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‘t Zwaantje is een uitgave van de Stichting Centrale Dorpenraad Landelijk
Noord. Deze stichting vertegenwoordigt het landelijk gebied van AmsterdamNoord en zijn bewoners. Voor de Centrale Dorpenraad zijn vrijwilligers actief
in de verschillende Dorpsraden, werkgroepen en commissies.
De Centrale Dorpenraad betrekt en informeert bewoners bij en over zaken die
met Landelijk Noord te maken hebben.
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voormalig schoollokaal van de openbare basisschool van Ransdorp.
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Nieuws van de Centrale Dorpenraad
Het tweede 't Zwaantje van dit jaar alweer. Hoewel het buiten vaak koud en
nat is wil de echte winter maar niet komen.
Nu maar hopen op een mooi voorjaar ...
Agenda Centrale Dorpenraad
De meeste vergaderingen zijn op het kantoor van de Centrale Dorpenraad en
beginnen doorgaans om 20.00 uur.
6 februari
Natuur in de Buurt
7 februari
Werkgroep Openbaar Vervoer
14 februari
Bestuurlijk Overleg
28 februari
Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje
3 maart
Dagelijks Bestuur
Dijkpaal 36

Noorder IJ en Zeedijk een baken in de tijd

Het nieuwe boek van Hennie Koopman, Durgerdammerdijk 65
is verschenen en te koop bij uitgeverij boekscout.nl
categorie:
biografieën
pagina's:
122
uitvoering:
paperback A5
kostprijs:
€ 18,99
Vlak voor de Tweede Wereldoorlog geboren in de Staatsliedenbuurt
Amsterdam, blikt onze hoofdpersoon terug op een lang buitenleven Paal 36,
op de voormalige Noorder IJ en Zeedijk, vormt daarin een opvallende
markering. Voor een geboren stadsjongen is zo'n drang naar buiten niet
vanzelfsprekend. Zelf beseft hij dat terdege en stelt hij zich de vraag: hoe dat
zo is gekomen, plan of toeval?
Opvallende gebeurtenissen tijdens de oorlog en zijn belevenissen tijdens zijn
diensttijd bij de Koninklijke Marine, komen ook ruimschoots aan bod. Zijn
overdenkingen laat hij vergezellen door beschouwingen en vaak humoristische
anekdotes. Zij vormen een ontroerende ode aan het prachtige Waterlandse
landschap.
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AED Zunderdorp
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in Zunderdorp is er geld ingezameld voor
de AED. Dit heeft het mooie bedrag van € 510,- opgeleverd.
Het geld wordt gebruikt voor het onderhoud van de AED en het bekostigen
van de vrijwilligerscursussen, hartelijk dank hiervoor!
Wilt u ook nog een gift doen dan kun u ook geld overboeken naar:
NL09 INGB 0004 6254 00
t.n.v. Stichting Centrale Dorpenraad
Vermeld duidelijk in de omschrijving 'Gift AED Zunderdorp'
Oproep bestuursleden voor Dorpshuis De Beke
Wie zou ons Dorpshuis willen komen versterken? We zijn op zoek naar
mensen die zich willen inzetten voor het behoud van het Dorpshuis 'De Beke'
in Ransdorp. De Beke geeft ruimte aan diverse clubs zoals Yoga, Jeugdclub,
Ouderensoos, Oranjevereniging, Harmonie, Toneel en in de toekomst hopelijk
aan nog meer leuke bezigheden voor alle dorpelingen. Onze voorzitter, Fred
Komin heeft aangegeven te willen stoppen vanwege zijn leeftijd en wij zullen
hem zeer node missen.
De werkzaamheden voor het Dorpshuis zijn beperkt en vergen dus niet veel
tijd. Wel zal er tijdelijk wat meer gevraagd worden vanwege de nieuwbouw
van de school en de daaropvolgende verhuizing naar hopelijk de leegstaande
kazerne. Helaas is daar nog steeds geen nieuws over te vermelden, de
gesprekken met de gemeente duren nu al meer dan een jaar en er is
nauwelijks vooruitgang geboekt. Ook daarvoor zoeken we iemand die hier
mee wil helpen. Op 18 maart om 20.00 is er een vergadering van het
Dorpshuis, als u geïnteresseerd bent om ons te komen ondersteunen bent u
van harte welkom om bij deze vergadering aan te sluiten.
Graag wel vooraf even aanmelden!
Uw reacties graag naar: Hannahcardinaal@gmail.com
Tijdens de Nieuwjaarsborrel van Ransdorp heeft Fred Komin afscheid
genomen als voorzitter van de Stichting Dorpshuis Ransdorp. Hij heeft daar
aan de aanwezigen een mooi gedicht voorgedragen over het vrijwilligerswerk
dat hij de afgelopen 45 jaar voor het dorp en De Beke gedaan heeft.
Helaas is het gedicht te lang om in 't Zwaantje te plaatsen. Het hele gedicht is
wél terug te lezen op de website van de Centrale Dorpenraad!
http://www.centraledorpenraad.nl/afscheid
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen
Terugblik Nieuwjaarsborrel Ransdorp
Er was een grote opkomst op de nieuwjaarsborrel van 10 januari j.l.
Na een rondje langs de nieuwste en oudste bewoners van Ransdorp
bespraken we de onderwerpen die de dorpsraad het afgelopen jaar
bezighield. Fred Komin las namens Dorpshuis 'De Beke' een mooi, maar soms
ook droevig gedicht voor over de geschiedenis van het dorpshuis en zijn rol
daarbij.
Liergouw
De werkzaamheden aan de Liergouw zijn afgerond. Er is een nieuwe
asfaltlaag aangebracht en er is nieuwe belijning. Wel is de Liergouw in de
beleving smaller geworden en zijn er een aantal passeerhavens verplaatst of
verdwenen. We begrijpen van de aannemer dat het stadsdeel de opdracht
heeft gegeven om de weg zo in te richten dat de snelheid eruit gaat.
Binnenkort is de evaluatie met de aannemer.
De Dorpsraad roept bewoners op om alle opmerkingen en suggesties te
mailen naar: dorpsraadransdorp@gmail.com
De reacties worden dan gebundeld en meenemen naar de evaluatie.
Nieuwbouw De Weidevogel
De Dorpsraad Ransdorp en Centrale Dorpenraad hebben begin december
2019 besloten zich terug te trekken uit het reguliere overleg met
schoolbestuur INNOORD over de nieuwbouw van OBS De Weidevogel. Wat
aanvankelijk als een constructief overleg begon, toewerkend naar een
gezamenlijk doel: een mooi en functioneel nieuw schoolgebouw passend in de
kern van Ransdorp, is uitgelopen op een teleurstelling . Wij voelen ons niet
gehoord en er blijkt geen enkele vorm van inspraak of participatie mogelijk.
Omdat we op dit moment nog aan het begin staan van het traject richting de
nieuwbouw denken wij dat er nog voldoende gelegenheid is om alsnog goede
afspraken te maken, met schoolbestuur en gemeente, over een zorgvuldig
proces. Op de nieuwjaarsborrel is er een werkgroep opgericht die actief de
vergunningverlening in de gaten gaat houden, inhoudelijke kennis gaat
aanboren en de mogelijkheden voor een deugdelijk participatietraject gaat
uitzoeken.
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Zwaar Verkeer door Ransdorp
We merken dat er de laatste tijd weer veel (illegaal) zwaar verkeer dwars
door de dorpskern van Ransdorp rijdt. De Dorpsraad (CDR) is ook over dit
onderwerp voortdurend in gesprek met de gemeente. We roepen Ransdorpers
op de overtredingen te blijven melden via het Meldpunt Openbare Ruimte en
foto’s en meldingen te doen in de Buren in Ransdorp-app.
Wie doet mee aan de nieuwe werkgroep Natuur in de buurt?
Natuur in de Buurt is een aanpak om mensen in contact te brengen met de
natuur in hun directe omgeving. We willen kijken naar kansen voor
(kleinschalige) Natuur in de Buurt en hoe we die kunnen benutten. Samen
met de Provincie Noord-Holland en Prof. Joop Schaminee hebben we al een
eerste inventarisatie gemaakt en hebben we al behoorlijk wat stukjes grond
beschikbaar om aan de slag te gaan. We willen nu gaan kijken wat we daar
het best mee kunnen doen.
Hoe kunnen we de natuur verbeteren en verbinden?
En hoe we kunnen zorgen dat mensen in de omgeving ook van de natuur
kunnen genieten. Wil je meedoen?
Aanmelden kan bij het kantoor van de Centrale Dorpenraad
telefonisch 020-4904437 of per mail info@centraledorpenraad.nl
Op donderdag 6 februari is er om 17.00 uur al een overleg op het kantoor
van de Centrale Dorpenraad.
Dorpscommissie Holysloot
Op maandag 24 februari vergadert de Dorpscommissie Holysloot.
Inloop vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 uur, einde ca. 21.30 uur
Locatie: Wijkgebouw Holysloot
Agenda:
1. Welkom Dorpscommissie Holysloot
2. Stand van zaken Centrale Dorpenraad en overleg met de gemeente
- update
- burgerinitiatief
3. Infrastructuur, Liergouw
4. Natuur in de buurt
5. Inkomende vragen en verzoeken
6. Rondvraag
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Informatie & Activiteiten
Dorpskerk Durgerdam: Mens als maker
Als mensen hopen we makers te zijn, iets voor elkaar te krijgen. “Voor de
makers”, zegt de reclametekst van een bouwmarkt.
De afgelopen decennia hebben mensen inderdaad veel tot stand gebracht op
het gebied van techniek en wetenschap. Maar tegelijkertijd heeft dat ook tot
vernietiging geleid, zodat we nu te maken hebben met de klimaatcrisis. We
zien ook een spanning tussen democratie en dictatuur. En niet te vergeten, de
jacht naar perfectie en persoonlijk geluk, de maakbare samenleving.
Dr. Paul Kapteyn, socioloog/theoloog uit Amsterdam Noord, zoekt naar een
nieuw evenwicht, aan de hand van Bijbelteksten en liederen, om inspiratie uit
te putten en de toekomst met moed en vertrouwen mede vorm te geven.
Zondag 9 februari in de Dorpskerk Durgerdam, aanvang: 10.30 uur.
Na afloop is er koffie/thee en gelegenheid om na te praten.
Concert Zunderdorp
Op zaterdagmiddag 15 februari geeft het ABC Ensemble een concert in de
Dorpskerk van Zunderdorp. Het koor sluit hiermee een driedaagse workshop
af met een programma van oude en nieuwe muziek. A capella werken van
Morley, Purcell, Pärt en Tavener.
Het concert begint om 16:00 en duurt ongeveer 45 minuten. Kaarten zijn
verkrijgbaar bij de ingang van de kerk vanaf 15:30 uur voor €10,00.
Meer informatie op www.abcensemble.nl
Zaterdag 15 februari 2020, Dorpskerk Zunderdorp, aanvang 16:00 uur
Prijs-klaverjassen in De Zwaan
Op zondag 15 februari is er vanaf 20.00 uur Prijs-klaverjassen in café De
Zwaan in Ransdorp.
Er zijn vele mooie prijzen te winnen dus kom langs voor een gezellige middag!
Ski's & Snowboards waxen en slijpen
Dat kan nu, lekker makkelijk, dicht bij huis in Zunderdorp!
Waxen en slijpen ski's € 20,- / snowboard € 25,Kleine reparaties in overleg.
Neem contact op met Harry om een afspraak te maken: 06-24226545
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Excursies in De Munt en bij Durgerdam
In de voorjaarsvakantie op 19 februari om 10 uur is er een wandeling met
de boswachter in de Munt, vanaf de parkeerplaats bij de Kikkert bedoeld voor
families. Ik wil gaan kijken of we hazen tegen komen. Hoe leven deze dieren
in de open polder. Lekker uitwaaien in een natuurreservaat in de
voorjaarvakantie. www.staatsbosbeheer.nl/hazenwetland
Op 8 maart om 10.00 is er een wandeling met de boswachter van het
gebied. Dan is het mogelijk om voor de broedtijd nog even in de het
natuurreservaat te kijken naar veel vogels. Zowel de wintervogels als de
broedvogels zijn er dan. Ook kan de boswachter vertellen wat
Staatsbosbeheer doet om het voor de vogels geschikt te houden.
www.staatsbosbeheer.nl/vogelswaterland
Op 22 maart is er een excursie vanaf de parkeerplaats bij Durgerdam. We
gaan kijken bij de vogelrust plaatsen. Ik verwacht daar veel vogel soorten.
Het is mogelijk om in een telescoopkijker de vogels van dichtbij te
bewonderen. Dit is een korte wandeling. Meer informatie en boeken:
www.staatsbosbeheer.nl/vogelsdurgerdam
Nieuwe Alpha van start in Zunderdorp

Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha. Alpha is een
introductie in het christelijk geloof die ook in Zunderdorp wordt aangeboden.

In Zunderdorp gaat op 25 februari een Alpha van start. In acht interactieve
en gezellige bijeenkomsten ontdekken de deelnemers wat het christelijk
geloof inhoudt. Elke avond begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om
elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd
luisteren de Alpha-deelnemers naar een kort, inspirerend verhaal.
Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal waarover de Alphadeelnemers doorpraten in kleine gespreksgroepen. Alle vragen mogen gesteld
worden. Niets moet. De cursus is gratis en vrijblijvend en wordt gegeven van
19.00 tot 21.30 uur. De locatie is afhankelijk van het aantal deelnemers. De
avond op 25 februari is een introductie avond. Daarna maak je pas de keuze
om wel of niet mee te doen. De cursus zelf begint op 10 maart. In Nederland
hebben ruim 300.000 mensen een Alpha gevolgd. Of je jong of oud, gelovig
of niet-gelovig bent; je bent van harte welkom!
Alpha geeft je de kans om de zin van het leven te onderzoeken in een
laagdrempelige, leerzame en leuke setting. Er is ruimte voor al je vragen. De
organisatie van deze cursus ligt bij mensen die betrokken zijn bij de kerk in
Zunderdorp. Een enthousiaste kerk die graag het gesprek op zoekt.
Meer informatie en opgeven: Taco Koster, 06-19921974 of
dominee@kerkzunderdorp.nl.
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Gezond ouder worden
Op donderdag 27 februari van 14 tot 16uur is voedingconsulent Mw. Agnes
Rian Dijker te gast bij de Vrouwen van Nu. Zij komt een presentatie geven
over Voeding, Leefstijl en Mentale conditie.
Afvallen is meer betalen voor minder eten. Wil je afvallen? Prima, maar dan
zonder diëten. Er komen veel trends en hypes voorbij in de (sociale)media dat
we soms niet meer weten wat goed voor ons is.
De supermarkten staan vol met makkelijke potjes die zeggen gezond te zijn
maar vaak met meer zout, suiker en vet dan goed voor ons is. Die trends
neemt ze mee in de lezing. We willen allemaal, gezond ouder worden, maar
soms is dat niet zo eenvoudig. Ons lichaam verandert langzaam naarmate we
ouder worden en daar moeten we aan wennen.
De volgende aandachtspunten komen o.a. aan bod:
 Voeding: Wat hebben we extra aan voedingstoffen nodig als we ouder
worden?
 Leefstijl: Hoe kan je je leefstijl aanpassen zodat je energie blijft houden?
 Hersenfuncties: Wat kan ik doen om mijn brein in goede conditie te
houden?
Per 1 januari 2020 zijn de Vrouwen van Nu voor hun maandelijkse
bijeenkomsten verhuisd naar:
Jeugdgebouw Zunderdorp
Achterlaan 3, 1027 AJ Zunderdorp
Samen-Eten in Zunderdorp
De laatste avond van dit winterseizoen is op vrijdagavond 28 februari.
Iedereen is weer heel hartelijk welkom vanaf 18.00 uur in het Jeugdgebouw.
Om 18.30 uur beginnen we met de maaltijd. Rond 20.00 uur zal onze
predikant ds. Taco Koster deze avond afsluiten.
Wilt u zich wel van te voren even opgeven via hildavanmeerveld@live.nl of
020-6368810. Wij weten dan voor hoeveel personen de tafels mooi gedekt
kunnen worden zodat er plek voor iedereen is om aan te schuiven
Hatha Yoga in het wijkgebouw van Schellingwoude
Ontdek je mogelijkheden tot meer ontspanning, souplesse en vitaliteit o.l.v.
een ervaren docente. Veel individuele aandacht, instappen kan op elk niveau.
Lestijden: maandag van 18 tot 19.15 uur, dinsdag van 20 tot 21.15 uur en
woensdag 18.45 tot 20.00 uur.
Voor meer info of aanmelden voor een gratis proefles: arja662@gmail.com
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Kledingbeurs & Kringloop
De kledingbeurs en kringloopwinkel in het Dorpshuis van Holysloot is weer
geopend op zaterdag 7 maart 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!

Bladblazers gezocht!
Waterlandse Harmonie zoekt bladblazers voor concert op 8 maart in het
Muziekgebouw aan het IJ.
Ooit gehoord van een stuk voor blazers en bladblazers? Inderdaad, van die
loeiende machines om bladeren mee op een hoop te jagen. De buren zien ze
als lawaaiige krengen. Op 8 maart is het zover, dan spelen wij in het
muziekgebouw aan het IJ, in de serie PARK concerten een stuk voor
bladblazers en harmonieorkest geschreven door Lucas Vis. Hiermee wordt de
winter weggeblazen en het voorjaar ingeluid.
Lucas Vis was dirigent bij o.a. het Concertgebouworkest, het Radio
Philharmonisch Orkest en vele buitenlandse symfonieorkesten. Ook was hij
jarenlang directeur van het Conservatorium in Amsterdam. Daarnaast is hij
componist en zijn composities worden over de hele wereld uitgevoerd. Ze
hebben vaak een experimenteel karakter, opzienbarende combinaties van
instrumenten gaat hij niet uit de weg. Dit is eigenlijk wel een voor de hand
liggende combinatie: elke orkestblazer is tenslotte een-van-blad-blazer.
Onze vraag is tweeledig: wie heeft voor ons een bladblazer te leen en wie wil
bij deze gelegenheid met een elektrische bladblazer optreden. Belangrijk
kwaliteiten die je hierbij moet hebben: vaardige bediening van de aan- en
uitknop en een gevoel voor timing. Doe mee aan deze Amazing Blaze
Experience! Aanmelding en informatie: waterlandseharmonie@live.nl
Schaatsen slijpen
Uw vertrouwde adres op Liergouw 6, Schellingwoude
TB Lassche, tel: 06-40466668
Veel ervaring, schaatsen slijpen zoals het behoort. Dat betekent niet alleen
slijpen, maar ook richten, profileren en slijpen voor één prijs.
Herstelbare schades en gebreken kunnen worden gerepareerd.
Tevens nog diverse schaatsen (gebruikt / nieuw) in de verkoop.
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Jubileumvoorstellingen Toneelvereniging Ransdorp
Onze toneelvereniging bestaat dit jaar 75 jaar en onze spelers hebben weer
met veel plezier gewerkt aan een nieuw stuk.
Op vrijdag 20 maart, zaterdag 21 maart, vrijdag 27 maart en zaterdag 28
maart laat toneelvereniging Ransdorp zich weer zien in De Beke te Ransdorp.
Wij spelen het blijspel “Achter de Schermen’ van schrijver Anne Terwisscha

Inhoud van het stuk:

De toneelvereniging maakt zich op voor de jaarlijkse opvoering van een
komedie. Maar voor het zover is, moeten er nogal wat hobbels worden
genomen. Inspeciënte Joke is vergeten figuranten te regelen en Ria, die al
vijftig jaar bij de vereniging zit, kan haar teksten maar niet onthouden. Een
ongeïnteresseerde talentscout denkt dat dit weer een verloren avond wordt en
krijgt het aan de stok met de zelfverklaarde sterspeler van het gezelschap.
Politieman Bart komt langs omdat hij vermoedt dat één van de clubleden een
overval heeft gepleegd. Hij ziet zich geconfronteerd met meer vreemde
diefstallen. Als dan eindelijk de avond van de voorstelling is aangebroken, is
het nog maar de vraag of de komedie zich voor of achter de schermen
plaatsvindt.
Het belooft een gezellige avond te worden die, zoals u dat van ons gewend
bent, afgesloten wordt met een ouderwets gezellige tombola. In deze tombola
zijn weer een aantal mooie prijzen te winnen.
Laat u verrassen door de spelers en kom kijken!
U kunt vanaf 1 maart kaarten reserveren via de site www.ransdorptoneel.nl of
via René Burgers (06-20634698)
De kaartjes kosten € 5,- en de zaal gaat open om 19.30 uur.
Aanvang van het stuk zal op elke avond 20.00 uur zijn.
Holysloot boek is bijna klaar!
In Holysloot wordt hard gewerkt aan het boek 'Van Hoolesloot tot Holysloot'.
Het boek geeft een prachtig beeld van de historie van dit eeuwenoude dorp.
Je leest erin o.a. over de invloed van het landschap, hoe het onderwijs was
geregeld, over religie en kerkelijk leven, de bestaansbronnen en het verkeer
en vervoer. De teksten worden omlijst door mooie foto’s uit diverse archieven.
Momenteel worden de laatste teksten geredigeerd en gewerkt aan de
definitieve vormgeving.
Naar verwachting zal het boek medio 2020 beschikbaar komen.
Voorinschrijving voor het boek is nú al mogelijk, een dummy van het boek en
de intekenlijst ligt op het kantoor van de Centrale Dorpenraad.
Meer informatie op: https://holysloot.nl/holysloot-boek/
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Agenda februari 2020

6 februari
7 februari
9 februari
14 februari
15 februari
15 februari
19 februari
24 februari
25 februari
27 februari
28 februari
3 maart
3 maart
7 maart
8 maart
8 maart

Natuur in de Buurt
Werkgroep Openbaar Vervoer
Dorpskerk Durgerdam
Bestuurlijk Overleg
Concert Zunderdorp
Klaverjassen, café De Zwaan
Excursie SBB, hazen
Dorpsvergadering Holysloot
Start Alpha cursus
Vr. van Nu, Gezond ouder worden
Samen Eten Zunderdorp
Soos Ransdorp, Vogels in W'land
Dagelijks Bestuur, CDR
Kledingbeurs & Kringloop
Concert Bladblazers
Excursie SBB, vogels

