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Centrale Dorpenraad
‘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.
Het kantoor van de Centrale Dorpenraad is gevestigd te Ransdorp in het
voormalig schoollokaal van de openbare basisschool van Ransdorp.
Adres:
Telefoon:
Email:
Website:

Dorpsweg 35
1028BK Ransdorp
020-4904437 (ma, di, do en vr van 8.30 tot 14.30 uur)
info@centraledorpenraad.nl
www.centraledorpenraad.nl

Storingsnummers
Alarmnummer (ambulance, politie, brandweer)
112
Politie (niet spoedeisend)
0900-8844
Doktersdienst (spoed 's avonds, 's nachts, weekend)
088-0030600
gas- en stroomstoring
0800-9009
Waternet
0900-9394
Melding openbare ruimte
14020
Meldingen in de openbare ruimte kunnen ook doorgegeven worden via:
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/mor-0/melding-openbare/
Colofon
Kopij februari
Redactie

Oplage
Bezorging
Tekening

opsturen uiterlijk tot vrijdag 2 januari 2018
Dorpsweg 35
Website:
1028 BK Ransdorp
www.centraledorpenraad.nl
020-4904437
info@centraledorpenraad.nl
1020 exemplaren
J. Gils (020-6368967)
Schellingwoude, kerk en muziekkapel

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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Nieuws van de Centrale Dorpenraad
Een nieuwe jaar een nieuw begin! 2018 start meteen met belangrijke
informatie over de wijziging van het openbaar vervoer in Landelijk Noord. Ook
de versterking van de Markermeerdijken komt in zicht. Beide onderwerpen zijn
belangrijk om je over te (laten) informeren. Verder in deze editie ook nog de
gebruikelijke concerten en activiteiten, veel leesplezier!
Agenda Centrale Dorpenraad
De meeste vergaderingen zijn op het kantoor van de Centrale Dorpenraad en
beginnen doorgaans om 20.00 uur.
16 januari
Dagelijks bestuur
29 januari
Werkgroep Internet
2 februari
Gebiedsteam Noord-Oost
2 februari
Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje
Informatiebijeenkomst Openbaar Vervoer
Per 3 februari start Mokumflex in Landelijk Noord. Mokumflex is een
experiment met vraaggericht Openbaar Vervoer en vervangt tot december
2018 de huidige lijnen 30 en 31. Tijdens het experiment kunt u 7 dagen per
week van 6 tot 24 uur reizen zonder dienstregeling.
In de meegestuurde folder bij dit 't Zwaantje vindt u meer informatie over dit
nieuwe Openbaar Vervoer in Landelijk Noord.
Op 17 januari is er een informatiebijeenkomst in de Dorpskerk van
Durgerdam. Tussen 17.00 tot 19.00 uur kunt u langskomen voor uitgebreide
informatie over en registratie bij Mokumflex.
Er staat ook informatie op de website van de Centrale Dorpenraad:
www.centraledorpenraad.nl/mokumflex

Waar gaat het om?

Mokumflex is een experiment waarbij AOV en OV gecombineerd wordt.
Van 3 februari tot 10 december 2018 komen de lijnen 30 en 31 vervangen
door vervoer op bestelling. De ritten kunnen telefonisch, per App of de
website www.mokumflex.nl besteld worden. Een rit bestel je minimaal één
uur van tevoren. Ritten kunnen 7 dagen per week van 6 uur tot 24 uur
worden besteld.
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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. Onderdelen van het project
zijn o.a. aanpassingen vanaf de aansluiting A10 en reconstructie van de
N247/N235 (Het Schouw). Van 22 december 2017 tot 1 februari 2018 ligt het
voorontwerp PIP N247 ter inzage en kan er een inspraakreactie op het
Provinciaal Inpassingsplan ingediend worden.
Meer informatie hierover staat op www.centraledorpenraad.nl/herinrichtinghet-schouw
Op donderdag 11 januari 2018 wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd
over het Voorontwerp PIP N247, voor de gemeente Amsterdam.
De bijeenkomst wordt gehouden in:
Stadsloket Noord van de gemeente Amsterdam, Buikslotermeerplein 2000,
1025 XL Amsterdam. Van 16.00 uur tot 18.00 uur.
Er is dan ook gelegenheid tot het stellen van vragen, zowel over het PIP N247
als over het formele verloop van de procedures en de mogelijkheden om een
inspraakreactie in te dienen.
Versterking Markermeerdijken
Het ontwerp-projectplan Waterwet 'Versterking Markermeer' ligt vanaf
14 december 2017 tot en met 24 januari 2018 ter inzage. In deze periode kan
er een zienswijze ingediend worden. De stukken liggen digitaal ter inzage op
www.noord-holland.nl/actueel/terinzageleggingen
In dit ontwerp-projectplan is de versterking van Dijkvak 15 opgenomen, de
dijk tussen Uitdam en de IJdoornpolder.
De Centrale Dorpenraad gaat een zienswijze indienen, heeft u punten die
daarin opgenomen moeten worden dan kunt u telefonisch contact opnemen
via 020-4904437 of per mail naar info@centraledorpenraad.nl.
Op www.centraledorpenraad.nl/dijkversterking-markermeerdijken staat meer
informatie over de dijkversterking en o.a. de kennisgeving van de Provincie
Noord-Holland met daarin al de bijzonderheden over de ter inzage legging en
mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
Voor Dijkvak 16 (Durgerdam) is een jaar uitstel gegeven. Momenteel wordt
samen met bewoners gewerkt aan een passende oplossing.
De stukken voor Durgerdam liggen nu dus nog niet ter inzage.
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen
Nieuwjaarsborrel Dorpsraad Ransdorp
Vrijdag 19 januari vanaf 19.30 uur, Kerk Ransdorp
Waarom hoort Ransdorp eigenlijk bij Amsterdam? Hoe zag Koninginnedag er
hier vroeger uit? Wil Sartorius, van het Historisch Centrum Amsterdam-Noord,
laat foto’s zien en vertelt over de geschiedenis aan de hand van boeken die er
over Ransdorp en Waterland zijn verschenen.
De Dorpsraad praat je bij over de laatste stand van zaken van de Liergouw,
de nieuwbouw van de school en andere zaken waar wij ons mee bezighouden.
Ben je geïnteresseerd in het reilen en zeilen van ons dorp, vroeger en nu?
Wil je kennismaken met nieuwe en oude bewoners?
19:30 - 20:00 uur:
Ontvangst met thee en koffie.
20:00 - 20:30 uur:
Wat is er het afgelopen jaar besproken in de Dorpsraad?
Waar hebben we ons voor ingezet?
Waar richten we ons op in 2018?
20.30 - 21.00 uur:
Wil Sartorius, Historisch Centrum Amsterdam Noord
21:00 - ….
Borrel met ambachtelijke schapenkaas van de Dikhoeve.
(eerste twee drankjes gratis, daarna voor eigen kosten)
Kom naar de Nieuwjaarsborrel van de Dorpsraad!
Nieuwjaarsconcert Holysloot
Op 21 januari om 15.00 uur is in het Witte Kerkje het jaarlijkse
Nieuwjaarsconcert. Het nieuwe jaar wordt ingeluid met een open podium.
Klassiek op de piano met zang en natuurlijk speelt ook de Holyslootband!
Aansluitend een borrel met speech van de van de Dorpscommissie.
Zunderdorp en Schellingwoude
Op vrijdag 5 januari en zondag 7 januari zijn de nieuwjaarsbijeenkomsten van
Zunderdorp en Schellingwoude al gehouden.
In Zunderdorp is er een inzameling voor de AED groep gehouden, dit geld
wordt gebruikt voor de jaarlijkse cursussen en de kosten van de AED zoals
onderhoud en verzekering. Wil je nog een gift doen voor de Zunderdorpse
AED groep dan kun je je bijdrage overmaken naar:
rekening NL59 INGB 0004 4046 01 t.n.v. Stichting Centrale Dorpenraad.
Zet in de omschrijving: gift AED Zunderdorp
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Update glasvezel in Landelijk Noord
Ondanks de kerstperiode heeft is de werkgroep de afgelopen maand niet stil
gezeten. Er zijn gesprekken geweest en er wordt gewerkt aan een
businessplan. Een kleine opsomming:
 De Stichting Glasvezel Gemeente helpt ons bij het maken van een
businessplan om in aanmerking te komen voor een
garantiestellingsregeling van de provincie Noord-Holland.
 Er is een gesprek geweest met de Gemeente Amsterdam, binnenkort
komt er een vervolggesprek.
 Er is contact met de Stichting Digitale Bereikbaarheid.
In de vorige '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 al zo'n 20 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.
Wordt vervolgd ...
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!
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Informatie & Activiteiten
Vrouwen van Nu, afd. Schellingwoude
Op donderdag 11 januari 2018 is er onze Nieuwjaarsreceptie en op
donderdag 25 januari 2018 de Jaarvergadering, beide van 14.00 tot 16.00
uur in het Wijkgebouw van Schellingwoude.
Begin het jaar goed: rietharken in Waterland-Oost
Op vrijdag 12 januari 2018 van 9.00 tot ca. 12.30 organiseert
Staatsbosbeheer een natuurwerkdag vanuit de Werkschuur in Zuiderwoude.
Daarbij kunnen de handen uit de mouwen gestoken worden. Er wordt riet
gemaaid, aangeharkt en afgevoerd rond Zuiderwoude op de rieteilandjes die
Staatsbosbeheer onderhoudt. Ook wordt opslag van bomen en struiken
verwijderd. Door riet en opslag te verwijderen wordt het gebied open
gehouden. Mossen en kwetsbare planten krijgen zo het komend voorjaar weer
de kans om op te bloeien en de biodiversiteit wordt behouden.
Samen buiten werken is beweging in de buitenlucht: gezellig en gezond!

Tijd en plaats:

Ontvangst met koffie vanaf 8.45 bij De Werkschuur van Staatsbosbeheer aan
de Gouw 9a, 1153PK te Zuiderwoude. Op het terrein is voldoende
parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen. De werkboot vertrekt om 9.00 uur.
De werkzaamheden duren tot ca. 12.30 uur. Alleen bij extreme
weersomstandigheden wordt de werkdag afgelast. Graag vooraf aanmelden.
Informatie en aanmelden:
Bij voorkeur per e-mail via Simone Opdam, s.opdam@outlook.com
of 0299-674756
www.staatsbosbeheer.nl
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!

7

Dorpskerk Durgerdam: Pad van de Vreugde
Op zondag 14 januari aan het begin van het nieuwe jaar kunt u zich in de
Dorpskerk Durgerdam laten inspireren door het Pad van de Vreugde van
Ignatius van Loyola (1491-1556). Hij is de oprichter van de religieuze orde
van de Jezuïeten. Het doel van de Jezuïeten was en is hulp aan de naaste.
De vragen van Ignatius van Loyola zijn nog altijd actueel: Kun je God op het
spoor komen in de hectiek van je gewone leven? Zijn hart en verstand te
verzoenen? Kunnen spiritualiteit en gebed iets betekenen als je maar over
enkele minuutjes beschikt per dag? Wat zijn de sleutels tot meer
levensvreugde? In het Pad van de Vreugde komen deze vragen aan bod.
Voorganger is Arjette Kuipers, werkzaam bij Zinnig Noord en kleinkunstenaar
met een eigen liedjesprogramma 'Naar Buiten!' Arjette wil graag haar
enthousiasme voor Ignatius met zijn Pad van Vreugde met anderen delen en
neemt de bezoekers mee in een verkenning van de ignatiaanse spiritualiteit
waardoor wereldwijd miljoenen mensen zich laten inspireren.
De viering begint om 10.30 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.

Concert Amsemble
Wil je gratis naar een concert van Amsemble?
Dat kan op zondag 14 januari om 16:00 uur in de kerk van Zunderdorp.
Amsemble is een van de betere kamerkoren van Nederland en heeft dit keer
een volledig a capella programma samengesteld met daarin twee bijzondere
werken. Het wereldberoemde Miserere van Gregorio Allegri, waarin meerdere
malen een hoge c wordt gezongen door de sopraan solist en een
wereldpremière van Psalm XIX van componist Daan Manneke. Manneke
schreef deze psalm speciaal voor Amsemble en haar dirigent Benjamin
Bakker. Daarnaast zijn werken van Sweelinck en Stanford te horen.
Het concert duurt 45 minuten.
Zondag 14 januari, 16:00 uur (deuren open om 15:30 uur)
Dorpskerk Zunderdorp

Vrijwillige bijdrage bij uitgang van de kerk
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Samen eten in Zunderdorp
Donderdag 25 januari is de tweede Samen-eten-avond van dit
winterseizoen. Dat wordt een echte “snertavond” met voor wie hier niet van
houdt goed gevulde groentesoep. Om 18.00 uur staat er een welkomstdrankje
klaar. De maaltijd begint om 18.30 uur. Voor het dessert, dit keer verzorgd
door Dicky van Etten, houdt ds. Robert-Jan van Amstel een korte
overdenking. De avond is rond 20.00 uur afgelopen. Wilt u zich wel voor de
Samen-eten-avond van te voren opgeven.
Dit kan via de intekenlijst in de kerk of via hildavanmeerveld@live.nl.

NIA - Holistische dans-fitness
NIA staat voor Neuro-musculair Integrative Aktion, vrij vertaald; 'de actie die
lichaam & geest verbindt'. Het plezier van bewegen vormt de basis van NIA.
In NIA gaat het om de beleving van de beweging en niet hoé het eruit ziet,
Het combineert dans- krijgs- en helende kunsten, alles op heerlijke,
stimulerende muziek. Blote-voeten-conditie-dans!
Ik, Annemiek Mellink geeft NIA, sinds kort woon ik in Ransdorp, op
kampeervereniging De Kikker, in een sta-caravan (en deels in het Noorden
van Frankrijk). Ik ben professioneel danseres geweest (35 jaar) en
gediplomeerd dansdocente.
Ik bied 6 donderdagavonden van 19.30 - 20.45 uur aan voor € 40,Data: 1 februari
3 mei
1 maart
31 mei
5 april
28 juni
De avonden worden gehouden in het Dorpshuis van Holysloot.
Meer informatie en aanmelden via Annemiek 06-41268932 of Linda 0642571323 of kijk op www.nianow.com
We dansen op blote voeten (of gympen, als je dat fijner vindt). Neem een
matje of deken mee, zorg voor sport/loszittende kleding en een goed humeur!
miko0792@orange.fr
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Kledingbeurs & Rommelmarkt
Ook in het nieuwe jaar is de kledingbeurs en rommelmarkt in het Dorpshuis
van Holysloot weer geopend. De eerstvolgende zaterdagopenstelling is op
3 februari 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 !

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.
Wij hebben de volgende borrels in 2018 gepland op 9 februari, 13 april en
22 juni. Zet deze datums alvast in je agenda!
De locaties zullen we nog communiceren.
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.
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)

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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Hatha yoga in Holysloot
Elke dinsdag van 19.30 tot 20.45 uur, er is nog plaats voor twee personen!
Hatha yoga houdt je gezond, soepel en brengt meer evenwicht tussen lichaam
en geest. Het helpt om stress, hyperventilatie, rugklachten, hoofdpijn en
slapeloosheid tegen te gaan.
Het maakt niet uit of je al ervaring hebt met yoga of niet. De lessen bestaan
uit lichaamshoudingen, ademhalingstechnieken en ontspanningsoefeningen.
Het is een samenspel van bewegen en ademhalen, alles binnen je eigen
grenzen. Door goed naar je lichaam te luisteren, leer je die grenzen te stellen.
De lessen worden gegeven door Siepkje Lenstra, gediplomeerd yogadocente.
Kosten: € 8,- per les, bij vooruitbetaling van 10 lessen.
Voor meer informatie en/of een gratis proefles
bel of sms René van Damme tel. 06-54722099 of
Siepkje Lenstra tel. 06-42324752

Ransdorp, terugblik in het verleden
Onlangs is het nieuwe boek van oud-Ransdorper Arijan Porsius uitgekomen.
In dit boek is getracht een beeld te schetsen van het dorpsleven in de
achttiende eeuw. Ook is er een reconstructie gegeven van de plattegrond van
het dorp in het jaar 1691. De lezer wordt er tijdens een gang langs de
huizenrij mee geconfronteerd.
De methode van het onderzoek dat uiteindelijk heeft geleid tot deze oude
plattegrond van Ransdorp, is in het boek toegelicht.
Er is een hoofdstuk gewijd aan de bouw en inwijding van de nieuwe kerk van
1720 en aan het herenhuis dat ooit aan het begin van Ransdorp heeft
gestaan. Uitvoerig wordt stilgestaan bij de bewoners van deze buitenplaats.
Tevens wordt beschreven met wat voor soort werk de dorpsbewoners het
geld verdienden waarmee ze hun gezinnen onderhielden.
Kortom, na het lezen van de tien hoofdstukken heeft men een redelijk beeld
van het oude Ransdorp, dat al vijf eeuwen lang van aanzienlijke afstand kan
worden herkend aan zijn vierkante, stompe toren, eens teken van rijkdom en
voorspoed.
Het boek is te koop bij het kantoor van de Centrale Dorpenraad
en kost € 10,-
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Agenda vanaf januari 2018

11 januari
11 januari
12 januari

Inloopbijeenkomst Het Schouw
Vrouwen van Nu, Nieuwjaarsreceptie
SBB, Rietharken Waterland-Oost

14 januari
14 januari
16 januari
16 januari

Pad van de vreugde, Dorpskerk Durgerdam
Concert Amsemble, Dorpskerk Zunderdorp
Soos Holysloot, Spelmiddag
Vergadering dagelijks bestuur CDR

17 januari
19 januari
21 januari
25 januari

Informatiebijeenkomst Mokumflex
Nieuwjaarsborrel Ransdorp
Nieuwjaarsconcert Holysloot
Samen eten in Zunderdorp

25 januari
26 januari
29 januari

Vrouwen van Nu, Jaarvergadering
Ophaaldag grof vuil
Werkgroep Internet, CDR

1 februari
2 februari
3 februari

Start NIA, Dorpshuis Holysloot
Overleg Gebiedsteam Noord-Oost, CDR
Kledingbeurs & Rommelmarkt, Holysloot

