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Nieuws van de Centrale Dorpenraad 
In deze 'zomereditie' van 't Zwaantje staan weer heel veel activiteiten die 
gedurende de maanden juni, juli en augustus in landelijk Noord gaan 
plaatsvinden. Je hoeft je dus niet te vervelen ! 
 
Vanwege de zomervakantie zal het kantoor van de Centrale Dorpenraad 
gedurende de maand juli niet volledig bezet zijn. 
Op 2 september komt dan het volgende 't Zwaantje uit. 
Een fijne zomer toegewenst ! 
 

www.centraledorpenraad.nl 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
18 juni  Dorpsraad Schellingwoude (intern) 
23 juni  Dagelijks Bestuur 
26 juni  Historische Werkgroep 
29 juni  Werkgroep Cultuur 
10 juli  Historische Werkgroep 
16 aug.  Dorpsraad Durgerdam (intern) 
27 aug.  Dorpsraad Schellingwoude (intern) 
28 aug.  Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de Werkgroepen zijn op het 
kantoor van de Centrale Dorpenraad en beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
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Storingen en andere meldingen ... 
Op de website van de Centrale Dorpenraad staan nu alle relevante 
storingsnummers en extra informatie en uitleg hierover. 
kijk op www.centraledorpenraad.nl 
Ontbreekt er nog iets ? 
geef het dan door via 020-4904437 of info@centraledorpenraad.nl 
App BuitenBeter 
Via de gratis App BuitenBeter kun je heel makkelijk meldingen in de 
openbare ruimte doorgeven. In jouw melding kun je een foto, de locatie en 
het probleem doorgeven. Vervolgens worden deze gegevens bij de 
gemeente gemeld. 
 

 
Loslopende honden 
De afgelopen maanden heeft de politie verschillende meldingen gehad over 
honden die een weiland inrennen en achter het vee aangaan. Door het 
mooie weer zijn mensen meer en langer buiten, óók met hun de hond(en). 
Omdat veel mensen hun hond(en) laten loslopen gaan deze er wel eens 
vandoor. Uiteraard heeft uw huisdier niet altijd kwaad in de zin en zien zij 
bijvoorbeeld het rennen achter schapen als een spelletje. Helaas kan dit 
spelen van de honden, waarbij er vaak ook gebeten wordt, voor het vee 
grote gevolgen hebben ! Vee raakt te water of (soms ernstig) gewond. 
Honden moeten natuurlijk altijd aangelijnd zijn, behalve in de daarvoor 
aangewezen gebieden. Wij begrijpen ook dat het landelijke gebied zich heel 
goed leent voor het laten loslopen uw hond(en). 
De boodschap van dit schrijven is dan ook om uw hond aangelijnd te houden 
als u vee in de weilanden ziet staan ! 
Het is beter om uw hond(en) dan elders te laten rennen zodat zij vrij kunnen 
bewegen zonder dat zij kwaad kunnen. 
Hopelijk zal dit vervelende situaties in de toekomst voorkomen ! 
 
Met vriendelijke groeten, 
Simon Gelens en Mariska Ploeger 
Wijkagenten landelijk Noord 
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Tentoonstelling Watersnood in Ransdorper toren 
Op zaterdag 20 juni wordt om 16.30 uur de tentoonstelling in de Ransdorper 
toren over de Watersnood van 1916 officieel geopend. 
Met deze tentoonstelling in de toren van Ransdorp willen wij de aandacht 
vestigen op het feit dat het volgend jaar 100 jaar geleden is dat er een grote 
watersnood plaats vond in Waterland. 
Deze ramp was van grote invloed op ons gebied. 
De tentoonstelling op de tussenverdieping van de toren laat beelden zien 
van de situatie van het leven in de dorpen toen, dijkdoorbraken, redden van 
bewoners en vee, herstel, gevolgen enz. 
Boven op de toren kunt u zich voorstellen hoe Waterland er toen uitzag. 
Alleen maar water tot de horizon met af en toe een dak van een boerderij en 
de kerktorens als oriëntatiepunt. 
De toren is t/m september ieder weekeind te bezoeken van 11.00-17.00 uur. 
In juli en augustus dagelijks van 11.00-17.00 uur (maandags gesloten) 
Meer informatie over de toren: www.ransdorpertoren.nl 
 
 
Onderzoek naar jouw internet en mobiele bereikbaarheid ? 
In het vorige 't Zwaantje stond de oproep om eventuele problemen met 
internet en mobiele bereik door te geven. 
Het is nog steeds mogelijk om dit te doen. 
Het formulier en meer informatie vind je op onze website: 
www.centraledorpenraad.nl 
Het formulier kun je sturen naar: Dorpsweg 35 , 1028 BK Ransdorp  
Digitaal aanleveren kan via: info@centraledorpenraad.nl 
 
 
Lintje Georg Prins 
Op vrijdag 24 april is Georg Prins door burgemeester Eberhart van der Laan 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving dit lintje als 
waardering voor zijn jarenlange inzet voor het Dorpshuis van Ransdorp en 
zijn werk voor de Centrale Dorpenraad. 
Tijdens een gezellige bijeenkomst in de Kerk van Ransdorp was er diezelfde 
dag gelegenheid om hem te feliciteren met zijn lintje. 
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Waterlandse Vloed 
Op 17 augustus is er een presentatie van 
de Waterlandse vloed projecten bij de 
afsluitdijk onder de Tolhuistuin. 

 

Waterlandse Vloed: Een vloed aan kunst en cultuur in Amsterdam Noord. 
Bijna 100 jaar geleden, in 1916, braken de dijken van Waterland en 
overstroomde dit gebied. Nu voelen we ons veilig achter onze dijken en 
vergeten we soms dat we onder zeeniveau leven. De Waterlandse Vloed 
maakt ons bewust van onze verbondenheid met het water en het land 
waarop we leven. 
In de nacht van 13 op 14 januari 1916 brak een stormvloed de dijk rond de 
Zuiderzee op meerdere plaatsen. Deze watersnoodramp heeft veel invloed 
gehad op het gebied dat nu Amsterdam Noord is. De gemeenten Buiksloot, 
Nieuwendam (Nieuwendam en Zunderdorp) Ransdorp (Ransdorp, Holysloot, 
Durgerdam) en Schellingwoude stonden vijf maanden onder water. Veel 
vee, huisraad en werktuig is verloren gegaan. Het gebied verarmde. Alle 
bovengenoemde dorpen hebben zich in 1921 aangesloten bij de stad 
Amsterdam. 
De watersnoodramp van 1916 had ook een landelijke uitwerking; het was 
een directe aanleiding tot het aanleggen van de afsluitdijk in 1932. 
Vandaag de dag speelt waterveiligheid nog steeds een grote rol in 
Nederland en in Amsterdam Noord. De zeespiegel stijgt, de bodem daalt, 
het regent vaker en intenser. 
Houden we droge voeten? Moeten de dijken wel verzwaard worden? 
 
De Waterlandse vloed is opgedeeld in drie blokken: 
TOEN: De geboorte van Amsterdam-Noord 
Onder TOEN, vallen alle herdenkings projecten welke plaatsvinden in de 
winter 2015/2016. 
NU: 100 jaar droge voeten 
Onder NU vallen alle projecten welke plaatsvinden in de zomer van 2016. 
In de zomer van 2016 vieren we dat we 100 jaar droge voeten hebben. Het 
heeft namelijk tot vijf maanden na de ramp geduurd voor het gebied weer 
droog was. 
LATER: Houden we nog 100 jaar droge voeten ? 
Onder LATER vallen alle projecten rond waterinnovatie welke plaatsvinden 
in het voorjaar van 2016. 
 
Blijf op de hoogte en meldt je aan voor de nieuwsbrief op 
www.waterlandsevloed.nl 
Aanmelden van je project of als vrijwilliger mag natuurlijk ook ! 
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Barbecueën- hou het leuk 
Heerlijk: bij mooi weer met z’n allen in de tuin 
of bij de tent of caravan barbecueën. 
Gelukkig gaat het meestal goed. Maar wat doet u als de brandende 
barbecue omvalt of iemand vindt dat de barbecue niet snel genoeg brandt 
en er spiritus bij gooit ? 
Maak gebruik van de volgende tips, dan blijft het leuk. 
 
Houtskool 

 Gebruik houtskool of briketten als brandstof. Briketten zijn veiliger 
omdat ze geen vonken veroorzaken. Bovendien branden ze langer en 
gelijkmatiger. 

 Gebruik bij het aanmaken van de barbecue speciale aanmaakblokjes of 
vloeistof. Gebruik nooit benzine, petroleum of spiritus. 

 Neem de tijd, reken op minstens een half uur. Zodra de kolen gloeien, 
dus niet meer vlammen, kunnen die spiesjes erop. 

 Blaas niet in het vuur, gebruik een blaasbalg of waaier. 

 Dek een nog brandende of smeulende barbecue na gebruik af met 
zand. 

 Ga nooit met een brandende barbecue lopen. 
 
Gas 

 Controleer de datum op de gasfles. 

 Controleer de gasslang regelmatig op gaatjes (eventueel met een 
beetje zeepsop). 

 Zet de gasfles rechtop naast de barbecue. 

 Steek de barbecue aan op het moment dat u het gas opendraait. 
 
Elektrisch 

 Pas op voor regen. De combinatie water en elektriciteit zorgt voor 
kortsluiting. 

 Zet een elektrische barbecue dus ook niet vlakbij een vijver of 
zwembad. 

 Controleer het warmte-element regelmatig op roest en 
slijtage. 

 Pas op voor struikelgevaar: leg het snoer plat 
op de grond en zo min mogelijk in de 
looproute. 
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Algemene tips 

 Plaats de barbecue op een vlakke ondergrond. Zorg dat de barbecue 
niet omver kan worden gelopen. 

 Scherm de barbecue af met een windscherm. Houd rekening met de 
windrichting (overwaaien van vonken). Kies een windvrije plaats. 

 Pas op met licht ontvlambare kleding in de buurt van de barbecue. 

 Houd altijd een brandblusser of emmer schoon water bij de hand. 
 
Informatie 
Voor vragen of aanmeldingen om ons korps te versterken: 
Brandweer Landelijk-Noord, Kazerne manager A. van Zanten, 06-18796581 
www.brandweerlandelijknoord.nl 
 
 
 
De kuise Susanna / Lassus en Sweelinck 
Het programma vermeldt een Chanson en een vijfstemmige mis van Orlando 
di Lasso (1568) en Chansons van Jan Pieterszoon Sweelinck (1594). Rode 
draad is het populaire ‘Chanson spirituelle’ van Didier Lupi genaamd 
‘Susanna un jour’ (1548), dat gaat over de kuise Susanna die werd belaagd 
door de oude mannetjes maar ongedeerd bleef. Lassus en Sweelinck hebben 
dit stuk gebruikt voor hun eigen composities. 
Vocaal ensemble Cappella Nova o.l.v. Jurjen Vis 
zaterdag 20 juni 2015, aanvang 20.30 uur  
Dorpskerk Durgerdam 
Toegang: € 15,- / € 10,- 
 
 
 
Midzomernachtfeest 
Op zaterdag 20 juni is er in Schellingwoude weer het jaarlijkse 
midzomernachtfeest ! 
All Inclusive Schellingwoude Grand Royal Beach & Spa 
Aanvang19:00 Toegang op vertoon van flyer 
Met live optreden van Marieke, Local Heroes, U2U, Bienkorf en 
Wim & de jongens 
Meer informatie op: www.schelligwoude.org 
  

http://www.brandweerlandelijknoord.nl/
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Meer schone energie in Landelijk Noord 
Wanneer je dit Zwaantje leest, is waarschijnlijk een nieuw zonne-energie 
project in Landelijk Noord in gebruik genomen. Er zijn dan 180 
zonnepanelen geplaatst op het kinderdagverblijf de Tinteltuin bij de 
Stadshoeve. Een project van coöperatie Zon op Noord. 
Meer dan 25 huishoudens uit onze verschillende dorpen hebben met elkaar 
deze installatie gefinancierd. De kosten van € 270,- per paneel –of € 180,- 
met een klein stukje financiering– konden zo laag gehouden worden door de 
omvang van het project en een kleine financiële ondersteuning vanuit het 
stadsdeel. 
 
Drie zonnestroom installaties werken 
Inmiddels zijn er drie gezamenlijke zonne-energie projecten gerealiseerd in 
ons gebied, waaraan vele tientallen huishoudens uit onze vijf dorpen 
meedoen:  

 70 zonnepanelen op de gymzaal in Ransdorp 

 96 zonnepanelen op de stadshoeve in Zunderdorp 

 180 zonnepanelen op de tinteltuin in Zunderdorp 
Maar we willen met elkaar nog veel meer bereiken. We spreken nog steeds 
regelmatig mensen die graag zelf (meer) schone energie willen opwekken, 
maar die het teveel gedoe vinden, of wiens dak niet geschikt is. Daarvoor 
bieden onze gezamenlijke zonne-energie projecten een uitkomst! Je kunt 
overigens al meedoen vanaf één zonnepaneel. En hebt je inleg binnen 
ongeveer 8 jaar terugverdiend.  
 
Alle projecten hebben een looptijd van tenminste 25 jaar. De drie huidige 
projecten besparen in die 25 jaar bij elkaar meer dan één miljoen kilo CO2 
uitstoot en wekken bovendien bijna 2 miljoen kWh schone stroom op. Die 
aantallen willen we binnen een paar jaar verdubbelen met volgende 
projecten !  
Ben je enthousiast over ons initiatief ? Vind je het ook tijd zelf de 
verantwoording te nemen over onze toekomst ? En wil je meedoen in een 
van onze projecten ? 
Meld je dan aan bij eric@zonopnoord.nl of geertjan@zonopnoord.nl 
  

mailto:eric@zonopnoord.nl
mailto:geertjan@zonopnoord.nl
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Bied je dak aan! 
Nieuwe projecten kunnen niet zonder nieuwe locaties. Daarom zijn we op 
zoek naar daken waarop we nieuwe projecten kunnen/mogen realiseren. De 
daken bij Angela en Albert van de Stadshoeve liggen grotendeels vol. We 
zouden het leuk vinden een dak nabij Ransdorp, Durgerdam of 
Schellingwoude te kunnen gebruiken. Zodat we samen de volgende stap 
kunnen zetten op weg naar een energieneutraal Landelijk Noord.  
Heb je een dak van meer dan 200 m2 en doe je er zelf toch niets mee ? Doe 
je buurtbewoners dan een plezier en stel het beschikbaar voor gezamenlijke 
opwek van energie. Dan staat daar ook nog een leuke vergoeding tegenover. 
Stuur een mail naar eric@zonopnoord.nl of geertjan@zonopnoord.nl, dan 
maken we een afspraak om te praten over de mogelijkheden. 
Met zonnige groet,  
Eric de Lange & Geert Jan Stolk 
 
 
Open TuinKunstdag tuinparken Kweeklust en Tuinwijck 
Op zondag 21 juni van 10.00 tot 17.00 uur vindt de tweede Open 
TuinKunstdag plaats op de tuinparken Kweeklust en Tuinwijck in Amsterdam 
Noord. De tuinparken liggen aan de Ringweg A 10 (S 115) en aan de voet van 
de Schellingwouderbrug, respectievelijk richting Durgerdam en Ransdorp.  
Er is op de parken een folder verkrijgbaar met informatie over de open 
tuinen, de exposities, en de algemene en groepsactiviteiten. Er is een 
looproute uitgezet. 
De opening van de dag wordt om 10 uur verricht in de kantine van Tuinwijck 
door de voorzitter van dit tuinpark. Bezoekers zijn de hele dag welkom in de 
kantine van Tuinwijck aan de Liergouw 55 voor informatie, een consumptie 
en activiteiten. De kantine van Kweeklust aan de Durgerdammerdijk 1 is 
gesloten, maar er is wel informatie verkrijgbaar over de open tuinen en de 
activiteiten. 
Alle activiteiten op de tuinparken zijn gratis toegankelijk voor een algemeen 
publiek. Op Kweeklust kan worden deelgenomen aan jeu-de-boules en 
‘schaken voor jong en oud’. Er zijn activiteiten voor kinderen, een ruilbeurs 
met eigen tuinproducten en er is veel zang en muziek te horen.  
Op Tuinwijck is de plantenbroeikas de gehele dag geopend. Er is zijn 
lezingen, er draait een film over de tuinseizoenen en er zijn workshops. 
Meer informatie is ook beschikbaar op de websites van beide tuinparken: 
www.tuinparkkweeklust.nl en www.tuinparktuinwijck.nl  
  

mailto:eric@zonopnoord.nl
mailto:geertjan@zonopnoord.nl
http://www.tuinparkkweeklust.nl/
http://www.tuinparktuinwijck.nl/
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Waterland - Kerkenland 2015 
Voor het twintigste jaar wordt in het weekend van 20 & 21 juni en 27 & 28 
juni Waterland-Kerkenland georganiseerd. Deze muzikale fietsroutes voert u 
door het prachtige Noord-Hollandse landschap, naar kerkjes, waar u op 
muzikale intermezzo’s wordt getrakteerd. Er is een gevarieerd aanbod: van 
klassiek tot shanty en van jazz tot operette. In totaal zijn er 64 optredens 
van 16 ensembles, orkesten, koren en bands. 
De routes: 

 Op 20 en 21 juni gaat de tocht langs de kerken van Zunderdorp, 
Durgerdam, Ransdorp en Holysloot. Dit is de Zuidroute. 

 De Noordroute, op 27 en 28 juni, gaat langs de kerken van 
Zuiderwoude, Uitdam, Broek in Waterland en de R.K. Kerk van 
Monnickendam. 

De formule: 
Op elk heel uur (13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur) begint in iedere kerk langs 
de route een concert. Ieder concertje duurt 20 minuten. 
U kunt starten bij een kerk naar keuze. 
 
U geniet van de muziek, kunt even heerlijk uitrusten en hebt dan weer 
voldoende energie en alle tijd om naar de volgende kerk te fietsen. 
Beide routes zijn elk ongeveer 18 kilometer. 
 
Een weekend passe-partout mét routekaartje kost € 7,50 en is verkrijgbaar 
bij iedere deelnemende kerk.  
Voorverkoop bij boekhandel NIMO in Monnickendam.  
Voor kinderen tot 12 jaar is deelname gratis. 
Kijk voor het volledige programma en het laatste nieuws op onze website: 
www.kerkencultuurwaterland.nl 
 
In de dorpen zijn, behoudens Ransdorp, alle kerken in gebruik bij kerkelijke 
gemeenten. Er is een traditie van gastvrijheid en openheid om alle 
bezoekers te ontvangen voor een rondleiding, torenbeklimming, concert of 
tentoonstelling. Er staan tijdens deze fietsweekenden tientallen vrijwilligers 
klaar. 
Fiets mee en geniet! 
 
De organisatie is in handen van de Commissie Kerk en Cultuur Waterland 
 
  

http://www.kerkencultuurwaterland.nl/
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Zomerfestival OBS De Weidevogel 
Om een fantastisch jaar op de Weidevogel af te sluiten wordt op 26 juni het 
zomerfeest van de ouders gecombineerd met een festival voor de kinderen. 

Vanaf 13.00 uur start het festival met een optreden van de oudere 
kinderen op het Open Podium. Kinderen kunnen springen op het 
springkussen, een suikerspin halen of meedoen aan een gitaarworkshop en 
nog veel meer! En natuurlijk is het Open Podium de rest van de middag 
beschikbaar voor de kinderen die hun talenten willen showen, alleen of 
samen met een ouder. 
Daarnaast krijgen kinderen de kans om hun oude speelgoed te verkopen op 
de vrijmarkt en zal er een Hollandse markt komen waar bedrijven en 
producenten uit de buurt, maar ook ouders spullen kunnen verkopen. Dit 
kunnen kunstwerken en sieraden zijn, maar ook boerenproducten uit de 
omgeving van de school. 

Het dagprogramma zal om 15.30 uur worden afgesloten met een 
veiling, het geld van deze veiling gaat volledig naar de school en is bedoeld 
voor meer culturele activiteiten in en met de klas. Er worden onder andere 
kunstwerken van de kinderen, producten uit de streek en activiteiten zoals 
een workshop of cursus geveild. 

Om 17.30 uur zal het festival overgaan in het Zomerfeest, waar onder 
het genot van een hapje en een drankje VJ Daddy zal optreden en waar u uw 
talenten kunt showen op het Open Podium ! 
 
Heeft u een eigen bedrijf en wilt u een kraam huren ? 
U kunt uw producten verkopen of reclame maken voor uw bedrijf, de 
opbrengst is dan geheel voor uzelf. 
of 
Wilt u producten ter beschikking stellen die de kinderen zelf mogen 
verkopen ? 
of 
Heeft u producten en leuke activiteiten (bijv. een zeiltocht, een lekkere 
lunch of een meditatiecursus) die u beschikbaar wilt stellen voor de veiling ? 
 
Neem dan contact op met De Weidevogel via mail: 
p.van.baaijen@obsdeweidevogel.nl 
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Boerenmarkt Zunderdorp 
Op zaterdag 27 juni van 10.00 tot 17.00 uur houdt Zunderdorp weer zijn 
3-jaarlijks terugkerende Boerenmarkt. 
De markt is een begrip in de regio en een festijn voor jong en oud waar het 
landelijke (boeren-)leven letterlijk van dichtbij kan worden geproefd en 
beleefd. Je vindt er een onvervalst stukje oer-Hollands vermaak en dus 
ontbreken ook ditmaal de oud-Hollandse spelen, klassieke tractoren en 
dieren van Zorgboerderij ‘Ons Verlangen’ niet. Voetbalclub 'Het Begon Op 
Klompen' verzorgt diverse voetbalclinics. 
Darten met een hooivork, boerengolf spelen, sjoelen op een reuzensjoelbak 
of ervaren hoe lekker ‘boerenjongens’ zijn ? 
Het kan allemaal op de Boerenmarkt van Zunderdorp ! 
Je kunt rondsnuffelen op de grootste rommelmarkt van Noord-Holland. Op 
de Boerenmarkt staan meer dan honderd kramen met verse groenten, vis, 
fruit, tuin- en kamerplanten en het aanbod zelfgemaakte lekkernijen van het 
platteland, bereid in (groot-)moeders keuken. 
 
Meer dan 200 vrijwilligers maken de Boerenmarkt in Zunderdorp mogelijk. 
De entree tot de Boerenmarkt is gratis. 
Meer informatie over de Boerenmarkt in Zunderdorp is te vinden op: 
www.boerenmarkt2015.nl 
 
 
 
 
 
Kledingbeurs en rommelmarkt 
De kledingbeurs & rommelmarkt in Holysloot is nu ook iedere eerste 
zaterdag van de maand geopend van 11 tot 14 uur ! De data voor deze 
zomer zijn 4 juli en 8 augustus. 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 ! 
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Durgerdam Ontwaakt Zomerfestival 
Voor de eerste keer deze zomer heeft Durgerdam haar eigen concertserie. 
Klassieke muziek en een gezellige dorpssfeer komen samen in de mooie 
oude kerk. Hier is iedereen welkom voor een muzikale belevenis in prachtig 
zomers Durgerdam.  
 
Het programma: 
Zaterdag 18 juli 
late night-concert om 21.30 uur 'Wiegend de Wereld rond'. Een concert met 
wiegeliedjes uit de hele wereld, gezongen door alt Valerie Friesen met aan 
de piano Femke de Graaf. 
Zondag 19 juli 
theeconcert om 16.00 uur 'Italiaanse en Engelse Barokaria's', met alt 
Mariette Witteveen en gitarist Christian Fergo. 
Donderdag 23 
juli lunchconcert om 11.30 uur 'Encores', bloemlezing uit toegiftstukken met 
cello-pianoduo Chris van Balen en Femke de Graaf. 
Deze concerten duren ongeveer 1 uur. Entree € 12,- inclusief drankjes. 
 
Vrijdag 24 juli 
feestelijk slotconcert om 20.15 uur 'Souvenirs, souvenirs'. Chansonnier Nico 
Knapper, die in de jaren '50 in Parijs optrad samen met o.a. Jacques Brel, 
zingt Franse chansons en vertelt tussendoor over zijn herinneringen aan die 
tijd in Parijs en over zijn latere carriere als tv-regisseur, waarin hij nauw 
samenwerkte met o.a. Liesbeth List en Herman van Veen. 
Avondvullend programma. Entree € 20,- inclusief drankjes. 
 
Meer informatie vanaf 1 juli op de website 
www.christianfergo.info/durgerdamontwaakt of via facebook op 
www.facebook.com/durgerdamontwaakt 
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Muziekkappellen 2015 
Nadat sinds 2011 in de afgelopen jaren diverse muziekkapellen in Noord-
Holland, West Friesland en Amsterdam-Noord op kleine schaal, nieuw leven 
werden ingeblazen, richt de Stichting Muziekkapellen in 2015 haar aandacht 
uniek op de stad Amsterdam zelf. 
Dit door middel van een stads breed opgezet festival dat zich zal afspelen op 
zes locaties, in vier stadsdelen, met 20 blaasorkesten. 
Weinigen zullen weten dat historisch Amsterdam ooit maar liefst 26 
muziekkapellen kende, verspreid over de gehele stad: prachtige veelal 19e 
eeuwse, open paviljoens. Vele daarvan zijn ten prooi gevallen aan de 
sloophamer, nog slechts 6 zijn er van overgebleven, deels gerestaureerd, 
deels herbouwd.  
 
Ons idee is weer te spelen in Amsterdam-Noord: Ransdorp, Schellingwoude 
en Durgerdam, evenals vorig jaar en het jaar ervoor. Daarnaast zijn er 3 
nieuwe locaties in het Vondelpark, het Oosterpark en Artis, waar de 
muziektent van het Thorbeckeplein heen is verhuisd.  
 
Op zondag 23 augustus beginnen we traditiegetrouw in Amsterdam Noord.  
En de volgende 3 opeenvolgende zondagen zullen de andere plekken 
bespeeld worden. 
 
De bespelers, in Ransdorp. Schellingwoude en Durgerdam, zullen bestaan uit 
de harmonieën, fanfares, big bands uit deze dorpen, aangevuld met 
entreacts, zangkoren en kleine gelegenheidsbandjes. 
Exacte programmering volgt z.s.m. op www.muziekkapellen.nl  
 
De achterliggende ambitie is tweeledig. extra aandacht voor de blaas-kapel-
muziek-cultuur in de openbare ruimte van onze stad, maar ook aandacht 
voor de muziekkapel als architectonisch en kunsthistorisch artefact, 
waarvan eerherstel nuttig, nodig, aangenaam en dierbaar zou kunnen zijn. 
 
 
  

http://www.muziekkapellen.nl/
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Locatietheater Ode aan het Water 
27, 28 en 29 augustus, 19:30 uur - Durgerdam 
Het is augustus 2015, vier maanden voordat de dijken van Waterland 100 
jaar geleden doorbraken. De voorstelling 'Ode aan het Water' gaat over 
Waterland, de schoonheid en dreiging van het water. Muzikanten, dansers, 
theatermakers en buurtbewoners uit Landelijk Noord en Amsterdam Noord 
vullen ieder een eigen deel in en hebben zich daarbij door elkaar laten 
inspireren.  
Buiten op vijf locaties in Durgerdam vinden voorstellingen plaats van onder 
andere de muzikant/videomaker Chris Bernhart (Meneer van Puffelen) en 
Dance Studio Carmen. In het kerkje wordt het publiek verder meegevoerd 
op de stroming van het water door de speciaal voor deze gelegenheid 
samengestelde band ‘De Overkant’ van Jan Schindler en het koor  
‘De Waterlanders’ o.l.v. Elly Machtel. 
Kaartverkoop 
Try-out - donderdagavond 27 augustus € 10,- per stuk 
Vrijdag- en zaterdagavond 28 en 29 augustus € 15,- per stuk 
Bestellen van kaarten kan door een email te sturen naar 
odeaanhetwater@outlook.com 
o.v.v. Ode, datum, uw naam en aantal kaarten 
 
Over Ode aan het Water 
Ode aan het Water wordt georganiseerd door Tine Driessen, Nancy Ettes, 
Mariëtte Groeneveld en Marjolein Klaassen. 
Professionals, amateurs en andere buurtgenoten werken vrijwillig mee aan 
dit project. Ode aan het Water sluit aan bij de initiatieven van de 
‘Waterlandse Vloed’. 
 
Like en deel ook onze Facebookpagina: 
https://www.facebook.com/pages/Ode-aan-het-
water/1451778541780649?fref=ts 
 
  

mailto:odeaanhetwater@outlook.com
https://www.facebook.com/pages/Ode-aan-het-water/1451778541780649?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Ode-aan-het-water/1451778541780649?fref=ts
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Agenda juni - juli - augustus 2015 

  

17 juni 50+ Soos Zunderdorp, inloopsoos 
18 juni Dorpsraad Schellingwoude (intern) 
20 juni Concert Kerk Durgerdam 
20 juni Officiële opening tentoonstelling Ransdorper toren 
20 juni Midzomernachtfeest Schellingwoude 
20 & 21 juni Waterland Kerkenland, zuidroute 
21 juni Open Tuinkunstdag 
23 juni Dagelijks Bestuur Centrale Dorpenraad 
26 juni Historische Werkgroep, kantoor Centrale Dorpenraad 
26 juni Zomerfestival OBS 'De Weidevogel' 
26 juni Inzameling grofvuil Landelijk Noord 
27 juni Boerenmarkt Zunderdorp 
27 & 28 juni Waterland Kerkenland, noordroute 
29 juni Werkgroep Cultuur, kantoor Centrale Dorpenraad 
  
4 juli Kledingbeurs en rommelmarkt Holysloot 
10 juli Historische Werkgroep, kantoor Centrale Dorpenraad 
18 & 19 juli Durgerdam ontwaakt, Zomerfestival 
23 & 24 juli Durgerdam ontwaakt, Zomerfestival 
24 juli Inzameling grofvuil Landelijk Noord 
  
8 aug Kledingbeurs en rommelmarkt Holysloot 
16 aug Dorpsraad Durgerdam (intern) 
17 aug Presentatie Waterlandse Vloed 
23 aug Muziekkappellen, concerten 
27 aug Dorpsraad Schellingwoude (intern) 
27 aug Ode aan het Water try-out, Durgerdam 
28 aug Inzameling grofvuil Landelijk Noord 
28 & 29 aug Ode aan het Water, Durgerdam 

  

Colofon 
Kopij september digitaal opsturen uiterlijk tot vrijdag 28 augustus 2015 

Redactie Dorpsweg 35 
1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 
info@centraledorpenraad.nl 

Website: 
www.centraledorpenraad.nl 
 

Oplage 1000 exemplaren 
Bezorging J. Gils (020-6368967) 
’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 

 

http://www.centraledorpenraad.nl/

