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Het kantoor van de Centrale Dorpenraad is gevestigd te Ransdorp in het
voormalig schoollokaal van de openbare basisschool van Ransdorp.
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Nieuws van de Centrale Dorpenraad
De laatste editie vóór de zomerperiode! Veel leuke activiteiten voor de maand
juni en een paar in juli, daarna een rustige maand augustus. In september
beginnen we dan weer met een nieuwe agenda.
Vanwege de vakantie is het kantoor van de Centrale Dorpenraad in augustus
grotendeels gesloten. Een fijne zomer allemaal!
Agenda Centrale Dorpenraad
De meeste vergaderingen zijn op het kantoor van de Centrale Dorpenraad en
beginnen doorgaans om 20.00 uur.
19 juni
Werkgroep Internet
22 juni
Werkgroep Historie
26 juni
Dagelijks Bestuur
31 augustus
Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje
Even voorstellen, nieuwe wijkagent:
Mijn naam is Desiree Geritz. Sinds 12 mei ben ik werkzaam als wijkagent in
Amsterdam-Noord. Hiervoor was mijn werkgebied Amsterdam-Oost, o.a. in
Oud-Oost en in het Oostelijk Havengebied.
Mijn wijk is nu Landelijk Noord: Schellingwoude, Durgerdam, Ransdorp,
Zunderdorp en Holysloot.
De 1e weken heb ik al met verschillende bewoners kennisgemaakt, dit zal ik
ook de komende tijd geregeld doen om op deze manier ook te horen wat er
speelt in de dorpen en tussengelegen groene gebieden.
Uiteraard maak ik ook nader kennis met de netwerkpartners zoals de
gemeente en bedrijven in de buurt.
U kunt mij dus tegenkomen in Landelijk Noord, wat mij betreft het liefste op
de fiets, spreek mij gerust aan met uw vragen!
Daarnaast ik ben ook via Twitter bereikbaar: @pol_landelykND, via twitter
probeer ik u zoveel mogelijk te informeren over wat er in de buurt gebeurt en
waar ik van u graag informatie over zou krijgen.
Stuurt u liever een mail? desiree.geritz@politie.nl
Bel bij SPOED 112
Geen Spoed, Wel politie? 09008844
Info: www.politie.nl
voor kinderen: www.vraaghetdepolitie.nl
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Nieuwe Wijkgids
De nieuwe Wijkgids 2018-2019 is uit! Binnenkort valt hij in je brievenbus!
Dé Gouden Gids voor Landelijk Amsterdam-Noord staat weer vol met alle
informatie over clubs, verenigingen en bedrijven uit Landelijk-Noord.
Uiteraard ontbreekt de informatie over de Centrale Dorpenraad, de
Dorpsraden en Werkgroepen niet. Een gids om te bewaren! Super handig!
Wijkgids niet ontvangen? Of aanvullingen en wijzigingen?
Neem contact op via info@centraledorpenraad.nl of bel 020-4904437
Privacy Beleid
Sinds 25 mei 2018 geldt er een nieuwe Privacy wetgeving, de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG), in de hele Europese Unie.
Ook de Centrale Dorpenraad dient zich aan deze wetgeving te houden en
heeft daarom een Beleidsdocument opgesteld. Dit document staat op onze
website: www.centraledorpenraad.nl/onze-organisatie/privacy-beleid
Evaluatiebijeenkomsten Mokumflex
In februari is het experiment Mokumflex in Landelijk Noord van start gegaan.
Hierbij wordt het openbaar vervoer en het aanvullend openbaar vervoer
gecombineerd. We horen graag wat uw ervaring is met Mokumflex. Daarom
bent u van harte uitgenodigd voor een van de evaluatiebijeenkomsten.
Ouders van schoolgaande kinderen:
Woensdag 20 juni van 19.00 uur tot 20:30 uur.
Locatie: kantoor van de Centrale Dorpenraad, Dorpsweg 35, Ransdorp.
Ondernemers in Landelijk Noord:
Donderdag 5 juli van 16.00 uur tot 17.30 uur.
Locatie: Dorpshuis De Beke, Dorpsweg 29, Ransdorp.
Gebruikers OV van Mokumflex:
Donderdag 5 juli van 19.00 uur tot 20.30 uur.
Locatie: Dorpshuis De Beke, Dorpsweg 29, Ransdorp.
Wilt u aanwezig zijn bij een van de bijeenkomsten?
Meld u dan aan via info@centraledorpenraad.nl of 020-4904437
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Intocht Sinterklaas
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan
Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan
Wie zorgt voor het grote feest aan de wal?
Dat de kinderen zoveel plezier brengen zal?
Gezocht: knap organisatietalent,
Dat zich in de doelstellingen van Sinterklaas herkent.
Lieve inwoners van Landelijk Noord,
Misschien hadden jullie het al wel gehoord
Maar bij de Intochtcommissie, die allermooiste baan,
zijn drie nieuwe vacatures ontstaan.
Een deel van het team zal blijven.
Maar de reden om jullie nu te schrijven
Is dat we op zoek zijn naar een kerndelegatie
Die zich wil bemoeien met de algemene coördinatie:
Met Financiën, Pieten- of Algemene Zaken
Met Dijkversiering, Amusement en dat soort taken.
Kost het veel tijd? Ach ja, maar ook nee,
Eigenlijk valt het best wel mee
Het is een beetje wat je ervan maakt
En hoezeer je door het rijmen wordt geraakt
Vastroesten is altijd een gevaar
Maar van communicatieformats tot draaiboek liggen klaar
Bovendien: je viert zo’n feest met velen:
Het is ook een zaak van slim verdelen.
Uiteindelijk kun je met velen een geweldige intocht maken
Dankzij een team van 6-8 fanatiekelingen en het goed delegeren van kleinere
taken
Dus: ben je fan van Sinterklaas?
Organiseer je graag wat voor die baas?
Zorg jij ervoor dat bijna 500 kinderen
Zich later nog zíjn feest in Durgerdam herinneren?
Meld je dan vooral aan
Om op 18 november bij Het Comité te staan.
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Jessica Voorwinde is beschikbaar voor communicatie
Voor aanmeldingen of meer informatie
Jessica.voorwinde@gmail.com of bel gewoon even
06-40654267

Ergernis
Onlangs las ik dat zwerfvuil en hondenpoep voor de grootste ergernis in de
buurt zorgt. Zelf kan ik dit alleen maar beamen! Ook ik kan mij irriteren aan
zwerfafval op straat of langs de weg. En van hondenpoep op straat of in de
berm word ik ook niet blij.
Gelukkig kunnen we (ja 'we') er allemaal iets aan doen!
Ook ik ben de trotse bezitter van een viervoeter en die heeft ook zo z'n
behoeften, en meestal nog hele grote ook! Bij het uitlaten gaat er standaard
een rolletje poepzakjes mee en worden de geproduceerde drollen opgeruimd.
Dit doet toch iedereen, lijkt mij ...
Helaas is dit niet het geval, dus bij deze:
Beste mede-hondenbezitters, kunnen we afspreken dat iedereen de drollen
van zijn eigen hond opruimt?! (ja, ook die kleine drolletjes) Samen kunnen we
dan zorgen dat het in ieder geval binnen de dorpskernen en de favoriete
uitlaatplekken drolvrij blijft. Want zeg nou zelf, op iedere meter een andere
drol is niet fris ...
Dan dat andere punt: zwerfafval
Iedereen ziet het wel eens liggen, maar ja wat dan?
Opruimen dus! Gewoon, zakje meenemen en opruimen die zooi!
Kleine moeite en daarna een goed gevoel ...
En wil je meer structureel iets doen om ons mooie gebied schoon te maken en
houden? Kijk dan eens op www.centraledorpenraad.nl/zwerfvuil.
Of kom langs op kantoor, bel met 020-4904437, een mailen naar
info@centraledorpenraad.nl sturen kan ook!

MV
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Afvalinzameling in Landelijk Noord
Onlangs zijn we met een groepje bewoners uit de dorpen en medewerkers
van het Stadsdeel bij elkaar geweest om te praten over de afvalinzameling in
ons gebied. We kwamen tot de conclusie dat we niet ontevreden zijn over hoe
het nu gaat. Wel staan we voor de komende jaren voor enkele uitdagingen.
 We willen graag dat er meer gescheiden wordt ingezameld zodat meer
afval gerecycled kan worden.
 De gemeente gaat in heel Amsterdam nieuwe containers voor glas en
papier invoeren, hoe pakt dat uit voor Landelijk Noord?
 Is het mogelijk om minder zwaar verkeer (zoals de vuilniswagen) door het
gebied te laten rijden door bijvoorbeeld de frequentie van de inzameling
te wijzigen?
 Hoe zou het zijn om op strategische plekken een afvalverzamelpunt te
maken waar je alles kwijt kunt en misschien wel je pakketje van PostNL
kunt afhalen.
Genoeg om over na te denken dus ...
Heb je ook ideeën of wil je meepraten over dit onderwerp, dat kan! Na de
zomervakantie komen we weer bij elkaar.
Meld je dan aan via 020-4904437 of info@centraledorpenraad.nl
Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen
Update glasvezel in Landelijk Noord
De werkgroep is momenteel druk bezig om al de 'witte adressen' in Landelijk
Noord te bezoeken om een bereidheidverklaring voor ons project te krijgen.
Dit is één van de voorwaarden van de provincie om onze aanvraag voor een
garantiestelling goedgekeurd te krijgen. Van de circa 160 'witte adressen'
moet 70% deelnemen aan het project! Alle deze adressen hebben hier
inmiddels een folder over ontvangen. Wij hopen op uw deelname!
Als het lukt om een garantiestelling te krijgen is dat een belangrijke 'opstap'
naar de aanleg van glasvezel in heel Landelijk Noord!
Meer informatie over ons project, kijk op:
www.centraledorpenraad.nl/glasvezel-in-landelijk-noord
of neem contact op met Marianne, tel 020-4904437 of mail naar
info@centraledorpenraad.nl
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Informatie & Activiteiten
Waterlandliefhebbers opgelet!
Wat nu de tankauto is was tot begin vorige eeuw de Waterlandse melkschuit.
Een paar enthousiastelingen hebben met steun van velen een replica van zo’n
melkschuit gebouwd. De honderden jaren ervaring van in weer en wind melk
van Waterland naar Amsterdam varen, maakte de melkschuiten tot efficiënte
schepen en dat is in de replica terug te vinden. Zij roeit en zeilt verrassend
licht en snel voor wat in feite een bedrijfsvaartuig is.
De Waterlandse melkschuit zoekt roei(st)ers en zeil(st)ers. Je kunt meedoen
met de drie ploegen die er nu zijn:
 de dames-ploeg, aanmelden of info bij Ruth Spijkerboer,
r.spijkerboer@hetnet.nl
 de Zunderdorp-ploeg om de twee weken op donderdagavond, aanmelden
of info bij Floor van Dusselorp, fe@dusseldorp2.demon.nl
 de Waterland-ploeg om de twee weken op donderdagavond, aanmelden
of info bij Ron de Muijnck, ron@ymba.nl
Er is ook ruimte om nieuwe ploegen te starten. Wat zou het mooi zijn als
ieder Waterlands dorp een eigen ploeg zou hebben. Lijkt me ook iets voor
bedrijven, clubs en verenigingen. Voor meer info: ron@ymba.nl
Meer info over de Waterlandse melkschuit op www.waterlandsemelkschuit.nl.
De contributie is € 25,- per seizoen en daar krijgt je prachtige avonden met
vergezichten, plezier en prettige gesprekken voor terug.
Afgelopen weekend lag de melkschuit te pronken op de boerenmarkt van
Zunderdorp. Zelf roei ik bij de Waterlandploeg en dat is iedere veertien dagen
weer een mooie avond. Daar wil je toch bij horen?
We hopen dat je meedoet,

Dave Bouw

namens bestuur, roeiers en zeilers van Stichting de Waterlandse melkschuit.
Kijk voor meer informatie op onze site: www.waterlandsemelkschuit.nl
Grind, gratis af te halen
We hebben een grote lading grind om weg te geven tegen pick-up.
24m² grind (laag van ca. 3 cm) staat klaar om opgehaald te worden uit onze
tuin. Als u interesse hebt, kunt u contact met mij opnemen op 06-57681440
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Mini-Bioscoop
Wij zijn Amelie, Sophie, Lotte en Vera uit groep 8 van OBS De Weidevogel.
In de klas hebben meerdere groepjes een microkrediet van € 50,- gekregen
om een onderneming te starten. Ons idee is dus een minibioscoop.
De gezamenlijke winst die we maken met de klas gaat naar het WNF ijsberen
project. Dus wij draaien films voor kinderen en zelfs een keer voor de
volwassenen. We hebben popcorn, cola en sinas.
Entree voor kinderen is € 2,- voor volwassenen € 3,- exclusief eten en
drinken. Dus hopen we dat er zo veel mogelijk mensen komen kijken,
iedereen is welkom! Data:
15 juni 14:45 uur
Lilo en Stitch
20 juni 12:45 uur
Chesnut
22 juni 14:45 uur
Garfield
27 juni 12:45 uur
Baas in eigen bos
29 juni 14:45 uur
Rapunzel
29 juni 19:00 uur
James Bond voor de volwassenen
Reserveren voor de kinderfilms is niet nodig. Reserveren voor de James Bond
film kan wel/hoeft niet. Stuur dan een mail naar:
a.westerbeek@obsdeweidevogel.nl
Nacht van de vluchteling: 1000 wandelaars door Durgerdam
In de nacht van zaterdag op zondag 16 op 17 juni aanstaande doet de
Nacht van de Vluchteling Durgerdam weer aan. Tussen 04.00uur en 08.00uur
's ochtends lopen een kleine duizend wandelaars door Durgerdam. Met hun
sponsorloop van 40 km halen zij geld op voor de Stichting Vluchteling voor de
opvang van vluchtelingen in de regio. Ze zijn om middernacht gestart op het
Westergasterrein in Amsterdam en zijn via Amsterdam-Noord en Broek in
Waterland via Durgerdam weer op weg terug naar Amsterdam. In Durgerdam
is de kantine van DRC een zogenaamde rustlokatie, waar koffie, thee en
akoestische muziek wordt geserveerd.
Heb je zin om langs te komen, te helpen met koffieschenken, je bent meer
dan welkom.
De wandelaars lopen eerder door Zunderdorp, Broek in Waterland via de
Volgermeer en Nieuwe Gouw, door Ransdorp naar Durgerdam.
Overigens vinden er gelijktijdig vier van dit soort lopen plaats. Van Rotterdam
naar Den Haag, van Nijmegen naar Arhnem en van Utrecht naar Utrecht.
Meer informatie op www.nachtvandevluchteling.nl
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Waterland - Kerkenland 2018

23 jaar muzikale fietsroutes door de achtertuin van Amsterdam

Voor het drie-en-twintigste achtereenvolgende jaar wordt in Waterland en
Landelijk Amsterdam-Noord Waterland-Kerkenland georganiseerd.
Op zaterdag 16 en zondag 17 juni en op zaterdag 23 en zondag 24 juni 2018.
Deze muzikale fietsroutes voeren u door het prachtige Noord-Hollandse
landschap, naar kerkjes, waar u op muzikale intermezzo’s wordt getrakteerd.
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.
De tocht op 16 en 17 juni gaat langs de kerken van Zunderdorp,
Durgerdam, Ransdorp en Holysloot. Dit is de Zuid-route.
Met de Noord-route, op 23 en 24 juni, fietsen we langs de kerkjes van
Zuiderwoude, Uitdam, Broek in Waterland en de R.K. Kerk van
Monnickendam.
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 concertje. Ieder
concertje 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.
Beide routes zijn elk ongeveer 18 kilometer en de afstand tussen de kerken
tussen de drie en de vijf kilometer. Hierdoor is 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.
Fiets mee en geniet!
De organisatie is in handen van de

Commissie Kerk en Cultuur Waterland

Soos Zunderdorp
We komen dit seizoen nog één keer bij elkaar op woensdag 20 juni.
Dat wordt een gezellige inloop-middag met een spelletje, een praatje, een
drankje. Wie leuke foto's wil laten zien - bijvoorbeeld van het uitje in mei:
breng ze vooral mee! En wie een goed idee heeft voor het volgende seizoen:
schroom niet, vertel het ons!

Groet namens de Soos-commissie
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Midzomerfeest Schellingwoude
Zaterdag 23 juni vanaf 19:00 uur, IJ oever t.o. nr 83
BURNING TUINKABOUTER
Live muziek, vuurtjes, eten en drinken
19 - 20 uur open podium voor jongeren
en om 00:00 uur de verbranding van ...
Kom als kabouter of neem een kabouter mee!
NIEUW: je kunt ook pinnen!
Stiltewandeling Durgerdam
Gaat het om de weg of om het doel? Op zondag 24 juni organiseert Zinnig
Noord een stiltewandeling met het thema 'pelgrimeren'. Pelgrimeren
verandert de mens door het onderweg zijn en aankomen, door te genieten en
te doorstaan, door te helpen en te delen, door na te denken en te relativeren.
Meditatiebegeleider Rob Boersma neemt ons mee op een innerlijke
pelgrimage naar ons hart. Decor is de pittoreske omgeving van Durgerdam.
Een mooi begin van de zomer.
Datum: zondag 24 juni 2018
Tijd: 13:45 verzamelen, einde ongeveer 17:30 uur
Vertreklocatie: Dorpskerk Durgerdam, Durgerdammerdijk 76 (pendeldienst
vanaf Amsterdam Noord)
Aanmelden: arjette@zinnignoord.nl of tel 06-13214203
Nieuwe haring voor een goed doel!
Op maandagavond 25 juni organiseert de Landmarkt een haringparty als
start van het nieuwe haring seizoen.
Om 18.30 uur wordt gestart en kunt u volop proeven van de nieuwe haring en
diverse vishapjes. U betaalt slechts € 25,- en krijgt daarvoor behalve veel
haring en vishapjes ook een glaasje bubbels bij binnenkomst en drie drankjes.
Om 21 uur wordt een vaatje nieuwe haring geveild (in de vorige jaren was
Chris Zeegers de veilingmeester en we hopen dat hij ook dit jaar weer die rol
vervult). De totale opbrengst van deze avond gaat naar een goed doel. Dat is
dit jaar het onderzoek naar de ziekte van Usher, een erfelijke ziekte waarbij
jongeren blind en doof worden.
Kom die avond naar de Landmarkt: gezellig, lekker en voor een goed doel!
Opgeven bij de Landmarkt Schellingwoude of via een mailtje aan
visamsterdam@landmarkt.nl
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Samen eten in Holysloot
Op zaterdagavond 7 juli staan de kerkdeuren van de Witte Kerk in Holysloot
weer open. De tafels zijn feestelijk gedekt. Iedereen is van harte welkom,
inwoners van Ransdorp en Holysloot en daarbuiten, jong en oud….
Het menu is nog een verrassing.
Graag weten we vooraf hoeveel mensen er komen, vandaar graag uiterlijk
dinsdag 3 juli aanmelden bij ds. Carolina Koops-Verdoes, tel. 8457369 of
c-koops@live.nl of bij Ineke Spelt, tel. 6368846, fam.spelt@kpnmail.nl.
Wie mee wil helpen koken, kan dat bij aanmelding doorgeven. 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 ook dit bij het opgeven doorgeven. Voor een vrijwillige
bijdrage staat er een collectebus. Iedereen is van harte uitgenodigd.

Profumo Uitnodiging
Op zaterdag 7 juli van 16:00 tot 18:00 uur organiseert wijnhandel Profumo
weer de befaamde halfjaarlijkse Waterlandse wijnproeverij.
Locatie is het Wijkgebouw in Schellingwoude
Op de proeverij worden tien bijzondere frisse, fruitige en excentrieke
zomerwijnen geschonken. Aansluitend aan de proeverij zal Profumo in
samenwerking met thuiskok Boudewijn Hofman een uitgebreid feestelijk en
zonovergoten buffet (warme en koude gerechten) verzorgen, waarbij
uiteraard een mooi glas wijn wordt geserveerd.
Kosten van de proeverij bedragen € 10,-per persoon.
Het diner, inclusief 1 glas wijn, wordt u aangeboden voor € 30,- per persoon.
Indien u komt proeven en eten betaalt u € 35,Aanmelden voor de proeverij kan bij Marco Hofman, Dorpsweg Ransdorp 32,
telefoon: 06-21156102/06-38104988 of email: profumo@ziggo.nl
Indien u wilt blijven dineren dan horen wij dat graag vóór 30 juni.
Er is plaats voor maximaal 40 personen. Leuk als u een introducé meeneemt.
Wij hopen u te zien op zaterdag 7 juli!
Met vriendelijke wijn- en spijsgroet,

Marco & Boudewijn Hofman
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Landelijk open imkerdag
Op zaterdag 14 juli en zondag 15 juli organiseert de Imkersvereniging
Waterland hun open imkerdag.
Van 10.00 tot 15.00 uur bent u van harte welkom op Volkstuin Wijkergouw.
Ingang aan de Zuiderzeeparkweg vlak na de rotonde of aan de zijde van de
Paterslaan. Een kijkje bij de imker:
 waar komt de honing vandaan
 hoe werken de bijen
 drachtplanten
 kijkkast
 kaarsje maken
 honing proeven
Meer informatie op www.bijenhouders.nl-open-imkerijdag
Open middag in Holysloot
In de zomerperiode is er op dinsdag 31 juli 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 staan klaar. Spelletjes zijn aanwezig, dus ook dat behoort tot de
mogelijkheden. 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.
Muziekkapellen 2018
Ook dit jaar zullen weer traditiegetrouw, de muziekkoepels in AmsterdamNoord bespeeld worden door blaasorkesten. Dit jaar zullen er professionele
solisten meespelen: Toby Delius, Ab Baars en Michael Moore
Zondag 2 september 13.30-17.00 uur
Schellingwoude
Harmonie Tuindorp Oostzaan en
Nieuwe Buren
Ransdorp
Waterlandse Harmonie en
Cotton Club
Durgerdam
Film Orkest en
Bucket Big Band
Meer informatie op www.muziekkapellen.nl
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Vooraankondiging Ransdorper Buurtborrel
Op zondag 23 september vanaf 15.00 uur organiseren we weer een borrel
op het Overkantje voor alle Ransdorpers.
Met hartelijke groet van uw borrelcomité: Lenneke, Marjan, Tine en Hannah
Portretfotografie Workshop

Deze portretfotografie workshop heeft twee niveaus en is zowel bedoeld voor
beginnende als gevorderde portretfotografen. De combinatie heeft als
voordeel dat het voor beginners boeiend is om te zien waar gevorderden aan
werken en voor gevorderden is het verfrissend om herinnerd te worden aan
eenvoudige basis begrippen in de portretfotografie. De ervaring leert, dat
deze mix voor beide groepen stimulerend werkt. De opdrachten tijdens de
workshop zullen voor beginners en gevorderden verschillend zijn.

Als beginnend portretfotograaf beheers je minimaal de basisprincipes van de
fotografie. In deze workshop wordt ingegaan op de verschillende aspecten
waarmee je dan te maken krijgt. Niet alleen de wisselwerking tussen fotograaf
en model speelt daarbij een belangrijke rol, maar ook het gebruik van
bestaand en toegevoegd licht, de locatie en het creatief gebruik van
aanwezige middelen. Die aspecten worden in de lessen besproken en aan de
hand van opdrachten die je krijgt thuis uitgewerkt. Ook worden portretten van
bekende fotografen geanalyseerd en door deze kennis in je opdrachten toe te
passen zullen je foto’s aan kracht winnen.
Voor fotografen met al enige ervaring met portretfotografie wordt in deze
workshop dieper ingegaan op de vele manieren waarop portretten tot stand
komen. Wat wil je als fotograaf laten zien? Daarbij kiezen deelnemers in het
gevorderde niveau voor een thema als rode draad in een portretserie.
De website van Jocelyne Moreau http://www.moreauphotography.com/
(momenteel alleen te bezichtigen via Firefox) geeft een goed beeld van haar
manier van werken en van haar visie op portretfotografie.
Woensdagavond, 6 lessen, eens in de 3 weken
Docent: Jocelyne Moreau
Data: 5 & 26 september, 17 oktober 2018, 7 & 28 november 2018 en 19
december 2018
Locatie: Wijkgebouw Schellingwoude
Tijd: 19:30-22:00 uur
Kosten: € 245,- (incl. 21% BTW)
Inschrijven kan via jocelyne@moreauphotography.com
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We willen vakantie!
Berlijn …. een prachtige historische stad die jaarlijks miljoenen toeristen trekt.
Brandenburger Tor, Checkpoint Charlie, een stuk van de Muur die Oost en
West-Berlijn verdeelde, Alexanderplatz. Kortom een grote stad waar je je heel
goed kunt vermaken en ook goed kunt fietsen. In deze fantastische stad zijn
er echter een heleboel kinderen die hiervan geen weet hebben. Kinderen die
opgroeien in wijken vol oude huurkazernes, geen groen en zeker geen
mogelijkheden om te spelen laat staan om te fietsen. Al vele jaren komen er
daarom kinderen uit Berlijn naar Nederland om bij gastgezinnen weer even
'kind' te kunnen zijn: pas 7 jaar oud en broodnodig toe aan vakantie!
En niet alleen in Berlijn dat de kinderen het moeilijk hebben. Wat denkt u van
Hannover, Wenen, Salzburg of Parijs. Super steden met dezelfde problemen.
Gewoon buiten spelen, 3x per dag een maaltijd en samen aan tafel een
spelletje doen. Een kleine drie weken je hart en je huis open zetten voor een
kind dat het minder goed getroffen heeft dan je/uw eigen kinderen. Voor wie
een luisterend oor en echte aandacht een tot nu toe onvervulbare wens was.
Misschien kunt u die wens in vervulling laten gaan?
Voor een aantal kinderen zoeken wij voor de komende zomervakantie, nog
zo'n plekje! Wij hopen dat u voor één van hen een plekje heeft!
Meldt u aan of wilt u eerst meer informatie? Neem dan s.v.p. contact op met
noordholland@europakinderhulp.nl
N.B.
Bovenstaand stukje is geplaatst op verzoek van Ineke Spelt van de
Poppendammergouw, zij geeft al vele jaren kinderen een fijne vakantie.
Meer weten? tel. 020-6368846, fam.spelt@kpnmail.nl
Een geweldige Boerenmarkt!
Wat was het een Topdag! De Boerenmarkt was een groot feest. De Sfeer was
heel goed en daarbij was het de hele dag ook nog eens schitterend weer.
Duizenden mensen bezochten de Boerenmarkt en alles liep perfect.
En wat is er veel geld opgehaald. Wij zijn ongelooflijk dankbaar voor de
voorlopige opbrengst van: € 37.304,- en nog steeds komt er geld binnen ...
Fantastisch! Meer dan 250 vrijwilligers hebben zich ingezet om deze
Boerenmarkt tot een geweldig succes te brengen. Wij zijn daar zo ontzettend
trots op en dankbaar voor! Heel, heel, heel veel dank!

Kerk van Zunderdorp, Stichting DMB en HBOK
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Agenda juni/juli/augustus 2018
16 juni
16 juni
17 juni
19 juni
20 juni
20 juni
22 juni
22 juni
22 juni
23 juni
23 juni
24 juni
24 juni
25 juni
26 juni
5 juli
5 juli
7 juli
7 juli
14 juli
15 juli
27 juli
31 juli
2 september

Waterland Kerkenland, Zuid-route
Nacht van de vluchteling
Waterland Kerkenland, Zuid-route
Wekgroep Internet
Soos Zunderdorp, inloop-middag
Evaluatie Mokumflex, school
Werkgroep Historie
Ophaaldag grof vuil
VrijMiBo, Zunderdorp
Waterland Kerkenland, Noord-route
Midzomerfeest Schellingwoude
Waterland Kerkenland, Noord-route
Stiltewandeling Durgerdam
Haringparty Landmarkt
Dagelijks Bestuur Centrale Dorpenraad
Evaluatie Mokumflex, ondernemers
Evaluatie Mokumflex, OV gebruikers
Samen eten, Holysloot
Waterlandse wijnproeverij, Profumo
Landelijk open imkerdag
Landelijk open imkerdag
Ophaaldag grof vuil
Open middag in Holysloot
Muziekkapellen

