mail, dan je postadres. We 
sturen je z.s.m. de muziek toe, zodat je het alvast kunt inzien en eventueel 
vooroefenen. 
Doe mee, ook al kun je geen muziek lezen. Samen zingen schept een band. 
 
 
Bloem & Zee bezorgt nu ook bloemen in Landelijk Noord 
Iedere vrijdag bezorgen wij tussen 17.00 en 
19.00 uur bloemen in Landelijk Noord. 
Of het nu om een éénmalige bestelling gaat 
of om een abonnement wij brengen op 
vrijdagavond geen bezorgkosten in rekening  
Bezoek onze website voor meer informatie. 
www.bloemenvoorln.nl 
Bloem & Zee 
IJburglaan 444 
1086 ZJ  Amsterdam 
06-29016116 
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Agenda februari 2016 
 

  

2 febr Soos Ransdorp, Bingo 
2 febr Dagelijks Bestuur Centrale Dorpenraad 
6 febr Kringloop Holysloot 
11 febr Lezing Watersnood 1916 in kerk Ransdorp 
12 febr Overleg Gebiedsteam, knt Centrale Dorpenraad 
  
16 febr Soos Holysloot, Diner v.a. 16.45 uur 
17 febr Soos Zunderdorp, Bijen 
19 febr Met Theo aan tafel, Schellingwoude 
21 febr Winterevent IJsclub Zunderdorp 
21 febr High Tea filmconcert, De Beke 
  
24 febr Jaarvergadering Oranjevereniging Ransdorp 
25 febr Samen eten, Zunderdorp 
25 febr Vrouwen van nu, Dialezing 
25 febr Dorpsraad Schellingwoude (intern) 
26 febr Ophaaldag grof vuil 
  
29 febr Vesper in Holysloot 
1 maart Soos Ransdorp, Muziekmiddag 

  

Colofon 
Kopij maart digitaal opsturen uiterlijk tot vrijdag 4 maart 2016 
Redactie Dorpsweg 35 

1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 
info@centraledorpenraad.nl 

Website: 
www.centraledorpenraad.nl 
 

Oplage 1000 exemplaren 
Bezorging J. Gils (020-6368967) 
Foto voorzijde Dorpsstraat Holysloot 
 
’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 
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