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Nieuws van de Centrale Dorpenraad 
Het is nog steeds mogelijk om wijziging voor de nieuwe Wijkgids 2015-2016 
door te geven ! Dit kan via: 
email info@centraledorpenraad.nl of tel 020-4904 437 
De huidige Wijkgids kunt u digitaal vinden op: 
www.centraledorpenraad.nl/nieuws/wijkgids 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
5 maart  Dorpsraad Ransdorp 
6 maart  Historische Werkgroep 
17 maart  Dorpsraad Zunderdorp 
24 maart  Dagelijks Bestuur Centrale Dorpenraad 
26 maart  Dorpsraad Durgerdam 
27 maart  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. 
 
 
Bestuurlijk overleg 
Op vrijdag 20 februari j.l. heeft het dagelijks bestuur van de Centrale 
Dorpenraad overleg gehad met Saskia Groenewoud, lid dagelijks bestuur 
van de bestuurscommissie Stadsdeel Noord. Onderwerpen die besproken 
zijn waren o.a.: 

 Evaluatie Beleidsvisie en Toetskader Stadsrandpolder Waterland 

 Wegenonderhoud en zwaar verkeer in Landelijk Noord 

 Dijkversterking Markermeerdijken 

 Kennismaking met gebiedsmanager Noordoost, Dave Coenders 
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Oproep: leden gezocht voor Werkgroep Dijkversterking ! 
De Centrale Dorpenraad wil een Werkgroep Dijkversterking oprichten en is 
hiervoor op zoek naar vrijwilligers ! 
De komende jaren zal het Hoogheemraadschap Noorderkwartier de 
Markermeerdijken gaan versterken. Wat betreft ‘ons gebied’ gaat het om de 
dijk van Uitdam tot aan de kapel in Durgerdam. In Durgerdam is er al een 
actieve bewonerswerkgroep vanuit de Dorpsraad. In overleg met hen is nu 
besloten dat het verstandig is de groep te vergroten en taken te verdelen 
omdat veel kwesties ook ‘dorpsoverstijgend’ zullen zijn en Landelijk Noord 
als heel gebied treffen. 
De Centrale Dorpenraad wil daarom naast haar vaste werkgroepen een 
werkgroep Dijkversterking in het leven roepen en verzoekt geïnteresseerde 
zich te melden. De werkgroep wordt ondersteund door een van de 
medewerkers van de Centrale Dorpenraad. 
We verwachten dat dit onderwerp meerdere jaren zal spelen en 
verschillende intensieve en mindere drukke periodes zal kennen. 
Heb je expertise in huis, ben je geïnteresseerd of bezorgd over bepaalde 
plannen? Meld je dan aan via info@centraledorpenraad.nl, bel 020-4904437 
of kom langs op het kantoor aan Dorpsweg 35 in Ransdorp. 
Kijk voor meer informatie ook op onze website: www.centraledorpenraad.nl 
 
 
Recreatiebijeenkomst 
Op maandag 16 maart wordt er een bijeenkomst georganiseerd voor de 
recreatie ondernemers uit Landelijk Noord. Vorig jaar juni hebben veel 
ondernemers elkaar al ontmoet tijdens de eerste Recreatiebijeenkomst. 
Toen was het vooral een kennismaking, nu willen we graag bespreken hoe 
het ervoor staat met de recreatie in Landelijk Noord. 
Datum: 16 maart vanaf 16.00 uur 
Lokatie: Boergondineren, Liergouw 78a Ransdorp 
Ondernemers ontvangen nog een aparte uitnodiging, maar ook op onze 
website kun je informatie vinden over de bijeenkomst. 
 
 
Landelijke Opschoondag 28 maart 
Afval op straat, een ergernis voor iedereen. Daarom gaan bewoners, 
scholieren, sportverenigingen en anderen samen aan de slag op deze 
Landelijke Opschoondag. Bedenk zelf een opruimactie of doe mee aan 
bestaande acties. De Gemeente Amsterdam steunt u dan op vele manieren. 
Voor meer informatie of aanmelden zie www.amsterdam.nl/afval 
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Feestelijke opening Dorpshuis Holysloot 
Zoals u weet, zijn de noodlokalen (de oude peuterspeelzaal) voor een 
periode van 10 jaar overgedragen aan de Stichting Dorpshuis Holysloot. 
Het nieuwe Dorpshuis is al volop in bedrijf. Er wordt gegymd, er zijn 
yogalessen en iedere woensdag is er een levendige kledingbeurs & 
rommelmarkt. Na enkele noodzakelijke aanpassingen van het gebouw is het 
tijd geworden voor een feestelijke opening. 
De Stichting Dorpshuis Holysloot nodigt u daarom allen van harte uit voor de 
opening van het Dorpshuis Holysloot op zaterdag 21 maart van 11.00 tot 
15.00 uur. 
Op deze open dag zal er van alles te doen zijn in het Dorpshuis. De 
rommelmarkt is geopend, er is een poffertjeskraam en u krijgt meer te 
horen over huidige en toekomstige activiteiten. 
U bent van Harte welkom ! 
Stichting Dorpshuis Holysloot 
 
 
 
Optocht 5 mei 
Zoals vorige maand al aangekondigd wordt er op 5 mei 2015 weer een grote 
optocht door Landelijk Noord gehouden. Onlangs is er door het 
Amsterdamse 4 en 5 mei Comité subsidie toegezegd om de voornaamste 
kosten te dekken. Ook de eerste vragen over de optocht zijn al binnen. 
De meest voorkomende is 'Wat is het thema ?' 
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei bepaald jaarlijks een thema welke als rode 
draad door de activiteiten loopt. Voor de optocht hebben de lokale 
Oranjeverenigingen dit thema overgenomen: 
Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst 
 
Wil je meedoen aan de optocht of heb je nog vragen ? 
Neem dan contact op met de Centrale Dorpenraad via de mail 
info@centraledorpenraad.nl of tel 020-4904 437. 
Uiteraard kun je ook contact opnemen met je eigen Oranjevereniging ! 
Je kunt meedoen als straat, vriendengroep, club of vereniging of desnoods 
alleen. Kom met een mooie wagen en maak kans op eeuwige roem ! 
De optocht vertrekt vanuit Zunderdorp en gaat via de Beemsterstraat en 
Purmerplein naar Schellingwoude. Daarna doen ze Durgerdam en Ransdorp 
aan. De Waterlandse Harmonie zal de tocht begeleiden met hun muziek. 
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Hardloopclub Holysloot, geniet van hardlopen én natuur 
Degenen, die samen met anderen willen hardlopen en dit willen combineren 
met genieten van de prachtige natuur, zijn van harte welkom bij Loopgroep 
Holysloot. Of je nu wilt hardlopen i.v.m. gezondheid, stressvermindering, 
prestatieverbetering, gewichtsverlies of nog andere redenen, een ding staat 
vast: samen met anderen gaat dat veel gemakkelijker en plezieriger !  
In alle gevallen geldt, dat plezier in het hardlopen voorop staat !  
De lente staat weer voor de deur vandaar dat we een Clinic willen 
organiseren van 10 lessen o.l.v. een trainer om mensen te stimuleren om te 
gaan sporten. 
We willen de Clinic half april starten op de maandag of de dinsdag avond 
van 19.00 tot 20.15 vanuit het Dorpshuis in Holysloot. 
Heb je belangstelling laat het ons weten: 
Marijke Splinter  splintermarijke@gmail.com 
Tine Driessen  tine_driessen@hotmail.com 
 
 
Kledingbeurs en rommelmarkt 
De kledingbeurs & rommelmarkt in Holysloot is iedere woensdagochtend 
van 9 tot 12 uur geopend. Verkoop en inbreng van kleine goederen, kleding, 
schoenen, boeken, enz. De opbrengst is voor het Dorpshuis. 
Kom gezellig langs, de koffie staat klaar ! Dorpshuis Holysloot, Dorpstraat 40 
tel 06-42571323 
 
 
Hoe hoog komt het water bij jouw ? 
Met de App 'Overstoom ik ?' kun je heel makkelijk zien hoe hoog het water 
komt bij een eventuele overstroming. 
Nederland is goed beschermd tegen overstromingen. Het kan echter een 
keer mis (dreigen) te gaan. Daarom is het verstandig dat burgers in 
Nederland zich meer bewust worden van dit risico en hoe men zich hierop 
kan voorbereiden.  
Met deze App van Rijkswaterstaat kun je zien wat het risico is in je eigen huis 
en wat je het beste kunt doen, blijven of weggaan. 
Gratis in de App store. 
 
 
Nieuwsbrief Waterlandse Vloed 
Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van de Waterlandse Vloed ? 
Meld je aan dan voor de Nieuwsbrief ! 
Dat kan heel makkelijk via: www.waterlandsevloed.nl  
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Tijdelijke afsluiting van het pad van Holysloot naar de Waterlandse Zeedijk 
Het wandelpad van Holysloot naar de Waterlandse Zeedijk wordt evenals 
vorig jaar door de gemeente Amsterdam, in samenwerking met het 
Landschap Waterland, afgesloten tijdens het broedseizoen van de 
weidevogels, van 15 maart tot 1 juli. De reden hiervoor is dat het niet goed 
gaat met onze weidevogels en dat daarom elke verstoring vermeden moet 
worden.  
Oudere Waterlandse mannen kunnen mooie verhalen vertellen over hoe zij 
als jongens met polsstokken de wei in gingen om kievitseieren te zoeken. 
Die tijd ligt inmiddels ver achter ons. Sommige weidevogels, zoals de 
kemphaan en de watersnip zijn al als broedvogel uit Waterland verdwenen 
en de leeuwerik horen we ook niet vaak meer. De andere weidevogels gaan 
in wisselend tempo achteruit en als deze achteruitgang niet gestopt wordt 
zullen ook zij uit het Waterlandse landschap verdwijnen. Het is niet zo dat 
de belangrijkste achteruitgang komt door wandelaars tijdens de broedtijd, 
maar ze verstoren de vogels wel. We willen er graag alles aan doen om de 
achteruitgang van de weidevogelstand te stoppen. We zouden liever weer 
een toename van de weidevogels zien. 
In een groot deel van Noord-Holland zijn wandelpaden door 
weidevogelgebied in de broedtijd afgesloten en nu volgt de gemeente 
Amsterdam dus ook. 
Het initiatief voor de afsluiting is genomen door een groepje vrijwillige 
weidevogelbeschermers die werken voor het Landschap Noord-Holland in 
het werkgebied van de Agrarische Natuurvereniging Water, Land en Dijken. 
Dit in het kader van het provinciaal beleidsprogramma 'Betrekken bij Groen'. 
De activiteiten van de groep bestaan o.a. uit het  zoeken en markeren van 
de nesten zodat de boer eromheen kan maaien en het plaatsen van 
nestbeschermers  opdat de koeien ze niet kunnen vernielen. Bij 
aanwezigheid van kuikens in te maaien graspercelen wordt aan de boer 
voorgesteld om de maaidatum uit te stellen. Alles uiteraard in goed overleg 
met de boer. Dit gebeurt doorgaans op zondag, te beginnen 's ochtends 
rond 11.00 uur bij het hek even voorbij Dorpsstraat 63 Holysloot. 
De weidevogelbeschermers willen u daar met plezier een korte uitleg te 
geven over hun activiteiten en eventuele vragen beantwoorden. 
Jos Brouwer 
Voor meer informatie, zie: www.kenniscentrumweidevogels.nl 
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Oproep: Pampus zoekt verhalen!! 
Deze zomer staat in de Stelling van Amsterdam in het teken van “Zomer vol 
verhalen”. Samen met een aantal theatermakers/kunstenaars kijken we of 
we in die zomerperiode activiteiten kunnen organiseren waarbij echte 
Pampusverhalen opnieuw voor het voetlicht worden gebracht. Wat hebben 
wij daarvoor nodig?  
Namen van mensen die een boeiend verhaal op of rond Pampus hebben 
beleefd. Claude Murray leeft niet meer, maar wel de (klein)zoon van iemand 
die hem zou hebben gered. De ijslopers die in de winter van 2011 over het 
ijs vanuit Durgerdam overstaken, de oud-padvinder die op Pampus zijn 
eerste arm brak, pioniers, oud-vrijwilligers, Durgerdammers, Muidenaren, 
grote en kleine verhalen, kort en lang geleden, uit eerste of tweede hand. 
Alles wat opmerkelijk is en het vertellen waard willen wij graag weten. 
Aan iedereen de oproep om dan naam, liefst een telefoonnummer en 
(mail)adres en wat het verhaal is aan ons door te geven. Liefst z.s.m. zodat 
wij in maart verder kunnen met het kiezen en programmeren van de 
verhalen. 
Informatie graag doorgeven aan Caroline Cleerdin: 
email: carolinecleerdin@hetnet.nl of tel. 020-6343086 (u kunt evt. uw naam 
en nummer inspreken, dan bel ik u terug) 
Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
 
Herhaling oproep voor nieuw Oranjecomité Durgerdam 
Na 5 jaar met veel plezier koninginne-/koningsdag en -nacht te hebben 
georganiseerd, zijn wij op zoek naar mensen die het stokje van ons willen 
overnemen. Als dat gewenst is, kunnen wij onze programma’s van de 
afgelopen 5 jaar overdragen, maar verse ideeën zijn natuurlijk ook leuk. Ook 
is er nog geld in de kas. Tot nu toe heeft alleen Erik Jan, een kersverse 
Durgerdammer gereageerd, dus die zou wel wat hulp kunnen gebruiken. 
Het zou leuk zijn als onze dorpstraditie niet verdwijnt!  
Linda Vonhof en Steffi Bording (steffibording@gmail.com) 
 
 
De voedselbank 
Elke eerste zondag van de maand kunt u spullen inleveren voor de 
voedselbank in Amsterdam Noord. 
De torendeur in Zunderdorp is open van 9.00 tot 12.00 uur. 
Alvast hartelijk bedankt namens de mensen van de voedselbank. 
  

mailto:carolinecleerdin@hetnet.nl
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Fabiana Dammers in Holysloot 
Concert Kunst in de Kerk 
Zondag 15 maart is er weer een concert van Kunst in de Kerk. Fabiana 
Dammers uit IJmuiden stond onder andere al in de Melkweg, Paradiso, het 
Vondelpark Openluchttheater en komt nu naar Holysloot. Deze Italiaans-
Nederlandse zangeres, die door de media tot ‘het vrouwelijke equivalent 
van Damien Rice’ werd bekroond en vergeleken wordt met singer 
songwriters als Melanie en Amie McDonald, haalt haar inspiratie uit het 
leven zelf. Pure songs met inhoud, maar de teneur is zeker niet altijd even 
zwaar van toon. Folky popsongs ofwel "Fabfolk". 
Enkele recensies: "A remarkable CD from Fabiana Dammers. What struck me 
so much was the raw honesty in her lyrics… "Blinded" is a classic song in 
both Italian and English. Beautifully produced and arranged."  (quote van 
Lori Lieberman, bekend van 'Killing me Softly', over Fabiana's debuutalbum) 
en “Fabiana is een singer-songwriter met een duidelijk eigen, eigenzinnig en 
folky geluid. Ze bewijst op haar debuutplaat dat ze liedjes met inhoud kan 
schrijven, die muzikaal ook nog eens goed in elkaar zitten.” (Musicfrom.nl).  
Nieuwsgierig geworden? Meer kunt u lezen op haar website: 
www.fabianadammers.com of via www.holysloot.nl. 
Mis het niet, op zondag 15 maart om 15.00 uur in de Witte Kerk in 
Holysloot. De toegang is € 7,50, kinderen gratis, inclusief koffie/thee met 
koekje in de pauze. 
 
 
Durgerdammer Muziekmiddag "Music in the Air" 
Zondagmiddag 15 maart om 14.00 uur in de Dorpskerk Durgerdam. 
Voor en door Durgerdammers en Waterland-Noorders met o.a.: 

 Het opleidingsorkest van de Waterlandse Harmonie met solo's van 
Djoeke en Gijs 

 Waterlookoor van Elly Machteld 

 Het koor van Schellingwoude 

 Chris Bernard 

 Djoeke en Tessa  

 Nina en Lititia 

 Suzanne en Mara 

 Coen en Vera 

 Szuzi, Ans en Elly 
Presentatie: Ton Wegman 
Vrij toegang 
 
  

http://www.fabianadammers.com/
http://www.holysloot.nl/
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55+ Soos Zunderdorp 
Woensdagmiddag 18 maart van 14.30 tot 16.30 uur in het Jeugdgebouw 
Zunderdorp. Gast is deze middag dhr. Ellemeijer uit Den Helder. 
De heer Ellermeijer vertelt deze middag over wonderbaarlijke schilderijen 
van Jeroen Bosch (1500) en besteedt speciaal aandacht aan schilderijen die 
met Pasen te maken hebben. 
Iedereen heel hartelijk welkom ! 
 
 
Vrouwen van Nu Schelllingwoude 
Donderdag 19 maart 20.00uur. 
Wijkgebouw. Wijkergouw 12. Schellingwoude 
Doe-avond o.l.v. het Bestuur. 
Alleen voor leden ! 
 
 
Vrijwilligersdag Volgermeer 21 maart 2015 
Vier de lente op de Volgermeer, de waterparel van Nederland. Op zaterdag 
21 maart organiseert het Burgerkomitee samen met de Beheergroep 
Volgermeer de zevende vrijwilligersdag Volgermeer. Jullie zijn die dag van 
harte welkom om de natuur een handje te helpen. 
De dag begint om 9.30 en duurt tot 15.30 uur. 
Verzamelen op Broekergouw 22, 1027 AH Amsterdam (vlak bij Broek in 
Waterland). Voor eten en drinken wordt gezorgd. 
Aanmelden graag door een mail te sturen naar info@volgermeer.nl 
Je leest alles over de Volgermeer op de website: www.volgermeer.nl 
 
 
Expositie "Keramiek en iets meer" 
In het Durgerdamse Atelier Dubbel2 (van Inka Doornkate) is een mix van 
dorpelingen, Amsterdammers, starters en gevorderden bezig met het 
maken van keramiek objecten. Op zondag 22 maart van 14:00 tot 17:00 uur 
tonen zij in de Dorpskerk te Durgerdam (Durgerdammerdijk 76) de 
resultaten van hun werk uit de afgelopen periode. Kom ook ! 
Laat je tijdens deze expositie verrassen door de originaliteit en de diversiteit 
van de resultaten. 
www.dubbel2.com 
 
 
  

mailto:info@volgermeer.nl
http://www.volgermeer.nl/
http://www.dubbel2.com/
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Johannes Passion van Bach  
Hans van Gelder, cantor-organist in Barendrecht, komt opnieuw naar 
Zunderdorp. In het vorige seizoen legde hij de Mattäus Passion van Bach 
voor ons open. Nu zal hij de Johannes Passion van dezelfde componist bij 
ons nader introduceren. Want net als de Mattäus is de Johannes een 
absoluut meesterwerk in de wereld van de klassieke muziek en religieuze 
kunst.  
De ontstaansgeschiedenis van Bachs Johannes Passion is met veel vragen 
omgeven. We weten dat Bach het werk meerdere malen heeft uitgevoerd: 
in 1724, 1725, rondom 1730 (derde versie) en in 1749 een vierde versie. 
Steeds waren er verschillen: zo kreeg bijvoorbeeld het bekende “O Mensch, 
bewein dein Sünde gross” in de tweede versie als openingskoor een plaats. 
Over de Johannes Passion zal dhr. van Gelder vertellen en natuurlijk zullen 
er muziekfragmenten te horen zijn. 
U en jij zijn welkom op woensdag 25 maart 2015 om 20:00 uur in de 
Dorpskerk te Zunderdorp. 
Kerk open om 19:30 uur. 
 
 
Samen-eten in het Jeugdgebouw Zunderdorp 
Donderdagavond 26 maart is er alweer de laatste avond van de 3 samen-
eten avonden van deze winter. 
Om zes uur staat er een drankje klaar en om half zeven begint de maaltijd. 
Het menu blijft deze keer nog even een verrassing, de 
weersomstandigheden bepalen het menu. Voor het dessert houdt ds. 
Robert-Jan van Amstel een korte avondsluiting. 
Na de koffie, rond acht uur is deze avond afgelopen.  
Bij de uitgang staat een doos waarin u iets kunt doen voor de onkosten van 
deze avond. Iedereen is weer van harte welkom. 
Opgave bij de diakenen of via hildavanmeerveld@live.nl 
 
 
Kleding inzameling voor Mensen in Nood 
In het weekend van 18 april zal er weer een Kledinginzameling voor Mensen 
in Nood zijn in de dorpen. Als u in de komende weken uw kasten gaat 
opruimen willen wij vragen of u draagbare kleding, textiel, brillen en 
schoenen voor ons te bewaren. Nadere informatie over de inzameling volgt 
in het 't Zwaantje van april. 
Mary Takken 
 
 

mailto:hildavanmeerveld@live.nl
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Collecte De Hartstichting 
De Hartstichting zoekt nieuwe collectanten in Landelijk Noord ! 
Wie wil er een avond langs de deuren collecteren in Schellingwoude of 
Durgerdam ? Ik hoop op veel reacties ! 
Je kunt je aanmelden bij: 
Hilda van Zanten 
Dorpsstraat 57c Holysloot 
020-4910208 (graag 's avonds bellen) 
Al 15 jaar coördinator van Landelijk Noord 
We lopen van 7 april t/m 10 april langs de deuren om geld in te zamelen 
want we hebben immers allemaal een hart nodig om ons in leven te 
houden ! 
 
 
Jonge hondjes 
Drie gezonde jonge scheepshondjes zoeken goed adres. 
Middelgroot, veel zwart met witte vlekjes, ook beetje bruin, gladharig. 
Steiger 3, aan boord EH 26 de Fotoboot, tel. 06-16714140 
 
 
Mollenvanger 
Ik heb een tuin op Kweeklust en last van een mol. 
Wie wil deze mol, tegen betaling, voor mij vangen ? 
tel. 06-51508899 
 
 
Woonruimte gezocht 
Zoekende naar woonruimte, ivm het terug keren naar mijn ouderlijk boot en 
met spijt onlangs door mijn vader verkocht ben ik met spoed opzoek naar 
een nieuwe woonruimte. 
Mocht u iemand weten die iets verhuurd of mocht u zelf iets verhuren dan 
hoor ik graag van u. 
U kunt mij telefonisch bereiken op nummer 06-138 645 58 
Met vriendelijke groet W.Smolenaars. 
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Agenda vanaf maart 2015 
 

  
  

5 maart Interne vergadering Dorpsraad Ransdorp 
6 maart Werkgroep Historie, kantoor Centrale Dorpenraad 

15 maart Concert Kunst in de Kerk, Holysloot 
15 maart Durgerdammer Muziekmiddag 
15 maart Concert Kunst in de Kerk Holysloot 
16 maart Recreatiebijeenkomst 
  
17 maart 50+ Soos Holysloot, Muzikale middag 
17 maart Interne vergadering Dorpsraad Zunderdorp 
18 maart 50+ Soos Zunderdorp, schilderijen Jeroen Bosch 
19 maart Vrouwen van Nu Schellingwoude, Doe-avond 
21 maart Vrijwilligersdag Volgermeer 
21 maart Lentefeest 'De Wijde Blik' 
21 maart Opening Dorpshuis Holysloot 
  
22 maart Expositie keramiek Dorpskerk Durgerdam 
24 maart Dagelijks Bestuur Centrale Dorpenraad 
25 maart Johannes Passion, Dorpskerk Zunderdorp 
26 maart Openbare vergadering Dorpsraad Durgerdam 
26 maart Samen-eten Jeugdgebouw Zunderdorp 
27 maart Inzameling grofvuil Landelijk Noord 

  

  
Colofon 
Kopij april digitaal opsturen uiterlijk tot vrijdag 27 maart 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 
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