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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 9.00 tot 15.00 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 1 februari 2019
Dorpsweg 35
Website:
1028 BK Ransdorp
www.centraledorpenraad.nl
020-4904437
info@centraledorpenraad.nl
1020 exemplaren
J. Gils (020-6368967)
Kerk Zunderdorp

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
Het nieuwe jaar is begonnen en het belooft meteen al spannend te worden!
In januari wordt er gestart met de vraagbundeling voor de aanleg van
glasvezel in Landelijk Noord. De verwachtingen zijn hoog gespannen en we
hopen op een hoge deelname.
Alleen samen kunnen we het voor elkaar krijgen!
Agenda Centrale Dorpenraad
De meeste vergaderingen zijn op het kantoor van de Centrale Dorpenraad en
beginnen doorgaans om 20.00 uur.
10 januari
Werkgroep Internet
11 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst Zunderdorp
14 januari
Kick-Off GlasDraad
15 januari
Dagelijks Bestuur
16 januari
Informatiebijeenkomst nieuwbouw school
20 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst Holysloot
21 januari
Start Glasvezel vraagbundeling
1 februari
Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje
Zunderdorp in actie voor Serious Request 2018
In de decembereditie van 't Zwaantje konden we lezen dat Serious Request:
Lifeline Zunderdorp aandeed. Dit was voor de Oranjevereniging Zunderdorp
en de A.E.D. werkgroep een goede reden om iets te organiseren.
Het werd een gezellige bijeenkomst op het kerkplein, waar men geld kon
doneren in een melkbus .Ook waren er spontane acties van kinderen, zij
verkochten wafels en appeltaart met een mooie opbrengst, geweldig! Ook
werden er nog enkele kerststukken bij opbod verkocht ,alles voor het goede
doel! Met een grote opkomst van dorpsgenoten werden de DJ's Eva & Sander
op zaterdag 22 december ontvangen, ze waren verrast met dit onthaal en na
een lekkere boerenkool maaltijd gingen ze weer op pad met onze opbrengst
van € 1030,-. De totale opbrengst van de actie was € 1.308.889,Iedereen bedankt voor de gift en deelname, het was een succes!
De doelen van SR2018 waren: Bescherming tegen natuurgeweld, Reanimatie
in Nederland en Noodhulp bij oorlog & conflicten.
Meer informatie op: www.npo3fm.nl/seriousrequest
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen
Denk mee over recreatie en toerisme in Landelijk Noord
Het aantal bezoekers aan Landelijk Noord neemt toe. Hoe moeten wij als
bewoners en ondernemers van dit gebied daar op inspelen? Hoe kunnen we
zorgen dat de kwaliteiten die het gebied zo bijzonder maken behouden
blijven, of liever worden versterkt?
Vorig jaar is een groep mensen die op uiteenlopende manieren bij recreatie
en toerisme in Landelijk Noord betrokken zijn – waaronder
vertegenwoordigers van de dorpsraden, agrariërs en andere ondernemers,
vertegenwoordigers van gemeenten (Amsterdam, Landsmeer en Waterland)
andere overheden, en van toeristische platforms – regelmatig bij elkaar
gekomen om over deze uitdaging van gedachten te wisselen. Er is een
voorlopig toekomstbeeld ontstaan, aangevuld met wensen en actiepunten.
Op 5 februari willen we deze uitdaging bespreken met een grotere groep
bewoners, ondernemers en andere betrokkenen. Heeft u ideeën voor
initiatieven en acties? Wilt u meepraten?
U bent van harte welkom bij de bijeenkomst.
Het conceptrapport van het 'Interactief Proces Recreatie en Toerisme
Landelijk Noord' is te lezen op www.centraledorpenraad.nl en op
www.waterlandfan.nl/interactiefproces.
Het streven is om in de loop van 2019 met een definitief plan te komen.
En het liefst doen we dat samen met u.

Gegevens bijeenkomst:

Landelijk Noord in 2030, Interactief proces recreatie en toerisme
Dinsdag 5 februari 19:30 – 22:00 uur
Schellingwouderkerk, Wijkergouw 6, 1023 NX Schellingwoude
We verzoeken u zich vooraf aan te melden: landelijknoord2030@gmail.com

Deelnemers aan het Interactief Proces Landelijk Noord
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Nieuwjaarsbijeenkomst Zunderdorp
De Dorpsraad, de Oranjevereniging en de IJsclub van Zunderdorp nodigt de
inwoners van Zunderdorp van harte uit om, onder het genot van een hapje en
een drankje, met elkaar te toosten op het nieuwe jaar!
De nieuwjaarsbijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 11 januari vanaf
20.00 uur in het Jeugdgebouw Zunderdorp
Ook dit jaar is het weer mogelijk om uw gift voor de AED Zunderdorp te
doneren in de daarvoor bestemde collectebus!
Dus neem wat extra geld mee ...

Informatieavond Nieuwbouw OBS de Weidevogel
Op woensdag 16 januari vanaf 20:00 uur in dorpshuis 'De Beke', nodigt de
Dorpsraad Ransdorp en het schoolbestuur de bewoners van Ransdorp uit voor
een informatieavond over het proces rond de nieuwbouw van de school in
Ransdorp. Aanwezig zijn de projectleider van de nieuwbouw, een bestuurslid
van Innoord (schoolbestuur), de directeur van de school, de beheercommissie
van 'De Beke' en leden van de Dorpsraad Ransdorp.
De avond is bedoeld voor de dorpsbewoners van Ransdorp. Concrete
bouwtekeningen liggen er nu nog niet. U kunt kennismaken met de diverse
betrokken partijen. De aandacht gaat deze avond uit naar het proces en wat
bewoners de betrokken partijen daarin willen meegeven. Verderop in het jaar
zal een informatiebijeenkomst worden georganiseerd waarbij ook
geïnteresseerden van buiten het dorp zullen worden uitgenodigd.

Nieuwjaarsborrel Dorpsraad Ransdorp
De Dorpsraad van Ransdorp nodigt alle dorpelingen uit voor een gezellige
Nieuwjaarsborrel op vrijdag 25 januari in Café De Zwaan. De Dorpsraad
vertelt wat zij het afgelopen jaar hebben gedaan en wat we verwachten voor
het nieuwe jaar. We horen graag wat u ons wilt meegeven. De eerste
consumptie is op kosten van de Dorpsraad, wilt u ook ons trakteren dan moet
u zelf even in de buidel tasten. Tot ziens op vrijdag 25 januari vanaf 20:00
uur in de Café De Zwaan.

5

Glasvezelproject begint!
Dit jaar gaat het gebeuren!
Het glasvezelproject gaat van start.
Op 14 januari is de Kick-Off voor de werkgroep en ambassadeurs en vanaf
maandag 21 januari is het mogelijk om je in te schrijven voor GlasDraad!
Inschrijven kan dan via https://www.landelijkamsterdamnoord.nl/
Er wordt in ieder dorp een informatiebijeenkomst georganiseerd om iedereen
in te lichten over de aanleg van glasvezel en wat dat voor u betekent.
De informatiebijeenkomsten zijn op:
22 januari
Dorpskerk Durgerdam
23 januari
Dorpshuis 'De Beke' Ransdorp
28 januari
Wijkgebouw Holysloot
29 januari
Jeugdgebouw Zunderdorp
31 januari
Wijkgebouw Schellingwoude
Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang om 20.00 uur.
LET OP: in de brief die u heeft ontvangen zijn de data voor bijeenkomsten in
Zunderdorp en Ransdorp verwisseld.
Behalve de informatiebijeenkomsten krijgt iedereen ook informatie per post
opgestuurd en wordt er een speciale glasvezelkrant uitgebracht.
In februari komen er nog speciale inschrijfmiddagen waar u terecht kunt met
vragen over het project en/of hulp bij het inschrijven.
Wilt u meer weten, neem dan contact op met het team van GlasDraad,
tel 0850-645050 of mail naar landelijknoord@glasdraad.nl
of met het kantoor van de Centrale Dorpenraad,
tel 020-4904437 of mail naar info@centraledorpenraad.nl
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Informatie & Activiteiten
Dorpskerk Durgerdam: Met goede moed
Aan het begin van het nieuwe jaar staat het thema “Moed” centraal in de
viering op zondag 13 januari in de Dorpskerk Durgerdam. Met goede moed
en een goed gemoed het nieuwe jaar in. Voorganger is Arjette Kuipers,
werkzaam bij ‘Zinnig Noord’. Zij legt een relatie tussen het boek “Moed van de
imperfectie; laat gaan wie je denkt te moeten zijn” van Brené Brown en de
Bijbelse gelijkenis van de verloren zoon. Welke bemoediging kunnen we
daaruit halen? 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. De Dorpskerk is te vinden aan de Durgerdammerdijk 76 in
Durgerdam.
Kledingbeurs & Kringloop
De kledingbeurs en kringloopwinkel in het Dorpshuis van Holysloot is weer
geopend op zaterdag 2 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!
Schaatsen slijpen
Uw vertrouwde adres op Liergouw nr. 6, Schellingwoude
TB Lassche
telefoon: 06-40466668
Als zoon van de grondlegger van de 'Vikingschaats' slijp ik al vele tientallen
jaren schaatsen zoals het behoort. Dat betekent niet alleen slijpen, maar
richten, profileren en slijpen voor één prijs.
Wees zuinig op uw schaatsen, ik ben het ook!
Tevens nog diverse schaatsen (gebruikt / nieuw) in de uitverkoop.
Noren, Hockey’s en Kunstschaatsen, want de schappen raken straks leeg en
worden niet meer aangevuld. Voor de liefhebber ook nog ‘houten schaatsen’
in de aanbieding.
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Ransdorper WinterBuurtBorrel!
Nu mét datum, zet allemaal in je agenda:
Zondag 3 februari is iedereen welkom op het overkantje
En we hebben een klein voorprogramma bedacht voor kinderen (en ouders):
Om 17:15 uur verzamelen we op het erf van Elders Rust, want om 17:30 uur
start vanaf daar de lichtjestocht (een fakkel- en lampionnenwandeling) door
heel Ransdorp en deze eindigt op de borrelplek.
De borrel is vanaf 17:45 uur tot 19:30 uur bij de muziektent.
Wij zorgen voor vuurkorven, glühwein, chocomel en broodjes knakworst voor
de kinderen. En hopen op een mooie winterse dag met sneeuw...
Kinderen kunnen op vrijdag 1 februari bij de kinderknutselclub in 'De Beke'
vanaf 19:15 uur fakkels maken.
Voor de kosten die we maken, zetten we bij de borrel de welbekende
fooienpot.
We hopen jullie dan allemaal te zien!

Het BuurtBorrelComité

Ontdek je talent bij de Waterlandse Harmonie in 2019
Het nieuwe jaar, een goed moment om met muziekles te beginnen! Wil je
misschien trompet, saxofoon, trombone of klarinet leren spelen? Heb je
vroeger gespeeld en wil je de muziek weer oppakken? Meld je aan bij de
Waterlandse Harmonie. Wil je graag dat je kinderen een instrument leren
spelen? Dat kan vanaf een jaar of zes/zeven, wij hebben ook
pockettrompetjes en een kindertrombone. Je kan ook met je kind op les gaan,
en samen spelen in het opleidingsorkest.
Bij de Waterlandse Harmonie krijgen kinderen en volwassenen voor een
betaalbare prijs privé les van gekwalificeerde enthousiaste docenten. Een
instrument kan meestal van de Harmonie worden geleend. Er is een
opleidingsorkest en een groot orkest die allebei regelmatig concerten geven.
Als je al een (blaas)instrument speelt of slagwerk, kan je een keer mee komen
spelen in het orkest.
Vraag een gratis proefles aan of kom kijken bij een repetitie op dinsdagavond
in 'De Beke', in Ransdorp vanaf 19.00 uur. Meer informatie:
waterlandseharmonie@live.nl of kijk op onze website en facebookpagina.
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Beste Waterlanders, we vragen graag jullie hulp!
4 jaar geleden zijn we ons hart verloren op de dijk van Durgerdam. Destijds
woonde we een jaar op deze magische plek en nu zijn we terug in een heerlijk
maar tijdelijk huis op de Durgerdammerdijk. Wie o wie heeft een gouden tip
voor een huur- of koophuis in Durgerdam of elders in Waterland voor ons
(toekomstige) gezin? Als beloning ontvang je een ontspannen yogales of
super healthy vegetarisch diner ;) Tot op de dijk! J
Ruud, Saskia & Vèron. 06-48388980 / www.soulplaces.nl
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
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,- / snowboard € 25,Ook kleine reparaties mogelijk.
Neem contact op met Harry om een afspraak te maken: 06-24226545
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Agenda januari 2019

10 januari
11 januari
13 januari
14 januari
15 januari
15 januari
16 januari
20 januari
21 januari
22 januari
23 januari
25 januari
25 januari
28 januari
29 januari
31 januari
2 februari
3 februari
5 februari
5 februari

Werkgroep Internet, CDR
Nieuwjaarsbijeenkomst Zunderdorp
Dorpskerk Durgerdam
Kick-Off GlasDraad
Soos Holysloot, Spelmiddag
Dagelijks bestuur, CDR
Informatiebijeenkomst nieuwbw school
Nieuwjaarsbijeenkomst Holysloot
Start Glasvezel vraagbundeling
Bijeenk. Durgerdam GlasDraad
Bijeenk. Ransdorp GlasDraad
Nieuwjaarsbijeenkomst Ransdorp
Ophaaldag grof vuil
Bijeenk. Holysloot GlasDraad
Bijeenk. Zunderdorp GlasDraad
Bijeenk. Schellingwoude GlasDraad
Kledingbeurs & Kringloop
Ransdorper WinterBuurtBorrel
Soos Ransdorp, Bingo
Bijeenkomst recreatie en toerisme

