
1 

 

 
 

‘t Zwaantje 
 

Maandblad voor Landelijk Noord 
 
 

 

 
 
 

 
www.centraledorpenraad.nl 

 
 

januari 2016  nummer 1  jaargang 41  



2 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nieuws van de Centrale Dorpenraad 
Het jaar 2016 wordt een bijzonder jaar omdat we de Watersnood van 1916 
herdenken en vieren dat we al 100 jaar droge voeten hebben. Er zullen dit 
jaar veel activiteiten plaatsvinden rond dit thema. 
 
De Werkgroep Cultuur van de Centrale Dorpenraad heeft jaren geleden al 
onderkend dat de Watersnood van 1916 de moeite waard is om te 
herinneren. Deze groep vrijwilligers heeft ‘groots’ gedacht en stond aan de 
wieg van verschillende initiatieven.  
Om al de plannen goed te kunnen coördineren en is de Stichting 
Waterlandse Vloed opgericht. Het komende jaar worden er veel activiteiten 
door deze stichting ondersteund. 
Informatie over activiteiten vind je op www.waterlandsevloed.nl 
 
De Historische Werkgroep van de Centrale Dorpenraad heeft, samen met 
het Historisch Centrum, de afgelopen twee jaar gewerkt aan een boek over 
de Watersnood. We zijn zeer trots dat we het boek ‘Nood aan den dijk’ op 9 
januari mogen presenteren. 
 

www.centraledorpenraad.nl 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
De meeste vergaderingen zijn op het kantoor van de Centrale Dorpenraad 
en beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
21 januari   Werkgroep CLN 
26 januari   Dorpsraad Zunderdorp (intern) 
29 januari   Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
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Nieuwjaarsbijeenkomsten 
8 januari  Nieuwjaarsbijeenkomst in Zunderdorp 
17 januari  Nieuwjaarsconcert in Holysloot 
 
 
Bezuiniging op subsidie Centrale Dorpenraad vanaf 2017 
In december 2015 heeft de bestuurscommissie van Stadsdeel Amsterdam 
Noord besloten om een bezuiniging op te leggen aan de Centrale 
Dorpenraad. De Centrale Dorpenraad ontvangt momenteel een jaarlijkse 
exploitatiesubsidie van € 83.280,-. In 2017 en 2018 wordt dit afgebouwd 
naar € 50.000,-. De argumentatie behorende bij deze bezuinigingsopgave is 
dat de Centrale Dorpenraad volgens het stadsdeel een opbouwwerkfunctie 
heeft. De middelen die daartoe beschikbaar zijn zouden per hoofd van de 
bevolking van dit gebied hoog zijn, ten opzichten van andere gebieden. 
Daarnaast ziet het stadsdeel ons als een professionele organisatie 
(professioneel personeel in dienst) in plaats van een bewonersinitiatief. 
 
De Centrale Dorpenraad heeft als reactie op dit besluit ingesproken tijdens 
de vergadering van de bestuurscommissie en een mail gestuurd naar de 
verschillende politieke partijen. Hierin hebben wij aangegeven dat Landelijk 
Noord inderdaad weinig bewoners heeft maar wel 50% van het oppervlakte 
van stadsdeel Noord is, en dat de opgaven in dit gebied geheel anders zijn 
dan in het stedelijk deel van het stadsdeel. Tevens doen wij veel meer dan 
opbouwwerk zoals het adviseren op gebied van ruimtelijke ordening, bieden 
we ondersteuning aan culturele activiteiten en organiseren wij 
belangenbehartiging van bewoners en agrariërs. 
 
De subsidiekorting zou in 2017 het ontslag van één van onze medewerkers 
betekenen. De volgende korting in 2018 betekent dat we de huur van ons 
kantoor zullen moeten opzeggen. Wij vrezen dat veel ondersteuning aan de 
dorpsraden, werkgroepen, vrijwilligers en bewonersinitiatieven in de 
toekomst niet meer mogelijk zal zijn. De Centrale Dorpenraad vraagt zich af 
of deze subsidiekorting op termijn niet eerder tot hogere kosten in het 
landelijk gebied gaat leiden als je nu het werk wat voornamelijk door 
vrijwilligers wordt gedaan gaat korten. 
De komende periode gaat het dagelijks bestuur van de Centrale Dorpenraad 
aan de slag met de bezuiningsopgave. We houden u op de hoogte van de 
ontwikkelingen. 
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Sneller internet in Landelijk Noord ? 
Naar aanleiding van de enquête onder bewoners over internetsnelheid 
afgelopen zomer en najaar, heeft de Centrale Dorpenraad een kort rapport 
opgesteld. De voornaamste klachten zijn te langzaam en instabiel internet, 
gebrek aan keuze uit providers en de afwezigheid van glasvezel. Deze klacht 
komt overal in het gebied voor. Om nog preciezer cijfers te hebben zal de 
Centrale Dorpenraad deze maand nog wat mensen persoonlijk benaderen. 
Vervolgstappen ? 
- In december is een overleg geweest met een particuliere antennebouwer 
die een draadloos netwerk zou kunnen aanleggen vanaf een locatie waar 
glasvezelsterkte beschikbaar is (IJburg). Op basis van onze gegevens wordt er 
een offerte opgesteld. Het stadsdeel heeft positief op dit initiatief 
gereageerd en zal bij een haalbaar plan ons willen helpen door steun bij de 
centrale stad en mogelijk het Rijk te zoeken voor de realisatie. 
- Daarnaast heeft de Centrale Dorpenraad het stadsdeel overtuigd om het 
aanleggen van glasvezel in de dijk bij eventuele toekomstige 
dijkversterkingswerkzaamheden als ‘meekoppelkans’ te agenderen bij het 
Hoogheemraadschap Noorderkwartier. 
 
 
Nieuwe fietspaden! - nu de belijning nog 
Zoals in november per brief van het stadsdeel aan de bewoners van 
Landelijk Noord aangekondigd, zijn in de afgelopen maanden een flink 
aantal fietspaden opnieuw geasfalteerd. Een door bewoners, dorpsraden en 
Centrale Dorpenraad lang geuite wens is daarmee verwezenlijkt. 
De Centrale Dorpenraad wil nu met het stadsdeel in overleg blijven om 
goede reflecterende belijning op de fietspaden gerealiseerd te krijgen. Dit 
zal met het oog op goede hechting en drogen van de verf waarschijnlijk in de 
lente worden gedaan. 
De Centrale Dorpenraad wil nog inventariseren of er ook op andere plekken 
nieuwe of extra belijning nodig is. Met vrijwilligers willen we deze belijning 
dan gaan aanbrengen, in samenwerking met het stadsdeel. 
 
Let overigens op: nieuw asfalt is extra glad bij winters weer ! 
Het stadsdeel is zich hier van bewust en strooit op nieuw asfalt doorgaans 
eerder en meer. 
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Nieuws over dijkversterkingsplannen 
Half december 2015 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu besloten 
dat er geen pompen geplaatst gaan worden aan de Houtribdijk en Afsluitdijk 
(de brief is te lezen op www.centraledorpenraad.nl). Verschillende 
actiegroepen hadden gehoopt dat met pompen een dijkversterking aan het 
Markermeer toch niet nodig zou zijn. De minister meent echter dat pompen 
hiertoe een te beperkt effect kunnen hebben en disproportioneel duur zijn. 
Met dit besluit is ook geen reden om verder vertraging of uitstel te 
verwachten wat betreft de deadline voor oplevering van de werkzaamheden 
in 2021. 
Het is daarom nu de verwachting dat een planning van het 
hoogheemraadschap wat betreft nieuwe rondes van ideeën uitwisseling met 
bewoners binnenkort bekend zal worden.  
Wel is de minister positief over inzichten uit onderzoeken ‘Dijken of Veen’, 
‘Bewezen Sterkte’ en ‘Plaxis’-rekenmethode. Dit betekent dat het 
hoogheemraadschap en diens aannemersalliantie deze inzichten moeten 
gaan meenemen in de te ontwikkelen bouwoplossingen per dijkgedeelte, en 
dit biedt daarmee verschillende bewonersgroepen en belangenorganisatie 
meer mogelijkheden om op de hun gewenste oplossingen in te zetten. 
 
 

 
 
100 jaar geleden … 
In De Waterlander van 15 januari 1916 stond het volgende artikel: 
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Agenda januari Waterlandse Vloed: 
9 januari 14.00 uur: Presentatie boek ‘Nood aan den Dijk’ in de 

kerk van Ransdorp 
13 januari 18.30 uur: Lopend Vuur 9 locaties: kerken Holysloot, 

Ransdorp, Durgerdam, Schellingwoude, Zunderdorp, 
Nieuwendam, de Tolhuistuin, Buiksloterkerk en 
Bethelkerk 

13, 16 en 17 januari Expositie ‘Koeien in de kerk’ in de vijf kerken (zie 
www.waterlandsevloed.nl voor openingstijden) 

16 januari 20.00 uur: Watersnoodsconcert – In a landscape deel 
1 door Amsemble & ABC Barokorkest o.l.v. Benjamin 
Bakker – Kerk Zunderdorp 

17 januari 15.30 uur: Watersnoodsconcert – In a landscape deel 
1 door Amsemble & ABC Barokorkest o.l.v. Benjamin 
Bakker – Kerk Ransdorp 

 
 
Presentatie boek 'Nood aan den dijk' 
Zaterdag 9 januari wordt het boek ‘Nood aan den dijk’ gepresenteerd in de 
Kerk van Ransdorp. 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 en is vanaf 11 januari te koop. 
 
Verkoop in landelijk Noord: 
In de maand januari is het boek Nood aan den dijk tijdelijk te koop op 
diverse adressen in het gebied. 
Zunderdorp:  Henk Hagedoorn, ‘t Nopeinde 10a 

Teun Klijn, Nieuwe Gouw 2 
Holysloot:   Wendelien Halbertsma, Dorpsstraat 80 

Dorpshuis Holysloot, Dorpsstraat 40 
Durgerdam:  Wil Sartorius, Durgerdammerdijk 63 
Ransdorp:   Kantoor Centrale Dorpenraad, Dorpsweg 35 
Schellingwoude:  Familie Takken, Schellingwouderdijk 295 
 
Verder is het boek te koop bij: 

 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 
 

http://www.historischcentrumamsterdamnoord.nl/
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Lopend Vuur en expositie ‘Koeien in de Kerk’ 
Op woensdag 13 januari is de herdenking van de Watersnoodramp van 1916 
en start van kunst en cultuurjaar Waterlandse Vloed met een “lopend” vuur. 
vanaf 18:30 uur Op 9 locaties in Amsterdam-Noord bent u welkom voor 

de opening van de exposities en een ‘bakkie troost’. 
In Landelijk Noord zijn al de kerken open ! 

om 19:00 uur Het eerste vuur wordt afgestoken in Holysloot, waarna 
het wordt doorgegeven aan de andere locaties. 

19.50 uur Als het laatste vuur brandt, luiden alle deelnemende 
kerken gelijktijdig hun (nood)klokken samen met vijftien 
kerken in de regio Laag Holland, net als in 1916. 

Om 20:00 uur Er worden lichtkogels vanaf de dijk afgestoken als 
verbindend lint dwars door Noord.  

 
 

 
Hieronder vind u het programma per kerk voor woensdag 13 januari: 
 
Holysloot 
Vanaf 18:30 uur bent u welkom in de Holysloterkerk om een kopje 
erwtensoep te eten gemaakt door het Schoolhuis en muziek te luisteren uit 
1916. Ook is dan de expositie ‘Koeien in de Kerk’ te zien met werk van 
Rachel Corner en Imke Wichers. Fotograaf Rachel heeft haar naaste buren 
gefotografeerd met hun waardevolste bezit, de ‘koeien’ van nu. Imke 
Wichers toont haar eigen gemaakte keramiek voor huis en tuin. Om 19:00 
uur wordt het eerste vuur aangestoken in Holysloot. Hier zal Willy Wetter 
vertellen hoe de overstroming beleefd werd door de buurtbewoners in 1916.  
 
 
Ransdorp 
Vanaf 18:30 uur bent u welkom voor een warme chocolademelk en glühwein 
in de Ransdorperkerk en kan de expositie van Liesje van den Berk bekeken 
worden. Deze expositie gaat over een zoektocht naar overgave en de zee. 
Onder andere geïnspireerd op de vluchtelingen en drenkelingen in Europa 
en nu. Om 19:05 uur wordt het vuur aangestoken bij de Ransdorperkerk. Bij 
dit vuur zal professor Dr H.J Borger vertellen over hoe het er in dit dorp aan 
toe ging tijdens de overstroming. De avond wordt afgesloten om 20:30 uur 
met een muzikaal voorproefje van het klassiek Amsemble olv Benjamin 
Bakker. 
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Durgerdam 
In de Durgerdammerkerk kunt u vanaf 18.30 uur de installatie van Igor 
Kusmirak bekijken. Deze installatie in beeld en geluid gaat over het stijgende 
water en koeien in de kerk. Om 19:10 uur wordt het vuur aangestoken bij de 
Durgerdammerkerk. Jan ter Beek, bewoner uit Durgerdam, zal bij dit vuur 
vertellen over de geschiedenis van Durgerdam ten tijde van de 
overstroming. De avond wordt afgesloten om 20:15 uur met een optreden 
van band ‘de Overkant’. Deze band uit Waterland speelde in 2015 eerder 
mee bij ‘Ode aan het Water’. 
 
 
Schellingwoude 
Vanaf 18:30 uur bent u welkom voor een warme chocolademelk en glühwein 
in de muziektent. In de Schellingwouderkerk tonen de deelnemers van 
Atelier van Schellingwoude hun expositie ‘Watersnood 1916 in stills 2016’. 
Onder leiding van Mariette Renssen hebben verschillende cursisten 
houtskooltekeningen gemaakt geinspireerd door filmbeelden uit 1916. Om 
19:15 uur wordt het vuur aangestoken bij de Schellingwouderkerk. Kees 
Dobbe zal rondom het vuur een lokaal verhaal over de overstroming 
vertellen. De avond wordt afgesloten om 20:10 uur met een optreden van 
het Koor Schellingwoude, IJburgkoor en wereldmuziekband Les Fleurs du 
Nord. Kaarten voor het concert om 20.10 uur kunnen á €5,- gereserveerd 
worden op tel. 06-28057866 of 020-4904477 via Mary Takken. 
 
 
Zunderdorp 
In de Zunderdorperkerk kunt u de expositie van Rogier Allebas bezichtigen 
vanf 18.30 uur. Deze fotograaf en kunstenaar heeft het veranderde milieu en 
de stijgende waterspiegel als grote thema’s. Om 19:20 uur wordt het vuur 
aangestoken bij de Zunderdorperkerk en de klokken worden geluid. Henk 
Hagedoorn zal hier een verhaal over de overstroming in Zunderdorp 
vertellen. De avond wordt afgesloten om 20:15 uur met een optreden van 
Duo Leeghwater. Duo Leeghwater (Marieke Franssen, fluiten en Marieke 
Wenink, altviool) is ontstaan vanuit een gezamenlijke fascinatie voor 
gemalen, vaak prachtige gebouwen in een eenzame polder. 
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Nieuwendammerkerk, de Tolhuistuin, Buiksloterkerk en Bethelkerk 
Voor de overige 4 locaties in Amsterdam Noord kunt u kijken op onze 
website: www.waterlandsevloed.nl 
Ook zijn er in het weekend van 16 en 17 januari nog verschillende 
activiteiten in het kader van de expositie ‘Koeien in de Kerk’. Kijk voor dit 
exacte programma ook op onze website. 
 
 
Watersnoodconcert: In a landscape deel I 
Amsemble & ABC Barokorkest o.l.v. Benjamin Bakker 
In a landscape deel I is het eerste project dat Amsemble zal verzorgen ter 
gelegenheid van het 100e herdenkingsjaar van de Watersnoodramp van 
1916. In de nacht van 13 op 14 januari 1916 braken op tientallen plaatsen de 
dijken door als gevolg van een stormvloed die samen viel met een hoge 
afvoer op de rivieren. In de provincie Noord-Holland vielen 19 doden, 
waarbij nog eens 32 mensen omkwamen bij diverse scheepsrampen. 
Het koor Amsemble o.l.v. Benjamin Bakker verzorgd daarom een 
herdenkingsconcert in de dorpskerk van Zunderdorp en Ransdorp. Tijdens 
dit concert wordt er stil gestaan bij hen die zijn omgekomen tijdens de 
watersnoodramp van 1916. U gaat luisteren naar een afwisselend 
programma met componisten als John Cage (In a landscape), Arvo Pärt 
(Spiegel im Spiegel) en Johann Sebastian Bach (Actus Tragicus). 
Het koor zal worden bijgestaan door het ABC Barokorkest en solisten. Tijdens 
het concert worden luchtprocessies geprojecteerd op de muren van de kerk. 
Een gedeelte van dit programma zal op woensdag 13 januari 2016, tijdens de 
opening van het herdenkingsjaar, worden uitgevoerd in de kerk van 
Ransdorp. 
Za 16 januari 2016, 20:00 uur 
Dorpskerk Zunderdorp 
Achterlaan 12, Zunderdorp 

Zo 17 januari 2016, 15:30 uur 
Dorpskerk Ransdorp 
Dorpsweg 55, Ransdorp 

 
Entree: €12,50 
Voorverkoop: €10,00 
Reserveren via www.amsemble.nl 
 
Wij adviseren u kaarten te reserveren via de website van Amsemble. 
Mocht u niet over internetbankieren beschikken, stuur dan een email naar: 
secretarisamsemble@gmail.com 
 
Dit project is onderdeel van de Waterlandse Vloed 
www.waterlandsevloed.nl 
 

http://www.waterlandsevloed.nl/
http://www.waterlandsevloed.nl/
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WIE WIND ZAAIT gaat van start! 
Eind juni 2016 zal het muziektheaterspektakel WIE WIND ZAAIT worden 
uitgevoerd voor en door Waterlanders. Een voorstelling die op locatie wordt 
gespeeld in het weiland van de familie Burger. 
Voor meer informatie zie onze gloednieuwe website: http://wiewindzaait.nl/ 
In de nu komende maanden gaan wij volop aan de slag om dit spektakel voor 
te bereiden. Natuurlijk willen wij graag dat zoveel mogelijk Waterlanders 
meespelen. Je kan je nog steeds aanmelden om mee te doen met de 
voorstelling. 
Op 14 januari is er een workshopavond voor acteurs/zangers in Ransdorp. 
Op 21 januari is er een workshopavond voor koorleden in Zunderdorp. 
NB Mannen worden ook nadrukkelijk uitgenodigd om zich aan te melden. 
Geef je op voor de workshopavonden bij stichting Waterlandprojecten: 
swp@xs4all.nl  
Muzikanten die mee willen spelen in het orkest, kom langs op dinsdagavond 
in De Beke. Daar repeteert het orkest tussen 20.00 uur en 22.00 uur. 
 
 
Watersnood 1916 in stills 2016 
Expositie ‘Koeien in de Kerk’, Atelier Schellingwoude in de 
Schellingwouderkerk. 
Op basis van historische zwart-wit filmbeelden van de overstromingsramp in 
1916 in Waterland inspireerde Mariette Renssen de deelnemers van haar 
Atelier Schellingwoude tot het maken van een serie ‘stills’. 
Bewegende beelden werden stilgezet en kunnen vervolgens anders bekeken 
worden. Er ruimte is voor inspiratie. Door de houtskool-techniek wordt het 
dramatische en sferische van de Watersnood vertaald in donker-licht-
contrasten die op zichzelf al een connectie hebben met oude filmbeelden. 
Toen de dijken doorbraken en de grenzen tussen land en water vergleden, 
ontstonden dramatische  
De feestelijke opening van de expositie is op zaterdag 16 januari om 14.30 
met drankjes en hapjes. 
De openingstijden zijn van 13.00 uur tot 17.00 uur op zaterdag 16 en zondag 
17 januari. 
Met werk van: Ingrid Breedijk; Greet Breedijk; Annemarie Broekhuizen;  
Alie Bouwmeester; Yolanda Meijer; Annemieke van Drenth; Marijke Jansen; 
Norma van der Kleyn; Pauline Klaver; Nardi van Laar Bakker; Sanne Mellema; 
Marga van Munster; Ute RocharPel; Sita Remesar; Madeleine van Rijnberk; 
Ria Schimmelpenninck. 
www.atelierschellingwoude.nl 

 

http://wiewindzaait.nl/
mailto:swp@xs4all.nl
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Aandacht, tips & adviezen voor je houding 
* Ooit gedacht dat je iets aan je houding kunt doen? 
* Word je snel moe van zittend werken? 
* Denk je vaak ‘ik moet meer bewegen…maar ik weet niet hoe…’ 
* Heb je last van je nek, schouders, rug of hoofdpijn? 
Op de maandagavonden 11 januari, 1 & 22 februari, 14 maart en 4 april zijn 
er bijeenkomsten in Dorpshuis Holysloot van 18.45-20.00 uur om advies te 
krijgen over je houding ter voorkoming van klachten in je nek, rug of 
schouders of hoofdpijn. Laura Corsi geeft aandacht, tips en adviezen voor je 
houding tijdens je werk, sporten en in je dagelijks leven. Bij elke les kan een 
thema besproken worden welke de cursisten zelf willen behandelen. 
Gaat door bij minimaal 8 deelnemers en deze 5 lessen kosten € 10,- per keer. 
Wie is Laura Corsi 
Laura is een gecertificeerd Gestalttherapeut en psychosomatische 
oefentherapeut Mensendieck. Ze heeft ervaring in verschillende praktijken 
en geeft regelmatig cursussen in bewust en gezond bewegen en yoga. Meer 
informatie over Laura en haar werk is te vinden op www.studiob13.nl en 
www.lauracorsi.nl. 
Meer informatie en aanmelden kan via Linda Verhoef (06-42571323) of 
Tineke Scholten-Krüse 020-4904965 
 
 
Met Theo aan tafel 
Op vrijdagavond 15 januari 2016 kun je ‘Met Theo aan tafel’. 
Vanaf 18:30 uur kun je terecht in het Wijkgebouw van Schellingwoude, 
Wijkergouw 12. Het Nieuwjaarsdiner kost € 25,- p.p. excl. Drank en bestaat 
uit diverse kleine gerechten. 
Op het menu staat: Gerookte vis schuitje (mini inktvis,makreel en zalm); 
Bospaddenstoelen bouillon; Cocktail met eend en truffel levermousse; 
Varkensmedaillon, groente tortellini en salieboter; Spoom (cava met 
vruchtenijs); Zalmtournedos,spinaziebitterbal en witte wijn jus; 
Runderstoofpotje, aardappel crumble en vossenbessen; Geflambeerde 
kaneelijs taart met warme kersen. 
Je kunt reserveren en vooruit betalen via: Thuisafgehaald.nl 
of met een email naar: theovandenhoogen@gmail.com 
Bankrekeningnr : NL71TRIO0197918433 
Onder vermelding van u naam en 15 jan. 2016 
Annuleert u 13 januari voor 12 uur,  dan stort ik het geld terug . 
Vriendelijk groet en hopelijk tot 15 januari ! 
Met Theo aan tafel telefoon 06-16664118 
Theo van den Hoogen 
 

http://www.studiob13.nl/
http://www.lauracorsi.nl/
mailto:theovandenhoogen@gmail.com
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Kunst in de Kerk – 17 januari 
Vanaf 15.00 uur: Grote Verhalen met Helen Botman en Peter van Vleuten 
Een muzikaal reisverslag van maanden zwerven door Amerika, het land waar 
alles groter dan groot is. 
In 2010 en 2011 reisde singersongwriters Helen Botman en Peter van 
Vleuten naar de Verenigde Staten, op zoek naar inspiratie en muzikale roots. 
Terug in Nederland creëerden zij een theatraal programma, puttend uit hun 
belevenissen in de States en ontmoetingen onderweg. Dit leidde tot het 
programma 'Grote Verhalen'. Een unieke mix van 'storytelling' en prachtige 
songs, waarin ze verslag doen van hun muzikale ontdekkingsreis door de VS. 
'Grote Verhalen' biedt ontroerende, geestige en spannende belevenissen, 
aanstekelijk en beeldend weergegeven door dit stel geboren vertellers. En 
omlijst door twee zangstemmen die prachtig bij elkaar kleuren. 
In twee uur tijd reis je op en neer naar Amerika. 
Ervaar de songs & stories over de weidse landschappen, de bijzondere 
belevenissen en de unieke mensen die Peter en Helen op hun pad vonden. 
Ze ontroeren je en laten je glimlachen met echte verhalen en pure muziek. 
Met eigen songs van Helen en Peter zelf, en akoestische covers van 
bijvoorbeeld James Taylor, Neil Young en Alison Krauss. 
Natuurlijk wordt dit programma wederom gepresenteerd door Abel de 
Lange, zelf een groot Americana liefhebber. Hij neemt mee: zijn pick-upje en 
een selectie uit zijn vinylcollectie en zijn gitaar! Wie weet mag hij ook een 
liedje meespelen. 
Entree voor dit concert: vrijwillige bijdrage voor het behoud van de 
concerten! 
Receptie 
Tevens nodigt de Dorpsraad Holysloot de dorpelingen uit Holysloot van harte 
uit voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op zondag 17 januari aansluitend op 
het concert om 16.30 uur. De receptie vindt dit jaar plaats in de Witte Kerk 
aansluitend op het concert. Graag willen we met u het nieuwe jaar inluiden 
met een hapje en een drankje op deze sfeervolle lokatie. 
U bent van harte welkom bij zowel het concert als de receptie, maar u kunt 
natuurlijk ook alleen naar de receptie of het concert komen. 
 
 
55+ Soos Zunderdorp 
Woensdagmiddag van 14:30 – 16:30 uur in het Jeugdgebouw.  
Op woendag 20 januari komen wij weer bij elkaar. Henk Breur zal ons een 
kijkje geven in de vogelwereld van onze omgeving. Op facebook - Vroege 
Vogels zijn al veel foto’s van hem langsgekomen. Hij schiet menig plaatje 
zelfs van achter zijn bureau! Er zal ook genoeg tijd zijn om samen bij te 
praten. Weet dat u welkom bent! 
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Muziekles 
Misschien is het u bekend, misschien ook niet: Ransdorp is de thuisbasis van 
een blaasorkest, de Waterlandse Harmonie. En… het is meer dan alleen een 
orkest, de Harmonie organiseert ook muzieklessen. 
De Harmonie houdt een OPEN WEEK in de derde week van januari (18 t/m 
22) In die week kan je gratis een proefles volgen naar keuze, op trompet, 
klarinet, saxofoon, dwarsfluit, slagwerk of groot koper (trombone, 
euphonium, tuba)... probeer het uit! Ook de orkesten houden open huis: wie 
wil kan meespelen in het grote orkest of in het opleidingsorkest in De Beke 
op de dinsdagavond. Wil je liever eerst even horen hoe het daar aan toe 
gaat? Kom vooral langs! 
Voor kinderen vanaf een jaar of 7 zijn er individuele lessen van een half uur. 
Die worden gegeven door professionele docenten, veelal jonge, recent 
afgestudeerde musici van het conservatorium. Instrumenten kunnen voor 
een luttel bedrag worden gehuurd van de Harmonie. Zodra de kinderen de 
eerste beginselen onder de knie hebben, kunnen ze meespelen in het 
opleidingsorkest. 
Er wordt ook lesgegeven aan volwassenen, misschien heeft u ooit eerder 
gespeeld en ligt er nog een instrument op zolder. Zelfs als dat niet zo is, is er 
geen enkel probleem om op latere leeftijd een instrument te leren bespelen. 
Ook volwassenen kunnen terecht in het opleidingsorkest of in het grote 
orkest. Wil je je opgeven of wil je meer weten, mail naar: 
waterlandseharmonie@live.nl of bel 06-26604554. De lesdagen worden per 
instrument vermeld op onze Facebookpagina. 
 
 
 
Wij gaan weer samen eten in Zunderdorp! 
Donderdagavond 28 januari organiseren wij de tweede ‘Samen-eten-avond’ 
van deze winter. Om 18:00 uur staat er een drankje klaar en om 18:30 uur 
begint de maaltijd. Het wordt een echte “snert avond” (voor diegene die niet 
van erwtensoep houden is er gevulde groentesoep) en een smakelijk 
dessert. Voor het dessert houdt ds. Robert-Jan van Amstel een korte 
avondsluiting. Na de koffie (rond 20:00 uur) is de avond afgelopen. 
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 
 
 
  

mailto:hildavanmeerveld@live.nl
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Met passie zingen in Zunderdorp 
Onder leiding van dirigent Benjamin Bakker en met hulp van organist Henk 
Breur wordt passiemuziek gezongen. Te denken valt aan koralen uit de 
Matthäus Passion van J.S. Bach, Engelse hymnes en eventueel uit John 
Stainers Crucifixion. Het precieze programma zal t.z.t. bekend worden 
gemaakt. 
Twee avonden repeteren we in ons kerkgebouw, waarna gelegenheid is voor 
belangstellenden om het eindresultaat te horen.  
Muziek kunnen lezen is geen pré. Kun je zingen? Zing dan mee! 
De 1e oefenavond is gepland op vrijdag 11 maart 2016, 19:30 uur. 
De 2e oefenavond zal zijn op vrijdag 18 maart, 19:00 uur. 
Studeren en inzingen tot 20:00 uur. Rond 20:15uur laten we dan horen wat 
we ingestudeerd hebben. Daarbij is iedereen welkom. 
Beide avonden vinden plaats in de kerk van Zunderdorp. 
Er zijn geen kosten aan deze avonden verbonden. 
In verband met de voorbereiding is het gewenst dat u zich aanmeldt bij ds 
Robert-Jan van Amstel: predikant@amstel4.nl of bij Hilda van Meerveld: 
hildavanmeerveld@live.nl. Liefst begin januari 2016. 
Het materiaal wordt u begin februari 2016 toegezonden per email of, indien 
gewenst, uitgeprint in de brievenbus bezorgd. Dan kunt u alvast oefenen. 
 
 
 
Kringloop Holysloot 
Het dorpshuis van Holysloot wenst iedereen een heel gelukkig Nieuwjaar toe 
en wij hopen je binnenkort een keer te mogen begroeten ! 
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 ! 
 
 
 
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. 
  

mailto:predikant@amstel4.nl
mailto:hildavanmeerveld@live.nl
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Woonruimte gezocht 
Beste lezers, 
Ik ben opzoek naar woonruimte voor mezelf en mijn hond. Ik heb niet veel 
eisen, alleen dat u er geen problemen mee heeft dat ik een hond heb. Ze is 
lief, bijna 9 jaar, kan alleen zijn. Ik ben werkende. Ik kan tot € 700,- incl. g.w.l. 
betalen. de ruimte hoeft niet groot te zijn. Het liefst eigen douche, toilet en 
keuken, maar als ik moet delen vind ik dat ook niet erg. 
Ik hoor het graag op tel: 06-14127818. 
Mirjam de Jong 
 
 
Hondenliefhebber gezocht 
We zijn opzoek naar iemand die gek is van honden en het leuk vind om onze 
hond op maandag, dinsdag en incidenteel op vrijdag s'middags uit te laten. 
We wonen op een boot aan de Durgerdammerdijk. Het gaat om Mieke, een 
teef van bijna 9 jaar. Ze is een Weimaraanse staande en heel erg lief. 
Ze loopt eigenlijk altijd los, maar kan ook aan de lijn. Ze luistert goed en is 
zeer gevoelig voor beloningen. 
We zoeken iemand die het fijn vind om te wandelen met Mieke van 15.00-
16.00 uur.  
We horen het graag. T.06-14127818. 
 
 
Tijdelijke woonruimte 
In verband met een verbouwing zijn wij op zoek naar een tijdelijke woning 
voor 4 maanden vanaf eind maart 2016 in Landelijk Noord, Schellingwoude 
of directe omgeving. 
Wij zijn een gezin van 2 volwassenen en 3 kinderen (7, 10 en 12 jaar). 
Alvast bedankt, Judith tel:06-27834059 
 
 
Werkruimte gezocht 
Ontwerpcollectief, bestaande uit twee interieurarchitecten en een 
tuinarchitect, is op zoek naar een inspirerende werkruimte onder de rook 
van Amsterdam. 
Mocht u een ruimte hebben of weet u iets dat geschikt als 
werkruimte/ontwerpstudio dan horen wij het graag. 
Bel 06-24466329 of mail naar info@meesderwerk.nl. 
 
  

tel:06-27834059
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Agenda januari 2016 
 

  

8 jan Nieuwjaarsbijeenkomst Zunderdorp 

9 jan Presentatie boek ‘Nood aan den Dijk’ 

13 jan Lopend Vuur: Herdenking en startmanifestatie 

13 jan Koeien in de kerk: diverse locaties 

13 jan 100 jaar Boven Water: Concert Schellingwoude 

14 jan Wie wind zaait, workshopavond Ransdorp 

15 jan Met Theo aan tafel, Wijkgebouw Schellingwoude 

16 jan Watersnoodconcert Zunderdorp 

16 jan Expositie ‘Stills’, Kerk Schellingwoude 

17 jan Nieuwjaarsconcert Holysloot 
  

17 jan Watersnoodconcert Ransdorp 

17 jan Expositie ‘Stills’, Kerk Schellingwoude 

19 jan Soos Holysloot, Spelmiddag v.a. 13.45 uur 

20 jan Soos Zunderdorp, Vroege vogels 

21 jan Werkgroep CLN, kantoor Centrale Dorpenraad 

21 jan Wie wind zaait, workshopavond Zunderdorp 

22 jan Inzameling grofvuil Landelijk Noord 

26 jan Dorpsraad Zunderdorp 

28 jan Vrouwen van Nu, Jaarvergadering 20.00 uur 

2 febr Soos Ransdorp, Bingo 
  

Colofon 

Kopij februari digitaal opsturen uiterlijk tot vrijdag 29 januari 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 Historisch Centrum Amsterdam-Noord 
’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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