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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 Amsterdam-
Noord 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. Meer informatie staat op onze website: 
www.centraledorpenraad.nl 
 
Het kantoor van de Centrale Dorpenraad is gevestigd te Ransdorp in het 
voormalig schoollokaal van de openbare basisschool van Ransdorp.  
 
Adres: Dorpsweg 35 
  1028BK Ransdorp 
Telefoon: 020-4904437 (ma, di, do en vr van 8.30 tot 14.30 uur) 
Email:  info@centraledorpenraad.nl 
Website: 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 
Defecte lantaarnpaal       020-5972626 
Openbare ruimte        14020 
Meldingen in de openbare ruimte kunnen ook doorgegeven worden via: 
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/mor-0/melding-openbare/ 
 

Colofon 

Kopij september digitaal opsturen uiterlijk tot vrijdag 26 augustus 2016 

 
Redactie 

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

 
Website: 
www.centraledorpenraad.nl 
 

Oplage 1000 exemplaren 

Bezorging J. Gils (020-6368967) 

Tekening Kerk Schellingwoude 

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 
 

 

mailto:info@centraledorpenraad.nl
http://www.centraledorpenraad.nl/
mailto:info@centraledorpenraad.nl
http://www.centraledorpenraad.nl/
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Nieuws van de Centrale Dorpenraad 

 
 
Dit is het zomer-nummer van 't Zwaantje en beslaat de periode juni, juli en 
augustus. Begin september komt dan het volgende 't Zwaantje uit. 
Vanwege de vakantie is het kantoor van de Centrale Dorpenraad gesloten van  
25 juli t/m 21 augustus. 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
De meeste vergaderingen zijn op het kantoor van de Centrale Dorpenraad en 
beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
16 juni   Werkgroep Cultuur 
24 juni   Werkgroep Historie 
28 juni   Dagelijks Bestuur 
1 juli   Bestuurlijk Overleg 
8 juli   Werkgroep Historie 
8 augustus  Dorpsraad Holysloot 
26 augustus  Werkgroep Historie 
26 augustus  Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
 
 
Centrale Dorpenraad verder zonder beleidsmedewerker 
Beleidsmedewerker Jerome Scheltens zal per 1 juli vertrekken bij de Centrale 
Dorpenraad. Eind 2015 heeft de Centrale Dorpenraad een grote subsidiekorting 
aangekondigd gekregen door de bestuurscommissie van stadsdeel Amsterdam 
Noord. De Centrale Dorpenraad heeft hier bezwaar tegen gemaakt maar 
vooralsnog zonder succes. Dit betekent dat het dagelijks bestuur gedwongen is 
geweest om per 1 januari 2017 te kiezen tussen de betaalde arbeidskracht of het 
behouden van een centrale en laagdrempelige kantoorruimte die alle 
gebiedsbewoners ter beschikking staat. De moeilijke maar weloverwogen keuze 
is gemaakt. Het bestuur heeft Jerome in april aangekondigd dat einde van het 
jaar zijn dienstverband niet meer zou worden verlengd. Jerome heeft toen zelf 
besloten al eerder te stoppen in verband met mogelijkheden die zich bij zijn 
andere baan in Den Haag voordeden. De vrijwilligers van de dorpsraden, 
werkgroepen en het dagelijks bestuur van de Centrale Dorpenraad bedanken 
Jerome voor zijn inzet in de afgelopen anderhalf jaar. Ook Jerome wil graag 
iedereen bedanken met wie hij in de afgelopen periode heeft samengewerkt. Hij 
heeft een mooie en inspirerende tijd gevonden. Hij benadrukt dat hij in het 
gebied blijft wonen (woonschip in Schellingwoude), de afgelopen maand z’n 
examen Brandbestrijding voor de vrijwillige brandweer in Ransdorp heeft 
gehaald en daar actief blijft, en ook anderszins als vrijwilliger bij thema’s in dit 
gebied betrokken blijft. Einde dienstverband, maar geen vertrek! 
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Burgemeester in Landelijk Noord 
Op uitnodiging van de Centrale Dorpenraad heeft burgemeester Van der Laan op 
vrijdagmiddag 3 juni is een bezoek gebracht aan Landelijk Noord.  
Bij Zorgboerderij De Breedijk-Hoeve heeft hij een gesprek gehad met enkele 
agrariërs en is o.a. gesproken over de daling van het veen, de zorgboerderijen 
en het verschil in agrarisch beleid tussen gemeente en provincie.  
Daarna is er in het Dorpshuis Holysloot gesproken over het gebied en zijn 
bewoners, de impact van de dijkversterking en de recreatiedruk in het gebied die 
steeds groter wordt. 
De middag werd afgesloten in het Jeugdgebouw van Zunderdorp. Meer dan 60 
bewoners waren aanwezig en gingen in gesprek met de burgemeester. 
De burgemeester heeft de Centrale Dorpenraad hartelijk bedankt voor het 
geslaagde bezoek en zegt veel nieuwe kennis te hebben opgedaan. 
 
 
Plastic afval scheiden in Landelijk Noord 
Vorige maand zijn er in Landelijk Noord op verschillende plekken containers voor 
plastic verpakkingsmateriaal en drankkartons geplaatst. De locaties zijn: 

 Nieuwe Gouw / hoek Achtergouwtje 

 Schellingwouderdijk nabij nr. 339 
 Durgerdammerdijk 

In het midden van dit 't Zwaantje zit een overzicht van welke soorten plastic in 
deze containers gestort kan worden. 
Ook op de website www.plasticheroes.nl staat nog veel meer informatie over het 
inzamelen en verwerking van plastic afval.   
 
 
Werkzaamheden Beemsterstraat 
Tot begin augustus zijn er nog werkzaamheden gaande aan de Beemsterstraat 
tussen de Jisperverldstraat en de inrit van parkeerplaats Sportpark De Weren. 
De werkzaamheden betreffen het vervangen van de bestaande verharding van 
bestrating en asfalt door een nieuwe asfaltconstructie en het aanbrengen van 
verhoogde fietspaden aan beide zijde van de weg. Het verkeer wordt door 
middel van omleidingen en een tijdelijke verkeersregelinstallatie (om en om) 
regeling over 1 rijstrook langs het werk geleid. 
Hierdoor zal enige vertraging en hinder op het traject ontstaan. 
 
In het weekend van 29 juli vanaf 20:00 uur t/m 1 augustus 6:30 uur 
wordt de weg geheel afgesloten i.v.m. de werkzaamheden op de kruising met de 
parkeerplaats van Sportpark De Weeren. Het verkeer wordt via omleidingsroutes 
om het werk heen geleid. 
Meer informatie en de bewonersbrief staat op www.centraledorpenraad.nl 
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Kom en denk mee over het GVB netwerk in Noord 
De bestuurscommissie Noord nodigt u uit om op donderdag 16 juni om 19.00 
uur in het Stadsloket mee te denken over het GVB netwerk in Noord. Met de 
komst van de NZ-lijn gaat het Amsterdamse openbaar vervoernetwerk 
veranderen. Dit betekent dat een aantal buslijnen straks nieuwe routes krijgen. 
Het historisch gegroeide Amsterdamse OV-net sluit niet meer aan op de huidige 
behoeften van de reiziger en de ontwikkelingen in Amsterdam. Het GVB mag 
straks niet meer met bussen door de IJtunnel rijden. Dit betekent dat de 
busroutes in Noord gaan veranderen. Daarom nodigt de bestuurscommissie van 
Noord, en het GVB, bewoners en ondernemers uit om mee te denken over een 
aangepast netwerk die past binnen de opdracht die de stadsregio Amsterdam 
heeft meegegeven. Datum, tijd en locatie: 
Donderdag 16 juni om 19.00 uur in de Burgerzaal in het Stadsdeelhuis aan het 
Buikslotermeerplein 2000. 
Heeft u liever veel lijnen die niet zo vaak rijden of juist minder lijnen die heel 
vaak rijden ? En waarom ?  
Ook horen wij graag uw mening over lijnnummers en kleuren. 
Het proces 
In september 2016 biedt het GVB aan de Stadsregio Amsterdam het concept-
vervoerplan aan. Het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Noord kan een 
advies geven op dit plan. In december 2016 wordt het definitieve plan 
vastgesteld door de Stadsregio Amsterdam. 
(bron NoordMail) 
 
 
Nextdoor 
Sinds enige tijd is de gratis en besloten buurtapp Nextdoor opgestart in ons 
gebied. Via Nextdoor kun je contact houden met buren en makkelijk berichten en 
oproepjes verzenden naar je buurt. Meld activiteiten in de buurt aan of plaats 
iets in de vraag en aanbod-rubriek. Je kunt je aanmelden en toevoegen aan de 
buurt 'Waterland'. Nextdoor is beschikbaar voor computer en smartphone. 
 
 

Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 

 
 
Zwanen foto's 
Heb je een mooie foto van een zwaan? Stuur deze naar de Centrale Dorpenraad! 
Voor een speciale editie van 't Zwaantje zijn we op zoek naar 'zwanenfoto's', dit 
kan een 'echte' zwaan zijn maar het mag ook zwaan in een gevelsteen, koorhek 
of glas in lood-raam zijn. Of misschien een foto van een mooi beeld.  
Als het maar een zwaan is ! 
Meer weten ? Neem dan contact op met Marianne Vrolijk tel. 020-4904437 
Foto's graag digitaal aanleveren via email info@centraledorpenraad.nl 
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Midzomernachtfeest 
Zaterdag 18 juni aan de IJ-oever van Schellingwoude. 
Thema: CODE ROOD in het licht van 100 jaar Waterlandse vloed 
 
 
Schellingwoudepark blijft behouden ! 
De afgelopen maand heeft een groep vrijwilligers uit Schellingwoude, met steun 
van de dorpsraad Schellingwoude en de Centrale Dorpenraad flink gelobbyd om 
het Schellingwoudepark te behouden, en deze actie is zeer succesvol geweest, 
allen gefeliciteerd! 
In het beleidsdocument Koers 2025 voor grootschalige inbreiding van 
Amsterdam om in tien jaar 5000 woningen per jaar bij te bouwen, stond een 
groot deel van het Schellingwouderpark als potentiele strategische reserve 
bouwgrond als alle eerdere stukken grond over een aantal jaar toch nog niet 
genoeg woningen zouden hebben opgeleverd. Hoewel dus geen direct risico, 
was iedereen in Schellingwoude en Landelijk Noord het er over eens dat direct 
actie nodig was om überhaupt de suggestie van de beschikbaarheid van het 
Schellingwouderpark als bouwgrond zo vroeg en zo veel mogelijk in de kiem te 
smoren. 
Het stadsdeel Noord en de bestuurscommissie zijn benaderd en zij namen ons 
standpunt grotendeels over in hun advies aan de centrale stad. Alleen een klein 
stuk publiek park kon nog wel als overgangszone worden gebruikt volgens het 
stadsdeel. De lobby ging verder richting relevante personen bij de centrale stad. 
Het College van B&W schrijft nu in haar reactie het stadsdeeladvies over te 
zullen nemen. Dat is mooi. Maar in de nieuwe versie van Koers 2025 heeft zij 
ook dit laatste stuk publiek groen bouw-vrij gehouden!  
Wel is er nog een stukje privé-groen tussen het park en Oranjewerf dat 
overgangsgebied voor bebouwing mag worden. Dit stukje is ook nog onderdeel 
van de Hoofdgroenstructuur, die de stad zegt te willen behouden. We gaan ons 
beraden of en wat we hier van vinden en eventueel aan willen doen. En ondanks 
het grote succes van deze actie zullen toch altijd waakzaam moeten blijven of er 
niet nieuwe pogingen komen het park als bouwlocatie te bestempelen. Maar 
voor nu is het feest, dat belooft een mooi Schellingwouder midzomernachtfeest 
in het park op 18 juni! 
 
 

Waterlandse Vloed 

 
 
In het herdenkingsjaar 2016 (100 jaar na de watersnood 1916) presenteert 
Waterlandse Vloed kunst en cultuur op wisselende locaties in de meest 
uiteenlopende vormen, rond het thema Wij en Water: toen, nu en later. Op de 
site www.waterlandsevloed.nl vind je meer informatie en de hele agenda. 
 
 

http://www.waterlandsevloed.nl/
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100 jaar geleden … 
Vanaf eind maart 1916 wordt er begonnen met het leegpompen van het 
overstroomde gebied. In mei 1916 wordt het 'normale' waterpeil van Waterland 
bereikt. Daarna moeten de dieper gelegen polders nog leeggepompt worden. 
In het blad De Ingenieur publiceerde Jhr. C.J.A. Reigersman een overzicht met 
de data wanneer de verschillende droogmakerijen vrij van water zijn: 
 

De meren waren op de volgende data van het overstromingswater bevrijd: 
de Durgerdammer Die  op   8 Juni 
de Burckmeer   op 17 Juni 
de Blijkmeer   op 21 Juni 
de Buikslotermeer   op 27 Juni 
de Belmermeer   op 10 Juli 

 
 
Het leek een droom, maar nu gaat het dan toch echt gebeuren!  
Op 24 juni a.s. gaat WIE WIND ZAAIT van start! Kijk maar in het weiland vlak 
achter Ransdorp, daar staat een levensgrote metalen kerk met een 21 meter 
hoge toren. Het decor, waarin straks een 45-koppig orkest van blazers, 
slagwerkers, contrabas en toetsen samen met het koor, solisten en acteurs de 
watersnoodramp uit 1916 tot leven brengen.  
Maandenlang is er gerepeteerd. Met de inzet en passie van meer dan 100 
getalenteerde amateurs uit Waterland e.o. en onder de bezielende leiding van 
regisseur Pieter Stellingwerf, koordirigent Benjamin Bakker en orkestdirigent 
Thomas Geerts is dit pure community art project van de grond gekomen. 
WIE WIND ZAAIT wordt een onvergetelijke belevenis voor deelnemers en 
publiek.  
Laat je meeslepen door het hartverscheurende verhaal van Anna die de 
overstromingsramp nog als kind heeft meegemaakt. Daarbij sluiten weerbarstige 
weergoden ook op de avond zelf niet uit dat een overstroming nog elk moment 
mogelijk is… Dus laarzen meenemen !  
Midden tussen de weilanden, bij de ondergaande zon en met het zicht op die 
vermaledijde zeedijk. Mis deze spectaculaire openluchtvoorstelling, niet !  
Op de kerkbanken kunnen per avond zo’n 400 mensen het spektakel meemaken. 
Er zijn al veel kaarten verkocht, dus wees er snel bij. Er zijn slechts 9 
voorstellingen. Op 19 juni zijn wij ter plaatse aan het repeteren. 
Wie dat makkelijk vindt kan op het terrein kaartjes kopen. 
 
Kaarten zijn verkrijgbaar via www.wiewindzaait.nl en kost € 17,50 
Lezers van 't Zwaantje krijgen € 2,50 korting, vul daarvoor de code buog2016 in 
bij de bestelling. 
Tegen contante betaling kun je ook bij de Centrale Dorpenraad kaarten kopen. 
Neem dan contact op met: Marianne Vrolijk, tel. 020-4904 437 of email 
m.vrolijk@centraledorpenraad.nl 
 

http://www.wiewindzaait.nl/
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Nog enkele walnotenbomen te koop ... 
Er zijn al meer dan 90 bomen verkocht ! Het doel om 100 walnotenbomen terug 
te brengen in het voormalig overstromingsgebied is bijna gelukt.  
Dus als je nog een boom wilt dan moet je er snel bij zijn !  
Een van de laatste bomen kopen ? 
Een boom kost € 35,- per stuk en kan voor € 5,- extra thuisbezorgd worden. 
Geef je bestelling door via info@centraledorpenraad.nl of neem contact op met 
020-4904437. 
De bomen worden eind november geleverd en kunnen begin december bezorgd 
worden. Meer informatie over de Walnoot Junglans Regia en de verkoop staat op 
www.centraledorpenraad.nl 
 
 
En verder ... 
 
(D)ijkgesprek #2: talkshow over 100 jaar droge voeten. 
Onderwerp: “Hoe zelfredzaam ben je zelf ?” 
Wat moeten burgers doen om zichzelf te redden bij wateroverlast ? 
En wat kunnen we verwachten van de overheid en de waterprofessionals? 
maandag 27 juni om 20:00 uur 
Locatie: Expocafe ZAMEN, Zamenhofstraat 150, 1022 AG Amsterdam 
 
Tussen beheersen en bezweren – kunstproject door Valerie van 
Leersum 
Het Zuiderzeemuseum presenteert Valerie van Leersum op het Over het IJ 
festival. Zij toont een serie vaandels waarop foto’s te zien zijn van altaars met 
voorwerpen die te maken hebben met het beheersen en bezweren het water in 
Nederland.  
tijdens Over het IJ festival van 8 t/m 17 juli, dagelijks gratis te zien 
overhetij.nl of www.valerievanleersum.nl 
 
Landschapsextracten – kunstproject door Sattelietgroep 
kunstenaarscollectief Satellietgroep gaat samen met boeren, experts en publiek 
in het landschap van Waterland, Amsterdam-Noord, op zoek naar de invloed van 
het zout van de Watersnood van 1916. 
Over het IJ festival op 9 en 10, 16 en 17 juli van 15:00 – 18:00 uur 
Kosten € 13,-  Kaarten via http://overhetij.nl 
 
Tentoonstelling Watersnoodramp 1916 in Ransdorper Toren 
door Stichting Ransdorper Toren i.s.m. Historisch Centrum Amsterdam Noord. 
Nog te zien tot eind 2016 
 

  

http://overhetij.nl/programma/voorstelling/?id=61#_blank
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Informatie & Activiteiten 

 
 
Zunderdorp wint de beker met de grote oren!! 
Dit jaar is weer een editie geweest van het Jan Hoeve Dorpentoernooi. De 
organisatie had een nieuw concept bedacht om het toernooi aantrekkelijker te 
maken. Helaas kon dit niet doorgaan omdat vele clubs te kampen hadden met 
nacompentitie waardoor veel spelers nog niet konden uitkomen voor hun dorp. 
Door afmeldingen moest dit jaar helaas Broek in Waterland afhaken voor de 
strijd maar de coach van de Broekers riep al snel: 'We pakken ze volgend jaar!' 
Dit seizoen bleven er dus maar drie dorpen over: Ransdorp, Holysloot en 
Zunderdorp. Zij gingen met elkaar de strijd aan en uiteindelijk werd Ransdorp 
verslagen en mocht de finale gespeeld worden tussen de Holysloters en 
Zunderdorpers ! 
 
Zunderdorp heeft in de zinderende finale de “cup met de grote oren” gewonnen 
doordat de ploeg zich, na strafschoppen, kroonde tot winnaar. Het had echter 
nooit zover mogen komen aangezien Holysloot een voorsprong uit handen gaf. 
In de eerste helft was Holysloot de sterkere ploeg ondanks dat Zunderdorp 
veelvuldig de bal had, maar deze konden niet gevaarlijk worden. Holysloot 
daarentegen kwam er steeds levensgevaarlijk uit. 
In de tweede helft leek de wedstrijd vrij snel beslist. Al gauw na de rust kwam 
de 3-0 op het score bord in voordeel van de Holysloters. Dit leiden er wel toe dat 
Zunderdorp er flink de beuk in gooide want die waren niet van plan om zich over 
te geven. De ploeg speelde de tweede helft erg volwassen gezien het jeugdige 
elftal en Holysloot ging steeds meer verzwakken. 
Met nog een half uur te spelen werd het grimmiger en harder op het veld en 
hierdoor kwamen er een paar kleine overtredingen en werden paar gele kaarten 
getrokken door scheidsrechter Chris Maas, die overigens een prima wedstrijd 
leiden ! Met nog een paar minuten te spelen op de klok werd het steeds 
spannender en uiteindelijk maakte Zunderdorp het af en zorgde voor de 3-3. 
 
Toen het eindsignaal werd gegeven kwam het aan op penalty's. Dit is vooraf 
opgenomen in het reglement en hierdoor werd er ook geen verlenging gebruikt. 
Deze penaltyreeks werd uiteindelijk gewonnen door Zunderdorp, omdat één van 
de Holysloters (we noemen geen namen) zijn penalty miste. Beide keepers 
waren eigenlijk kansloos op de genomen penalty’s. 
Hierdoor kon coach Nanning Punt van Zunderdorp samen met zijn ploeg de cup 
omhoog houden en kon het feest beginnen. 
 
Wij van de organisatie kijken terug op een mooi toernooi en feliciteren de 
jongens uit Zunderdorp ! 
Toernooileiding Jan Hoeve Dorpentoernooi 
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Met Theo aan tafel 
Op vrijdag 17 juni vanaf 18:30 uur kun je weer aanschuiven bij 'Theo'. 
Locatie: Wijkgebouw Schellingwoude, Wijkergouw 12, 1023 NV Schellingwoude. 
Deze keer een Spaans / Mexicaanse BBQ voor € 16,50 p.p. excl. drank 
Menu: 
Licht gebonden gepofte maïs soep  
Tortilla´s en brood met avocado dip 
Sardines/ gamba´s en inktvis van de bbq 
Pulled pork / Spaanse worst van de bbq  
Gegrilde verse mais ,paprika en aardappels 
Limoen boter kip op spies 
Met lekkere salsa´s en yoghurt toppings 
Frisse Mexicaanse  groente salade 
Burn out nagerecht van Theo 
Reserveren en vooruit betalen kan via mettheoaantafel@outlook.com 
Rekeningnr. NL71 TRIO 0197 9184 33 Triodosbank 
Onder vermelding van aantal personen en 17 juni 2016 
Hopelijk tot vrijdag 17 juni en de vriendelijke groeten, 
Theo van den Hoogen 
tel. 06-1666411 
 
 
Waterland-Kerkenland 2016 
21 jaar muzikale fietsroutes door de achtertuin van Amsterdam 
Voor het eenentwintigste achtereenvolgende jaar wordt in Waterland en 
Landelijk Amsterdam-Noord Waterland-Kerkenland georganiseerd.  
Op zaterdag 18 en zondag 19 juni en op zaterdag 25 en zondag 26 juni 2016. 
Deze muzikale fietsroutes voeren 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 zigeunermuziek en van chansons 
tot brass-music. In totaal zijn er 64 optredens van 16 ensembles, orkesten, 
koren en bands. Om de miniconcertjes bij te kunnen wonen moet er wel gefietst 
worden. Vooral de combinatie van een mooie omgeving, de acht kerkjes en de 
uiteenlopende muziek staan garant voor een mooie zomermiddag. 
De tocht op 18 en 19 juni gaat langs de kerken van Zunderdorp, Durgerdam, 
Ransdorp en Holysloot. Dit is de Zuidroute. 
Met de Noordroute, op 25 en 26 juni, fietsen we langs de kerkjes van 
Zuiderwoude, Uitdam, Broek in Waterland en de R.K. Kerk van Monnickendam. 
De formule is eenvoudig: U kunt starten bij een kerk naar keuze. Op elk heel 
uur, 13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur, begint in iedere kerk langs de route een 
concert. Ieder concert duurt 20 minuten.  
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. 
 
 

mailto:theovandenhoogen@gmail.com
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Beide routes zijn elk ongeveer 18 kilometer. De afstand tussen de kerken – 
tussen de drie en de vijf kilometer – maakt het heel goed mogelijk om van kerk 
tot kerk te fietsen. 
Een passe-partout met routekaartje voor een heel weekend kost € 7,50. 
Verkrijgbaar tijdens het fietsweekend bij iedere deelnemende kerk. Vanaf 1 juni 
ook in de voorverkoop bij boekhandel NIMO in Monnickendam. Voor kinderen tot 
12 jaar is deelname gratis. 
Voor het volledige programma en het laatste nieuws zie onze website: 
www.waterland-kerkenland.nl 
 
 
Samen eten in Holysloot 
Op vrijdagavond 1 juli staan de kerkdeuren van het Witte Kerkje aan de 
Dorpsstraat 30 open. De tafels zijn feestelijk gedekt. Wie zin heeft om mee te 
eten deze avond is van harte welkom. Aanvang 18.00 uur. Iedereen is van harte 
welkom, inwoners van Ransdorp en Holysloot, en daarbuiten, jong en oud…  
Het menu is nog een verrassing. Wie wel mee wil helpen koken, kan dat bij 
aanmelding doorgeven. Graag weten we hoeveel mensen er komen, vandaar 
graag uiterlijk dinsdag 28 juni aanmelden bij ds. Carolina Koops-Verdoes, tel. 
8457369, c-koops@live.nl of bij Ineke Spelt, tel. 6368846, fam.spelt@kpnmail.nl  
Tenslotte horen we het graag als we rekening moeten houden met een allergie 
of dieet. Mocht u willen komen, maar geen vervoer hebben, dan wordt daar voor 
gezorgd. U kunt dit bij het opgeven doorgeven. Voor een vrijwillige bijdrage 
staat er een collectebus. Iedereen is van harte uitgenodigd.  
 
 
Kledingbeurs en rommelmarkt 
De kledingbeurs & rommelmarkt in Holysloot is iedere eerste zaterdag van de 
maand geopend van 11 tot 14 uur ! Eerstkomende data: 2 juli en 6 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 ! 
 
 
Repetitieruimte gezocht ! 
St GG Producties (van Ik, een Eiland op Vuurtoreneiland) o.l.v. Gusta Geleijnse 
uit Durgerdam zoekt repetitieruimte voor 3 á 4 personen voor de 
theatervoorstelling 'Rampscenario'. In oktober speelt 'Rampscenario' 2 weken in 
restaurant PLLEK op het NDSM in Amsterdam-Noord. 
Wij zoeken repetitieruimte van ± 22 augustus t/m 9 oktober, voorzien van 
elektra, water en toilet. Er is budget om huur te betalen. 
contact: Gusta Geleijnse, gustag03@gmail.com of 06-14683473 
 

http://www.waterland-kerkenland.nl/
mailto:c-koops@live.nl
mailto:fam.spelt@kpnmail.nl
mailto:gustag03@gmail.com
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Kunst in de Kerk met Ernst Jansz 
Op zondag 17 juli om 15.00 uur inde Kerk van Holysloot: Ernst Jansz ! 
Deze maand stond hij op Pinkpop en in de Ziggo Dome met Doe Maar. Ze 
maakten recent een nummer met Kenny B. 
Maar 17 juli staat hij bij ons in Holysloot in het Witte Kerkje ! 
Het succes van ‘Doe Maar’ was zo uitzinnig dat de band al na zes jaar besloot te 
stoppen. De gekte en de commercie was aan geen van de bandleden besteed 
maar zeker niet aan Ernst Jansz . Pinkpop liet zien dat het plezier om met Doe 
Maar te spelen geen spat veranderd is. Maar gelukkig staan er geen rijen met 
huilende meisjes meer in het publiek. 
Na Doe Maar schreef Ernst Jansz vier autobiografische boeken. Persoonlijke 
verhalen die ook gematerialiseerd werden in liedteksten. De eerste soloplaat De 
Overkant was geïnspireerd door de Indische krontjongmuziek die Jansz kende 
van thuis. Zijn vader en moeder begeleidden zichzelf op gitaar en ukelele bij 
liedjes als Nina Bobo en Terang Bulan. Nederland heeft niet echt een eigen 
muziekcultuur maar de Krontjongmuziek rekent Ernst Jansz graag tot zijn eigen 
traditie. Het album Molenbeekstraat is ontstaan toen hij afscheid moest nemen 
van het huis in Amsterdam waar hij was opgegroeid. Het is een ode aan zijn 
jeugd in die gelijknamige straat, met melancholische liedjes over de allereerste 
liefde, afscheid en verloren onschuld. 
Als een van de eerste muzikanten die literatuur met popmuziek combineerde was 
Bob Dylan een belangrijke inspiratiebron. Ernst Jansz vertaalde veertien 
liedteksten van Dylan en bracht ze uit op de cd Dromen van Johanna. 
In Holysloot worden liedjes uit al zijn verschillende muzikale projecten gespeeld. 
Wij zijn super trots dat Ernst Jansz als `singer-songwriter’ komt optreden in 
Holysloot. Waar kan je persoonlijke verhalen beter horen dan in de intimiteit van 
het Witte Kerkje? Like onze nieuwe Facebook pagina voor wat voorproefjes van 
zijn optreden: Facebook Holysloot Kunst in de Kerk 
Aanvang 15.00 uur 
Toegang € 10,- incl. koffie, thee en koekjes – kinderen gratis 
 
 
Open Middag in Holysloot 
In de zomerperiode is er op dinsdag 23 augustus een open middag: een kopje 
koffie of thee, gezelligheid, een praatje. Juist in de zomerperiode kan het stil 
zijn. Buurtgenoten en familieleden zijn op vakantie. Activiteiten staan op een 
laag pitje. Vandaar deze open middag zonder programma, de koffie en de thee 
staat klaar. Iedereen is tussen 14.30 en 16.30 uur van harte welkom in het 
Wijkgebouw, Dorpsstraat 11, in Holysloot. Voor meer informatie: ds. Carolina 
Koops-Verdoes, tel. 8457369, c-koops@live.nl 
 
 

  

mailto:c-koops@live.nl
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Toorn in Ransdorp 
Op mijn zoektocht naar de geschiedenis van Ransdorp stuitte ik op 
gebeurtenissen die zich afspeelden rondom de bouw van een compleet nieuwe 
kerk in 1719. Dit kerkgebouw werd wegens verval in 1935 tot de grond toe 
afgebroken en, na veel strubbelingen, weer opgebouwd. Hierover wilde ik meer 
weten. Ik doorzocht de digitale versie van de eertijds uitgegeven regionale krant 
De Waterlander. In de jaargangen 1934-1936 was hierover het een en ander te 
vinden. Maar wat me vooral opviel waren artikelen en ingezonden brieven die te 
maken hadden met een diepgaand conflict dat in die tijd speelde tussen de 
kerkenraad van de Hervormde Kerk van Ransdorp en de toenmalige dominee. De 
ruzie begon pas goed toen de zojuist opgerichte ‘Ransdorper Sport Vereniging’ 
(R.S.V.) in juni 1934 op zondag (!) een voetbalwedstrijd speelde. Dat kon deze 
uiterst rechtzinnige dominee niet verkroppen. Hij trok heftig van leer, op een 
wijze die uiterst ongepast en onprofessioneel was. De woede van de dominee 
spitste zich toe op ouderling Hendrik van Vuure, die te kennen had gegeven niet 
tegen voetballen op zondagen te zijn. Niet alleen tijdens vergaderingen, maar 
zelfs vanaf de kansel werd dit kerkenraadslid de les gelezen en tegenover het 
dorp te schande gemaakt. Ook de voetballende jeugd én hun ouders moesten 
het tijdens de godsdienstoefening ontgelden. Het conflict werd steeds venijniger. 
Er vormden zich in de kerkenraad twee kampen en al gauw ontstond er ook een 
tweedeling onder de lidmaten. Veel kerkgangers trokken de reeds door hen 
toegezegde bijdrage aan de kerkenbouw in, of dreigden dat te zullen doen. In 
De Waterlander verschenen opruiende artikelen van de redactie en ook tal van 
ingezonden polariserende brieven van lidmaten die zich vóór of tegen de 
handelwijze van deze dominee uitspraken. Ook personen van buiten Ransdorp 
bemoeiden zich ermee en zelfs de Classis Edam raakte bij het conflict betrokken. 
Tot een bevredigende oplossing van het conflict en is het nooit gekomen. De 
dominee sleep gedurende anderhalf jaar met toenemende wrok de degens. Het 
ging al lang niet meer over de gewraakte voetbalwedstrijd.  
In dit boek worden talloze voorvallen beschreven die men in deze tijd nauwelijks 
voor mogelijk zou houden. Eind 1936 werd ds. Damsté naar elders beroepen, 
nadat hij twee berispingen van het Classicaal Bestuur aan zijn broek had. 
Zijn afscheid van de kerkenraad van Ransdorp en zijn gemeente verliep zonder 
overdrijving dramatisch. 
Het boek vertelt een stukje geschiedenis van Ransdorp dat niemand (meer) kent 
en waar, zo lijkt het, later over werd gezwegen. 
 
Toorn in Ransdorp 
155 bladzijden, in metalen ringband 
prijs € 12,- (exclusief eventuele verzendkosten) 
Arijan J. Porsius 
email a.j.porsius@uu.nl 
tel. 06-16721717 of tel. 020-6995064 
Het boek is ook te verkrijgen op het kantoor van de Centrale Dorpenraad.  

mailto:a.j.porsius@uu.nl
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Agenda juni - juli - augustus 2016 
 
 

  

16 juni Werkgroep Cultuur 
16 juni Bijeenkomst Openbaar vervoer, Stadsdeelhuis 
17 juni Met Theo aan tafel 
18 juni Midzomernachtfeest Schellingwoude 
18 juni Waterland Kerkenland, Zuidroute 
19 juni Waterland Kerkenland, Zuidroute 
24 juni Werkgroep Historie 
24 juni Ophaaldag grof vuil 
24/25/26 juni Wie Wind zaait 
28 juni Dagelijks Bestuur Centrale Dorpenraad 
  

1 juli Bestuurlijk overleg 
1 juli Samen eten in Holysloot 
1/2/3 juli Wie Wind zaait 
2 juli Kledingbeurs & Rommelmarkt Holysloot 
8 juli Werkgroep Historie 
8/9/10 juli Wie Wind zaait 
17 juli Kunst in de Kerk met Ernst Janzs 
22 juli Ophaaldag grof vuil 
  

6 augustus Kledingbeurs & Rommelmarkt Holysloot 
8 augustus Dorpsraad Holysloot 
23 augustus Open middag in Holysloot 
26 augustus Werkgroep Historie 
26 augustus Ophaaldag grof vuil 
  
  

 


