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Nieuws van de Centrale Dorpenraad
Deze maand wordt er weer veel georganiseerd in Landelijk Noord!
In dit nieuwe 't Zwaantje staan de meeste activiteiten vermeld.
Veel leesplezier!
Agenda Centrale Dorpenraad
De meeste vergaderingen zijn op het kantoor van de Centrale Dorpenraad en
beginnen doorgaans om 20.00 uur.
9 februari
Werkgroep Historie
12 februari
Werkgroep Internet
20 februari
Dagelijks bestuur
2 maart
Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje
Knooppunt A10-N247-s116 (KANS)
De aansluiting van de N247 en de s116 is de drukste aansluiting op de A10
van Amsterdam. Door ruimtelijke ontwikkelingen in Amsterdam-Noord,
Purmerend, Waterland en de voltooiing van de Noord/Zuidlijn komt de
bereikbaarheid van dit gebied, zowel voor het autoverkeer als het OV, nog
meer onder druk te staan. Om de doorstroming voor zowel weggebruikers als
OV-reizigers te verbeteren, onderzoeken we maatregelen om de doorstroming
op het knooppunt te verbeteren. Dit doen we in de planstudie Knooppunt
A10-N247-s116 (KANS). De Vervoerregio Amsterdam, provincie NoordHolland, gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat werken hier samen aan.
Het doel van de planstudie is om beslisinformatie te verkrijgen om een
voorkeursalternatief te kiezen. De maatregelen van het voorkeursalternatief
moeten zorgen voor een betere doorstroming van het auto- en busverkeer op
het knooppunt. Voor de planstudie is een Nota Reikwijdte en Detailniveau
(NRD) opgesteld. Wilt u meer weten over de planstudie KANS dan kunt
langskomen tijdens de inloopbijeenkomst op 20 februari 2018 in het
stadsdeelhuis Noord (Burgerzaal). U bent welkom tussen 18:30 en 20:30.
U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. Ook tijdens de inloopbijeenkomst
kunt u een reactie geven op de NRD.
Meer informatie op: https://www.vervoerregio.nl/kans
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Ophaaldagen grofvuil Noord 2018
Elk jaar maakt de gemeente een Afvalwijzer waarin staat uitgelegd waar en
hoe u uw huisafval kwijt kunt in Amsterdam.
Voor stadsdeel Noord maakt de gemeente ook een grofvuilkalender, hierin
staan de data en dagen waarop het grofvuil in uw buurt wordt opgehaald.
Begin maart kunt u de Afvalwijzer 2018, met daarin de ophaaldagen voor het
grofvuil, in uw brievenbus verwachten.
Iedere vierde vrijdag van de maand wordt het grofvuil in uw wijk opgehaald.
 vrijdag 26 januari 2018
 vrijdag 23 februari 2018
 vrijdag 23 maart 2018
 donderdag 26 april 2018
 vrijdag 25 mei 2018
 vrijdag 22 juni 2018
 vrijdag 27 juli 2018
Wat u moet weten
 Op de ophaaldag moet het grofvuil om uiterlijk 7.30 uur buiten staan
 Zet uw grofvuil op een plek die goed bereikbaar is voor de
vuilniswagen met grote grijper
 Hout apart van het overige grof vuil aanbieden
Gebiedsplan Noord Oost 2018
Het gebiedsplan voor Noord Oost 2018 is in december 2017 vastgesteld door
de bestuurscommissie in stadsdeel Noord.
In december 2017 heeft de bestuurscommissie van stadsdeel Noord het
Gebiedsplan 2018 voor het gebied Noord Oost vastgesteld. Gebied Noord Oost
bestaat uit de wijken Buikslotermeer, Waterlandpleinbuurt, het CAN gebied en
Waterland. Het Gebiedsplan is te vinden op: www.amsterdam.nl/waterland/
en op de website van de Centrale Dorpenraad.
Herinrichting kruispunt Het Schouw
In het kader van het programma Bereikbaarheid Waterland gaan er
werkzaamheden plaatsvinden aan de provinciale weg N247 om de
doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Het voorontwerp
Provinciaal Inpassingsplan N247 heeft ter inzage gelegen. De Centrale
Dorpenraad heeft een zienswijze ingediend. Meer informatie hierover staat op
www.centraledorpenraad.nl/herinrichting-het-schouw
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Versterking Markermeerdijken
Het ontwerp-projectplan Waterwet 'Versterking Markermeer' lag tot en met 24
januari 2018 ter inzage, in deze periode kon er een zienswijze ingediend
worden. In dit ontwerp-projectplan is de versterking van Dijkvak 15
opgenomen, de dijk tussen Uitdam en de IJdoornpolder. De Centrale
Dorpenraad heeft een zienswijze indienen, de samenvatting hiervan staat op:
www.centraledorpenraad.nl/dijkversterking-markermeerdijken

Opgeruimd Landelijk Noord!
In het vorige 't Zwaantje stond een oproep om mee te helpen om ons mooie
gebied schoon te maken en houden. Afgelopen maand zijn er al enkele
vrijwilligers bijgekomen die ook een stukje Waterland voor hun rekening
nemen, bedankt voor de aanmelding.
Samen kunnen we een groot gebied schoon houden!

Doe je ook mee?

Op www.centraledorpenraad.nl/zwerfvuil staat een kaart waarop je kunt zien
welke stukken er al regelmatig nagelopen worden, geef door welk deel jij voor
je rekening wilt nemen.
Verder vind je op de website informatie en tips over het opruimen. Via de
Centrale Dorpenraad kun je ook materiaal krijgen om te gebruiken tijdens het
opruimen. Meer weten?
Kom langs op kantoor of bel met 020-4904437, een mailen naar
info@centraledorpenraad.nl sturen kan ook!

Mokumflex van start
Sinds zaterdag 3 februari is het openbaar vervoer via de lijndiensten 30 en 31
vervangen door Mokumflex.
In januari is er een informatiebijeenkomst gehouden en huis-aan-huis
informatie verspreid. Deze informatie is ook terug te vinden op:
www.centraledorpenraad.nl/mokumflex
Heeft u op- of aanmerkingen over het experiment dan kunt u dit uiteraard
doorgeven aan de Mokumflex, via email klantenservice@mokumflex.nl of
telefonisch 020-2111336.
Het is ook mogelijk om uw bevindingen te delen met de Centrale Dorpenraad
via 020-4904437 of info@centraledorpenraad.nl
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen
Beste dorpsgenoten,
2017 ligt achter ons en 2018 is alweer vol op stoom.
Durgerdam kreeg uitstel voor de dijkversterking (inmiddels loopt het
vervolgtraject al weer volop), de jubilerende kerk (375 jaar) kreeg een
beheersstichting en de Oude Taveerne werd Zuyderziel. Hoogste tijd voor een
Dorpsvergadering om jullie bij te praten.
Jullie zijn van harte welkom op maandag 19 februari in de kantine van DRC.
Inloop vanaf 19.45 uur, start 20.15 uur. We hopen om 22 uur af te ronden.
Op de agenda o.a. de aanleg van glasvezel, de voortgang van de
Dijkversterking en Micaela komt vertellen over haar plannen met Zuyderziel.
Ook de Beheersstichting van de Dorpskerk Durgerdam komt aan bod,
kortom: genoeg op de agenda.
Komt allen!
Hartelijke groet,
Dorpsraad Durgerdam
Marianne van Leeuwen & Anne de Leeuw

Nieuwsbrief nieuwe bewoners Zunderdorp
Alle nieuwe bewoners van Zunderdorp hebben recentelijk de AED nieuwsbrief
ontvangen. Helaas stond in deze brief een onvolledig banknummer van de
AED Werkgroep vermeld. Indien u alsnog uw gift wilt overmaken kan dit naar
banknummer NL09 INGB 0004 6254 00
t.n.v. Stichting Centrale Dorpenraad Landelijk Noord
o.v.v. AED Werkgroep.
Hartelijk dank!
AED Werkgroep Zunderdorp,
Henk, Ria en Ursula
aedzunderdorp@hotmail.com
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Update glasvezel in Landelijk Noord
In de maand januari is er een grote stap gezet om de aanleg van glasvezel in
Landelijk Noord te realiseren. Bij de provincie Noord-Holland is er een
aanvraag ingediend voor een garantiestellingregeling zodat er een lening
afgesloten kan worden om glasvezel aan te leggen!
Om onze plannen verder voor te bereiden zijn we nu op zoek naar iemand die
ons kan helpen met de communicatie richting de (toekomstige) gebruikers.
Kortom een communicatiedeskundige!
Wil jij de werkgroep helpen om weer een stap verder te komen?
Neem dan contact op met Marianne, tel 020-4904437 of mail naar
info@centraledorpenraad.nl
In eerder 't Zwaantjes hebben we u gevraagd om een speedtest op uw
netwerk uit te voeren en deze gegevens en uw ervaring daarmee met ons te
delen. Er zijn hier ruim 50 reacties op gekomen vanuit heel Landelijk Noord,
hartelijk dank hiervoor!
Nog geen speedtest gedaan? Dat kan nog steeds!
Op www.centraledorpenraad.nl/glasvezel-in-landelijk-noord staat hoe dit moet
en welke gegevens de werkgroep graag wil ontvangen.
Wij gebruiken de gegevens om een beeld te krijgen van de snelheid en
stabiliteit van het internet in Landelijk Noord.
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Informatie & Activiteiten
VrijMiBo Zunderdorp
De eerste vrijdagmiddag borrel op 17 november j.l. in Zunderdorp was een
groot succes. Wij denken dat er zeker 80 dorpsgenoten aanwezig waren.
De volgende borrel organiseren wij samen met IJsclubs Zunderdorp op
vrijdagmiddag 9 februari van 17.00 tot 19.30 uur in de ijstent bij 't Zwet
tegenover HBOK.
Verschillende mensen vroegen zich af of je een “echte Zunderdorper” moet
zijn om langs te mogen komen. Nee dat hoeft niet. Maar wij beperken de
promotie wel tot ons dorp.
Wij hebben de volgende borrels in 2018 gepland op 13 april en 22 juni. Zet
deze datums alvast in je agenda! De locaties zullen we nog communiceren.
Vind je het een leuk initiatief? Wil je meehelpen of organiseren of wil je wat
anders kwijt? Neem gerust contact met ons op! Ook als je zeker weet dat je
wilt komen. Dan weten wij hoeveel hapjes we moeten maken.
Tot de 9de februari,
Edwin Heerding (06-21238068)
Monica Homma (06-24544722)

Gijs Homburger (06-55546667)
Harry Mars (06-22601972)

Schaatsen en Winterfest
Op zaterdag 10 februari organiseert IJsclub Zunderdorp speciaal voor zijn
leden een gratis schaatstour op de baan in Hoorn. Vanaf 14.00 uur kunnen
daar de ijzers ondergebonden worden.
Schaatsers moeten zich aanmelden bij harryvrolijk@telfort.nl
Vanaf 17.00 uur is er een Winterfest in de ijstent bij 't Zwet.
Met hete soep en braadworst van de Woeste Willems op de barbeque, verder
warme glühwein en Jagertee om op temperatuur te blijven bij de vuurkorven!
Om 20.30 uur een spetterend optreden van De Volendamse Schlagerkoning
Wolfgang Schwalbe, dat wordt 'lachen, singen und tanzen'!
Leden en nieuwe leden zijn van harte uitgenodigd.
Aanmelden als nieuw lid: info@ijsclubzunderdorp.nl
Kijk ook op de facebook pagina van de IJsclub voor het laatste nieuws!
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Dorpskerk Durgerdam 11 februari: Vasten in de christelijke traditie
Nu Carnaval, voorafgaand aan de Vastentijd, voor de deur staat is het een
goed moment om je af te vragen: waar draait het om bij het vasten in het
christendom?
Vasten is geen ‘wedstrijdje niet-eten’ maar misschien wel een goede oefening
in afzien en discipline. In deze tijd mogelijk vertaald in geen alcohol, vlees of
chocola nuttigen of even beperkt/geen sociale media gebruiken?
De vastentijd, ook wel 40-dagentijd genoemd omdat er 40 dagen lang wordt
gevast voordat het Pasen is, is een tijd voor bezinning, een tijd om aandacht
te geven aan dingen die er toe doen.
In de viering op zondag 11 februari in de Dorpskerk Durgerdam worden
door Florisca van Willigen de verschillende aspecten van vasten belicht. Wat
het vandaag de dag voor jou kan betekenen en hoe je het vorm kunt geven.
Deze viering met organist/pianist Simon Plemp begint om 10.30 uur en zal
ongeveer een uur duren. Na afloop is er gelegenheid om koffie/thee te
drinken en met elkaar verder te praten.
Adres Dorpskerk: Durgerdammerdijk 76 in Durgerdam

Koppel klaverjassen in De Zwaan
Op zaterdag 17 februari is er in café De Zwaan in Ransdorp koppel
klaverjassen! Er zijn weer leuke prijzen te winnen! Aanvang: 20.00 uur
En alvast voor in de agenda: 17 maart, Après-ski Feest!

Soos Zunderdorp
Op woensdagmiddag 21 februari vanaf 14.30 uur is er weer Soos in het
Jeugdgebouw. Deze keer een lezing verzorgd door de heer Wim Zondag met
als thema de geologie van Nederland. Over de ontstaansgeschiedenis van de
Nederlandse bodem, vele miljoenen jaren geleden. IJstijden, steenkool in
Limburg, fossielen die hier nog te vinden zijn komen voorbij.
Kortom: heel interessant, welkom!
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Geschiedenis Amsterdam-Noord
De Vrouwen van Nu, Afd. Schellingwoude, heeft op donderdag 22 februari
van 14.00 tot 16.00 uur weer een bijeenkomst in het Wijkgebouw van
Schellingwoude, Wijkergouw 12.
Deze keer komt het Historisch Archief Amsterdam Noord een presentatie
geven over Amsterdam Noord en zijn geschiedenis
Lady's Only en leden gratis,
niet leden betalen € 5,-

Met Parsifal op weg naar Pasen in de Dorpskerk van Zunderdorp
De Duitse componist Richard Wagner (1813-1883) heeft één jaar voor zijn
dood, zijn laatste opera “Parsifal” in première laten gaan. Wagner zoekt in dit
fenomenale werk op eigen wijze vanuit filosofie, de christelijke religie en
boeddhistische elementen naar onder andere de betekenis rondom het lijden
en sterven van Jezus Christus
De eerste avond, donderdag 22 februari, wil ds. Robert-Jan van Amstel je
iets vertellen en laten horen van Wagners muziek uit diverse opera’s.
De tweede avond, donderdag 22 maart die valt in de periode van de
lijdenstijd, vertelt hij over de opera Parsifal. Hij vertelt wat over de
achtergronden van de opera, het verhaal en ook laat hij bewegende beelden
zien via de beamers in de Dorpskerk van Zunderdorp.
Oor en oog worden gestreeld. De deuren van de kerk zijn open vanaf 19:30
uur. Aanvang 20:00 uur. Einde rond 21:45 uur.
Toegang is gratis. Weet je meer dan welkom.

Kledingbeurs & Rommelmarkt
Zoals iedere eerste zaterdag van de maand is de kledingbeurs en
rommelmarkt in het Dorpshuis van Holysloot op 3 maart weer geopend 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 !

10

Vesper in Witte Kerkje Holysloot
Op maandag 5 maart is er een vesper in het Witte Kerkje in Holysloot, om
19.30 uur. Het is een korte viering van ongeveer 45 minuten, met zang,
gebed, Bijbellezing, kunst en stilte. De vesper wordt gehouden in de periode
van veertig dagen voor Pasen. De veertigdagentijd is een tijd van bezinning
en inkeer. Bezinning op het lijden van Jezus en bezinning op het lijden in de
wereld. De cantorij Waterland o.l.v. Anje Rietberg verleent haar medewerking
aan dit avondgebed. Iedereen is van harte welkom. Er wordt gecollecteerd
voor een goed doel, dat tijdens de vesper zal worden toegelicht.

Soos Ransdorp
Op 6 maart a.s. is er in het Dorpshuis 'De Beke' te Ransdorp een optreden
van Rob den Hartog zang met begeleiding van Martin Marinus op piano.
Aanvang 14.00 uur. De entreeprijs is€ 4,-.
Zowel Rob als Martin hebben voor hun pensionering hun brood verdiend met
praten, maar na hun werkzame leven zijn ze een andere weg ingeslagen en
hebben ze de muziek meer en meer leren waarderen. Rob heeft recentelijk,
zeer tot zijn verbazing, de eerste prijs op het senioren songfestival Waterland
gewonnen en Martin presenteert al geruime tijd een populair
muziekprogramma voor Radio Weesp. Een deel van hun programma zal
bestaan uit een keuze uit het populaire Amsterdamse volkslied. Maar dit niet
alleen! Laat u verassen tijdens deze première en try out door de Lex Goudsmit
uit Zunderdorp met zijn excellente begeleider. Daarom voor iedere niet zo
jonge muziekliefhebber in Landelijk Noord wordt deze middag van harte
aanbevolen. Noteer de datum van dinsdag 6 maart 2018 in uw agenda!

Schaatsen slijpen
Alle typen schaatsen worden vakkundig geslepen, gericht en ronding gezet
door de vakman met meer dan 60 jaar ervaring.
Uw vertrouwde adres: Liergouw 6, 1023 PA in Schellingwoude
Ook heb ik nog diverse schaatsen in de uitverkoop, nieuw en gebruikt.
T.B. Lassche Tel.: 06-4046 6668.
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Toneelvereniging Ransdorp gaat op reis!
Tijdens het blijspel ‘Parels voor de haaien’ van Jan Duijnhoven, stappen de
spelers van toneelvereniging Ransdorp aan boord van een cruiseschip. Een
luxe cruiseschip waarbij in één nacht de overtocht gemaakt wordt naar een
andere plek. Tijdens deze korte trip gebeurt er van alles. Veel onderonsjes
tussen de passagiers en een mysterieuze verdwijning. Alle zeilen moeten
worden bijgezet om een aantal vreemde situaties op te lossen.
Heeft u zin om mee op reis te gaan?
Onze speeldata: vrijdag en zaterdag 16, 17 maart en 23, 24 maart.
Aanvang 20.00 uur.
Kaarten kosten € 5,- per stuk en zijn telefonisch te bestellen bij:
Rob den Hartog, telefoonnummer: 06-57347007
Of breng een bezoekje aan de site: www.ransdorptoneel.nl en gebruik de
button om daar kaarten te bestellen.

Reading toneelroman "Aan gene zijde"
Op 17 maart 2018 door door Rutger Willem Weemhoff, aanvang 20.30 uur in
de Dorpskerk Durgerdam, Durgerdammerdijk 78, 1026 CB
Toegang gratis
De auteur zal zelf de maar liefst 25 personages uit het boek al lezend tot
leven wekken, zodat de toeschouwers een idee krijgen van dit spektakel.
Het is de bedoeling dit nieuwe boek behalve aan het publiek, dan tevens aan
de pers te presenteren. U kunt zich ter plekke verzekeren van de toezending
van het boek of ander werk van de auteur.
Voor bestellingen van ‘Aan gene zijde’ of andere producties zie:
www.rutgerweemhoff.nl
Voor vragen aan de auteur: rutgerweemhoff@gmail.com, of 06-51149431

Dorpskerk in Zunderdorp
Elke eerste zaterdag van de maand is de Dorpskerk van 15.00 – 17.00 uur
open voor moment van bezinning of om een kaarsje te branden.
Weet u welkom
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Ode aan de Harmonie, spectaculair concert in Undercurrent
Zet het vast in de agenda: Op zondag 18 maart om 20.00 uur speelt de
Waterlandse Harmonie in uitgebreide bezetting en met twee fantastische
solisten op de klarinet: Arno Piters van het Concertgebouworkest en Bart de
Kater van het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet. Undercurrent is een groot
drijvend gebouw in Amsterdam Noord met prachtig uitzicht over het IJ. Meer
over dit concert in het Zwaantje van maart en op de website.
Alvast reserveren? Mail kaartenwaterlandseharmonie@live.nl

Orkest d’Oude Stadt zoekt projectleden voor jubileum 2018
Speel je trompet, (alt)viool of ben je paukenist? Doe dan mee met twee
projectstukken van symfonieorkest d’Oude Stadt in 2018. Het gaat om de
schitterende WaterMusic van Händel en het hoboconcert van Haydn. Deze
stukken vormen een deel van het 40 jarig jubileumprogramma onder leiding
van dirigent en (alt)violist Janos Konrad in 2018. d’Oude Stadt speelt
overwegend 18e eeuwse muziek, Mozart wordt veel en graag gespeeld.
Meedoen met een project betekent op van tevoren afgesproken
woensdagmiddagen repeteren in Schellingwoude. Evenals meedoen met het
jaarlijkse concert, dat meestal plaats heeft in de Dorpskerk Durgerdam in
november. De kosten worden jaarlijks vastgesteld: in 2017 was dat voor
projectleden € 5,- per woensdagmiddag. Ben je een strijker? Dan kun je
kiezen voor deelname aan het gehele jaarprogramma of voor
projectdeelname. De repetities vinden plaats op woensdagmiddag van 13.30
tot 15.30 uur. Ben je trompettist, paukenist of (alt)violist: dit is je kans in het
nieuwe jaar, van harte welkom!
Heb je vragen of wil je aanmelden, neem dan contact op met Aad Doorduijn,
concertmeester: tel. 06-10455503 of email aad.doorduijn@gmail.com.
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Tuinreis Kent-Engeland 14 t/m 17 juni 2018.
Tuinclub 'de Hofdames' van Vrouwen van Nu Schellingwoude, zijn nog op
zoek naar dames die het leuk vinden om met ons mee te gaan op tuinreis
naar Engeland. Deze tuinreis wordt georganiseerd in samenwerking met het
reisbureau, gespecialiseerd in tuinreizen, Garden Tours.
Vervoer per touringcar, worden begeleid door onze vaste reisleidster.
We reizen we via de opstapplaatsen, in Monnickendam en Amsterdam-Noord
naar Calais voor overtocht per Eurotunnel.
In Engeland aangekomen bezoeken we 2 tuinen, voor in ons hotel arriveren.
Wij logeren voor drie nachten in het, 4* hotel Crouwne Plaza Felbridge in East
Grinstead. Van uit ons hotel bezoeken we, de volgende 2 dagen, diverse
tuinen waaronder ook privé tuinen.
Bezoeken het plaatsje Royal Tunbridge Wells en nemen een kijkje in het huis
Chartwell waar Winston Churchill heeft gewoond.
Dag 4: na het ontbijt gaan de koffers in de bus, bezoeken we de laatste tuin
van deze reis. Stoppen we nog voor een afscheid's lunch voor wij, de terug
tocht per shuttle nemen naar het vaste land.
Vandaar rijden we naar Amsterdam en hopen daar om 21.00 uur te arriveren,
aansluitend gaan we door naar Monnickendam,
om afscheid te nemen van de laatste tuinliefhebbers.
Ben je ook een tuinliefhebber(s), of lijkt het je/jullie leuk om eens mee te
gaan? Neem dan spoedig contact op met Yolanda Prins tel: 020-6369210.
Of per mail pietenyolanda@gmail.com voor verdere in en outs.
Groet, namens de tuincommissie Marie Zwolsman en Yolanda Prins.

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 reparatie aan belag mogelijk.
Neem contact op met Harry om een afspraak te maken: 06-24226545
Ook schaatsen slijpen!
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Ben je op zoek naar een leuk cadeau voor een verjaardag of andere
gelegenheid, of ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van Landelijk Noord?
Dan heeft de Centrale Dorpenraad wat je zoekt ...
Landelijk Amsterdam-Noord, 1940-1945
Dit boek beschrijft gedetailleerd wat er in Landelijk Noord gebeurd is tijdens
de Tweede Wereldoorlog en bevat tal van afbeeldingen, krantenartikelen en
kaarten uit die tijd. Veel (oud-)bewoners van Landelijk Noord hebben met hun
verhalen en informatie geholpen om dit boek samen te stellen. Aan bod
komen onderwerpen als de mobilisatie, het begin van de oorlog, het dagelijks
leven, onderduikers, hongertochten, collaboratie, verzet en de bevrijding.
Het boek telt 134 bladzijden en kost € 19,50
Nood aan den dijk, Watersnood 1916
In de nacht van 13 op 14 januari 1916 werd het gebied van het huidige
Amsterdam-Noord getroffen door een grote watersnood. Het hele gebied
stond maandenlang onder water als gevolg van een doorbraak van de
Waterlandse Zeedijk. Het boek vertelt over de gevolgen van de overstroming
voor de bewoners en het gebied. Hoe de hulpverlening verliep en waar
mensen en dieren werden opgevangen. Uiteraard staat het boek ook stil bij
de schuldvraag en de uiteindelijke gevolgen.
Het boek is 160 bladzijden dik en kost € 19,50
Zwaan, 60 verhalen over Landelijk Amsterdam-Noord
Een verzameling grote en kleine verhalen over Landelijk Amsterdam-Noord,
de bewoners, de gebouwen en belangrijke gebeurtenissen.
Verhalen van soms eeuwen geleden tot nu.
Uitgegeven ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van de Centrale
Dorpenraad.
Het boek telt 104 bladzijden en kost € 7,50
Alle boeken zijn verkrijgbaar via het kantoor van de Centrale Dorpenraad.
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Agenda vanaf februari 2018

9 februari
9 februari
9 februari
10 februari
11 februari
17 februari
19 februari
12 februari
20 februari

Werkgroep Historie
Soos Ransdorp, Bingo
VrijMiBo, Zunderdorp
Schaatsen en Winterfest Zunderdorp
Viering in Dorpskerk Durgerdam
Koppel klaverjassen De Zwaan
Dorpsvergadering Durgerdam
Werkgroep Internet
Soos Holysloot, Diner

20 februari
20 februari
21 februari
22 februari
22 februari
23 februari
3 maart
5 maart
6 maart

Dagelijks Bestuur Centrale Dorpenraad
Inloopbijeenkomst KANS
Soos Zunderdorp
Vrouwen van Nu, presentatie
Parsifal, Dorpskerk Zunderdorp
Ophaaldag grof vuil
Kledingbeurs & Rommelmarkt H'sloot
Vesper in Witte Kerk Holysloot
Soos Ransdorp, Muzikale middag

