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Nieuws van de Centrale Dorpenraad
Na een staartje van de winter, met lokaal ijsplezier, lijkt het voorjaar eindelijk
in aantocht. Deze maand dus weer veel nieuws uit ons mooie Waterland!
Veel leesplezier!

Agenda Centrale Dorpenraad
De meeste vergaderingen zijn op het kantoor van de Centrale Dorpenraad en
beginnen doorgaans om 20.00 uur.
8 maart
1e Evaluatie Mokumflex
9 maart
Werkgroep Historie
16 maart
Bestuurlijk overleg
19 maart
Werkgroep Internet
30 maart
Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje
3 april
Dagelijks bestuur

Overlijden Ernst Holtrop
Onlangs ontving ik het bericht dat Ernst Holtrop op 20 februari j.l. is
overleden, hij is 89 jaar geworden.
Ernst heeft vele jaren een column in 't Zwaantje geschreven, zijn laatste in
juni 2014. Dit column is ontstaan in de begin jaren negentig toe hij actief was
in de Ouderen Adviesraad (OAR) en daar Landelijk Noord vertegenwoordigde,
zo nu en dan schreef hij dan de 'Ouderenhoek' als bijdrage in 't Zwaantje.
Eind jaren negentig kreeg dit een meer regelmatig karakter en stond er in
iedere uitgave van 't Zwaantje een tekst. De 'Ouderenhoek' werd met de jaren
de 'Bejaardenhoek' en later werden het columns op persoonlijke titel vanwege
het persoonlijke karakter ervan. Alles bij elkaar heeft Ernst meer dan 20 jaar
zijn columns aangeleverd voor 't Zwaantje!
In 2014 is Ernst van Durgerdam naar woonzorgcentrum Het Schouw verhuist,
hier ontving hij maandelijks 't Zwaantje welke hij nog altijd las.
Namens de Centrale Dorpenraad wens ik de nabestaanden van Ernst Holtrop
veel sterkte.

MV

3

LN Schoon!
Ook afgelopen maand is het netwerk om Landelijk Noord schoon te maken en
te houden verder uitgebreid! De Bloemendalergouw en Poppendammergouw
zijn zelfs al helemaal 'voorzien'.
Om het gebied verder 'dekkend' te krijgen ben ik op zoek naar mensen die de
volgende stukken onder hun hoede willen nemen:
 Holysloot west, Dorpsstraat van splitsing Bloemendalergouw tot en
met het overzetveer/de haven.
 Durgerdammergouw, vanaf +/- nr. 47 tot brug over Achter Twiske in
fietspad richting Bloemendalergouw
 Vanaf brug Bloemendalergouw nabij Ransdorp, richting Ransdorp en
eventueel Nieuwe Gouw
 Of ieder ander stuk ...
Doe je ook mee?
Op www.centraledorpenraad.nl/zwerfvuil staat een kaart waarop je kunt zien
welke stukken er al regelmatig nagelopen worden, geef door welk deel jij voor
je rekening wilt nemen.
Verder vind je op de website informatie en tips over het opruimen. Via de
Centrale Dorpenraad kun je ook materiaal krijgen om te gebruiken tijdens het
opruimen. Meer weten?
Kom langs op kantoor of bel met 020-4904437, een mailen naar
info@centraledorpenraad.nl sturen kan ook!

Kazerne Landelijk Noord buiten dienst

De kazerne Landelijk Noord van de Brandweer Amsterdam-Amstelland,
gesitueerd in Ransdorp, is sinds begin februari buiten dienst. De kazerne op
de IJdoornlaan in Amsterdam-Noord is nu de kazerne die uitrukt naar
Landelijk Noord als dat nodig is.

De kazerne Landelijk Noord werd bemenst door vrijwilligers uit de omgeving.
Helaas is het aantal vrijwilligers de afgelopen jaren afgenomen en is het niet
meer mogelijk om de kazerne met voldoende vrijwilligers open te houden. De
beroepskazerne op de IJdoornlaan (Kazerne Zebra) neemt het
verzorgingsgebied over van de vrijwillige kazerne. Omdat die kazerne 24 uur
per dag bemenst is, is een tijdige opkomst gegarandeerd.
Later dit jaar zal er een besluit genomen worden over het mogelijk definitief
sluiten van de kazerne in Ransdorp.
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Evaluatie Mokumflex
Op donderdag 8 maart is de eerste evaluatie van Mokumflex, het openbaar
vervoer dat sinds 3 februari actief is in Landelijk Noord. De eerder
samengestelde Denktank van de Centrale Dorpenraad is betrokken bij deze
evaluatie. Zij zullen hun eigen bevindingen en die van anderen bespreken met
de projectgroep en RMC om zo tot verbetering van het experiment te komen.
Heeft u zelf op- of aanmerkingen over het experiment dan kunt u dit uiteraard
doorgeven aan Mokumflex, via email klantenservice@mokumflex.nl of
telefonisch 020-2111336.
Het is ook mogelijk om uw bevindingen te delen met de Centrale Dorpenraad
via 020-4904437 of info@centraledorpenraad.nl
De redactie van 't Zwaantje heeft onderstaand bericht ontvangen met het
verzoek om deze te plaatsen. Bij deze ...

Busje komt zo!
Sinds begin februari hebben we een belbus in plaats van buslijn 30 GVB. Ik
heb deze belbus nu een paar keer uitgeprobeerd en ik wil jullie graag laten
delen in mijn enthousiasme.
Vooral ook vanwege de opening van de Noord-Zuidlijn op 22 juli 2018, vind ik
het erg belangrijk dat we als dorpsbewoners ervoor gaan zorgen dat deze
belbus-proef gaat slagen. Het zou namelijk erg jammer zijn als we eindelijk
een metro in Noord hebben, maar daar niet meer kunnen komen omdat er
geen bus naar toe rijdt!
Je hoort in het dorp namelijk wat geluiden dat het GVB de onrendabele bus
lijn 30 (en lijn 31) heeft gestopt (begrijpelijk) en er nu iets voor in de plaats
heeft gezet dat, als dit geen succes wordt, ertoe gaat leiden dat we vanaf
2019 helemaal geen OV meer hebben op onze dorpen.
Dit kunnen we zélf voorkomen, door de belbus te gaan gebruiken!
En tot eind 2018 is deze gratis, dus wat willen we nog meer.
Hieronder mijn ervaringen:
Ik heb de app Mokumflex gedownload en deze doet het (met een paar
onhandigheden), heel erg goed. Je kiest in het scherm voor nieuwe rit
reserveren. Dan staat er al meteen ingevuld dat je eerstvolgende rit over 1
uur kan starten. Je geeft je start-halte op, door een halte te kiezen. Daarvoor
klik je op van: dan op nuttige plekken en je opent (in mijn geval) lijn 30
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Dan kies je de plek waar je wil opstappen en je herhaalt dit voor je
bestemmingsplek.
Je mag iemand (maximaal 5) extra meenemen en laat vooral je
telefoonnummer achter, dat is heel nuttig, zodat de chauffeur je kan bereiken
als er wat is.
10 minuten voor je geplande vertrek krijg je een push bericht dat je chauffeur
onderweg is. Ik werd 4 minuten van te voren ook nog gebeld door de
chauffeur die meldde er al te zijn. (top-service). Op mijn rit werd ik vervoerd
in een hele mooie elektrische VW. Superchique: privé-auto met chauffeur :-)
Voor mijn terugrit ontving ik weer een berichtje dat de chauffeur onderweg
was. Ik zag toen dat ik ook op de kaart (in de app) mijn chauffeur kon volgen.
Helemaal geweldig! De chauffeurs zijn zeer vriendelijk en blij dat ze door zo'n
mooi gebied mogen rijden.
Kortom, neem allen de bus, hij is er voor ons en ik denk dat ook voor
middelbare scholieren het een fantastische verbinding met de metro (maar
ook bus 37 uiteraard) geeft! Laten we met zijn allen zorgen dat we ook vanuit
onze mooie dorpen toegang tot openbaar vervoer houden!
p.s. mocht iemand problemen ondervinden / vragen hebben over de bus / de
app, de klantenservice is prima bereikbaar (020-2111336).
Mocht u er echt niet uitkomen, dan wil ik u er ook wel bij helpen.
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen
Buurt whatsapp Holysloot
De buurt whatsapp Holysloot is onlangs gesplitst in 'Holysloot Urgent' en
'Holysloot Social' , in de andere dorpen is dit ook het geval.
Urgent spreekt voor zichzelf en is dus voor alles wat urgent is, denk aan alle
verdachte, belangrijke en spoedeisende zaken die ons allen aangaan.
Bovendien ben ik bezig om alle urgente buurt whatsapp groepen met elkaar
te linken zodat urgente berichten doorgezet kunnen worden naar andere
dorpen. Verdachte, belangrijke en spoedeisende zaken uit het ene dorp
kunnen van belang zijn voor een andere dorp. Denk bv aan zich verdacht
gedragende mensen / auto’s.
De social app is voor alle sociale gebeurtenissen en minder urgente zaken,
denk hierbij aan weggelopen huisdieren, evenementen, te koop, te ruil, en
andere praktische zaken.
Dit naar aanleiding van de commotie over weggelopen huisdieren in het
verleden. Er zijn toen een aantal mensen uit de app groep gestapt en dat is
jammer, we zouden deze mensen weer graag terug hebben. Hoe meer
mensen in de app hoe beter het systeem werkt.
We hopen door de splitsing weer meer buurtbewoners bij de app groepen te
krijgen.
Voor 'Urgent' kun je je opgeven bij Jeannette Spelt 06-21440165
Voor 'Social' kun je je opgeven bij Jeannette Spelt 06-21440165 of bij
Roderik 06-10383808.
Met vriendelijke groet
Jeannette Spelt

Landmarkt bedankt!
De Dorpsraad, de IJsclub, de Oranjevereniging en stichting Dorpscafé van
Schellingwoude bedanken de Landmarkt voor de lekkere hapjes bij de
gezellige Nieuwjaarsborrel in de kerk van Schellingwoude op 7 januari.
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Dorpsraad Ransdorp zoekt nieuwe leden

Meld je aan als kandidaat voor half maart!

Een aantal oudgedienden van de dorpsraad van Ransdorp hebben aangeven
te willen stoppen. Nico Smit (melkveehouder) stopt na bijna 20 jaar. Luc
Klaasen (muzikant) heeft er een vergelijkbare termijn op zitten.
We zoeken dus nieuwe leden. Op de nieuwjaarsborrel was er al een aantal
belangstellenden, maar wij (de dorpsraad) willen ook andere dorpelingen (die
niet op de borrel waren) de kans geven om zich aan te melden. (als er
meerdere aanmeldingen zijn houden we mogelijk verkiezingen)
Dus: ben je betrokken bij het dorp, heb je 6x per jaar een avondje over voor
onze vergaderingen, stuur dan vóór half maart een mail naar:
dorpsraadransdorp@gmail.com

Archeologie in Landelijk Noord
De Historische werkgroep wil in 2018 extra aandacht besteden aan het
onderwerp archeologie. De werkgroep is zich daarom gaan oriënteren op dit
onderwerp om te kijken wat er mogelijk is. Onlangs heeft er een uitgebreid
gesprek plaatsgevonden met de Archeologische werkgroep Waterland.
De Archeologische werkgroep Waterland heeft als thuisbasis Monnickendam
maar is ook in het Amsterdamse Waterland actief.
Resultaat van dit overleg was dat de werkgroepen gaan samenwerken om het
onderwerp archeologie in Landelijk Noord meer onder de aandacht te
brengen. Hoe willen we dit doen?
 Er wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd, waarschijnlijk in april,
waar er verteld wordt over de archeologie in ons gebied en vondsten die
er in het verleden gedaan zijn.
 Daarna wordt er een determinatiemiddag gehouden waarbij bewoners
hun eigen vondsten kunnen laten taxeren, waarbij de herkomst, gebruik
en leeftijd van de vondsten worden vastgesteld. Er wordt geen waarde
bepaald!
 Bewoners van Landelijk Noord worden geïnformeerd over archeologie en
wat te doen met een bodemvondst.
 Mogelijk willen we lokale vondsten tentoonstellen.
Onze plannen en ideeën worden de komende tijd verder uitgewerkt.
Uiteraard houden we jullie op de hoogte!
Geïnteresseerd in dit onderwerp?
Kijk dan ook op www.centraledorpenraad.nl/archeologie-in-landelijk-noord
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Update glasvezel in Landelijk Noord
De Werkgroep Internet heeft bij de provincie Noord-Holland een aanvraag
ingediend voor een garantiestellingregeling zodat er een lening afgesloten kan
worden om glasvezel aan te leggen. Eind maart verwachten we van de
provincie een principe besluit over de aanvraag. Daarna wordt er tot de zomer
de tijd genomen om de garantiestelling daadwerkelijk te verlenen.
In de tussentijd gaat de werkgroep verder in overleg met de gemeente
Amsterdam om eventuele aanleg van glasvezel voor te bereiden.
Om de bewoners van Landelijk Noord goed te kunnen informeren en
voorbereiden zijn we nu op zoek naar iemand die ons kan helpen met de
communicatie richting de (toekomstige) gebruikers.
Kortom een communicatiedeskundige!
Wil jij de werkgroep helpen om weer een stap verder te komen?
Neem dan contact op met Marianne, tel 020-4904437 of mail naar
info@centraledorpenraad.nl

Informatie & Activiteiten
Oranjebestuur Zunderdorp komt langs!
Het Oranjebestuur is inmiddels druk bezig met het organiseren van een leuk
Oranjefeest in Zunderdorp. Daarom komen we eind maart huis aan huis langs
voor de jaarlijkse contributie of gift. Bent u nog geen lid en wilt u wel lid
worden meldt dat dan. Graag willen wij dan u contact gegevens, naam, adres,
telefoonnummer en mailadres ontvangen.
De contributie is:
Gezinnen en samenwonend
€ 10,Alleenstaande en 65 plussers € 7,50
Vanaf 18 jaar
€ 7,50
Meer geven mag natuurlijk ook en is van harte welkom!
Leden kunnen de contributie ook over maken op onze rekening
NL69 INGB 0009 1551 90 t.n.v. Oranjevereniging Zunderdorp
Met vriendelijke groet,

Het Oranjebestuur Zunderdorp
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Koningsdag is weer in aantocht
De Oranje Vereniging Ransdorp heeft op woensdag 7 maart de algemene
ledenvergadering. Vindt je het leuk om deze een keer bij te wonen dan ben je
van harte welkom.
Locatie
> Dorpshuis de Beke
Start vergadering
> 20.00 uur
Lijkt het u leuk om als bedrijf een kleine sponsoring te doen en vermeld te
worden in het programma boekje, dan dit graag voor 25 maart doorgeven aan
Martijn Kuiper 06-46057293.

Samen eten in Zunderdorp
Donderdag 8 maart is alweer de laatste samenetenavond van dit
winterseizoen. Het wordt een ouderwetse macaroni-avond met een Chinese
tomatensoep vooraf. Om 18.00 uur staat er een welkomstdrankje klaar in het
Jeugdgebouw. De maaltijd begint om 18.30 uur. Voor het dessert – ijs met
fruit of advocaat met slagroom, houdt ds. Robert-Jan van Amstel een korte
overdenking. De avond is rond 20.00 uur afgelopen. Wilt u zich wel voor de
samenetenavonden van te voren opgeven?
Dit kan via de intekenlijst in de kerk of via hildavanmeerveld@live.nl

Vrijwilligersdag Volgermeer
Op zaterdag 10 maart 2018 organiseert het Burgerkomitee samen met de
Beheergroep Volgermeer de twaalfde vrijwilligersdag Volgermeer. Er is een
interessant programma voor jong en oud waarbij iedereen de handen uit de
mouwen kan steken.
De dag begint om 9.30 en duurt tot 15.30.
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.
U leest alles over de Volgermeer op de website: www.volgermeer.nl
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Mis de boot niet!
Toneelvereniging Ransdorp gaat (bijna) op reis!
Tijdens het blijspel ‘Parels voor de haaien’ van Jan Duijnhoven, stappen de
spelers van toneelvereniging Ransdorp (met spelers uit Ransdorp, Zunderdorp
en Purmerend) aan boord van een cruiseschip. Een luxe cruiseschip waarbij in
één nacht de overtocht gemaakt wordt naar een andere plek. Tijdens deze
korte trip gebeurt er van alles. Veel onderonsjes tussen de passagiers en een
mysterieuze verdwijning. Alle zeilen moeten worden bijgezet om een aantal
vreemde situaties op te lossen. Heeft u zin om mee op reis te gaan?
Kom gezellig aan boord van ons schip ‘de Camperduyn’!
Onze speeldata: vrijdag en zaterdag 16, 17 maart en 23, 24 maart.
Aanvang 20.00 uur.
Kaarten kosten slechts € 5,- per stuk en zijn te bestellen bij Rob den Hartog,
telefoonnummer: 06-57347007
Of breng een bezoekje aan de site: www.ransdorptoneel.nl en gebruik de
button om daar kaarten te bestellen.

Après-ski Feest in De Zwaan
Op zaterdag 17 maart is er in café De Zwaan in Ransdorp het Après-ski
Feest 2018 met DJ TSN. Aanvang: 20.00 uur en entree gratis.
Dress code: Ski/Lederhosen

Ode aan de Harmonie, het orkest van de Klarinet
Een spectaculair concert op zondag 18 maart om 20.00 uur, spectaculair
waarom? Voor deze gelegenheid speelt de Harmonie als projectorkest met
een bezetting van meer dan 60 muzikanten. Voeg daarbij ook nog de
virtuositeit van onze solisten: Arno Piters van het Concertgebouworkest en
Bart de Kater van het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet en een prachtige
locatie. Undercurrent is een groot drijvend gebouw in Amsterdam-Noord met
een fantastisch uitzicht over het IJ. Nou ja, wij zijn best wel trots op dit
concert. Zie ook de bijgevoegde flyer. Reserveren? Mail naar:
kaartenwaterlandseharmonie@live.nl
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Lezing Stephanie-Joy
De Vrouwen van Nu organiseren op 22 maart een lezing van Stephanie-Joy
in het Wijkgebouw Schellingwoude, Wijkergouw 12. Aanvang: 20.00 uur
Als jonge twintiger kickte ze af van haar laatste verslaving aan methadon en
schreef in de weken na haar detox behandeling de bestseller 'Pappie's kleine
meid slaapt op straat' waar inmiddels meer dan 10 000 exemplaren van zijn
verkocht. Als zesjarig meisje krijgt Stephanie-Joy Eerhart een
verkeersongeluk. Ze houdt er veel pijn en een handicap aan over. Over wat
dit met haar doet kan ze met niemand praten. Uiteindelijk wordt StephanieJoy hier zo depressief van dat ze terechtkomt in de crisisopvang. Als ze in de
opvang drugs gaat gebruiken om haar pijn niet te voelen, belandt ze op
straat. We zien Stephanie-Joy als iemand vol idealen, hulpvaardigheid én
sinds kort een eigen huis.
Haar 2 boeken zijn op de avond te koop á € 10,- per stuk.
Lady's only / leden gratis
Niet leden betalen € 5,- entree

Met Parsifal op weg naar Pasen in de Dorpskerk van Zunderdorp
De Duitse componist Richard Wagner (1813-1883) heeft één jaar voor zijn
dood, zijn laatste opera 'Parsifal' in première laten gaan. Wagner zoekt in dit
fenomenale werk op eigen wijze vanuit filosofie, de christelijke religie en
boeddhistische elementen naar onder andere de betekenis rondom het lijden
en sterven van Jezus Christus
De eerste avond, was donderdag 22 februari.
De tweede avond, donderdag 22 maart die valt in de periode van de
lijdenstijd, vertelt ds. Robert-Jan van Amstel over de opera Parsifal. Hij vertelt
wat over de achtergronden van de opera, het verhaal en ook laat hij
bewegende beelden zien via de beamers in de Dorpskerk van Zunderdorp.
Oor en oog worden gestreeld.
De deuren van de kerk zijn open vanaf 19:30 uur.
Aanvang 20:00 uur. Einde rond 21:45 uur.
Toegang is gratis. Weet je meer dan welkom.
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Samen eten in Holysloot
Vrijdag 6 april worden de tafels gedekt in het Witte Kerkje. Om 18.00 uur is
er weer gelegenheid om met elkaar te eten. Iedereen is daarbij van harte
welkom, inwoners van Ransdorp en Holysloot, en daarbuiten, van alle
leeftijden. Wees welkom en neem gerust iemand mee.
Graag willen we vooraf weten hoeveel mensen er zullen komen, vandaar
graag uiterlijk dinsdag 3 april aanmelden bij ds. Carolina Koops-Verdoes, tel.
020-8457369, c-koops@live.nl of bij Ineke Spelt, tel. 020-6368846,
fam.spelt@kpnmail.nl
Wie mee wil helpen bij de voorbereidingen, kan dat bij aanmelding
doorgeven. Ook 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. Voor een vrijwillige bijdrage staat er een
collectebus. Van harte welkom op vrijdag 6 april!

Kledingbeurs & Rommelmarkt
Zoals iedere eerste zaterdag van de maand is de kledingbeurs en
rommelmarkt in het Dorpshuis van Holysloot op 7 april weer geopend van
11 tot 14 uur !
Uiteraard kun je nog steeds elke woensdagochtend van 9 tot 12 uur terecht
voor leuke koopjes. Voor inbreng van kleine goederen, kleding, schoenen,
boeken, enz. kun je contact opnemen met Linda: tel 06-42571323.
De opbrengst is voor het Dorpshuis Holysloot, Dorpstraat 40.
Kom gezellig langs, de koffie staat klaar !

Hulp gezocht
Ik zoek een flinke jongen van 12 tot 15 jaar oud, die mij wil helpen bij het
uitvoeren van werkzaamheden op de boerderij op zaterdag of zondag, zoals
bomen snoeien, hout hakken, takken versnipperen, onkruid wieden in de tuin,
pad repareren, greppels maken, sloten baggeren, bouwkundige
werkzaamheden, etc.
Plaats tussen Ransdorp en Holysloot, Bloemendalergouw 52.
Beloning volgens minimum loon per 1 januari 2018. Heb je hiervoor
belangstelling, neem dan contact op met Loek Koopman 020-4904619.
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Dorpskerk in Zunderdorp
Elke eerste zaterdag van de maand, 7 april, is de Dorpskerk Zunderdorp van
15.00 – 17.00 uur open voor moment van bezinning of om een kaarsje te
branden. Weet u welkom.

Vrijdagmiddag borrel Zunderdorp
Op 13 april hebben we van 17:00 tot 21:00 uur al weer onze derde
vrijdagmiddag borrel. De locatie is dit keer de kantine van mini camping
't Uilenstekkie, Termietengouw 1. Deze keer kunnen we wel wat hulp bij de
organisatie gebruiken. We zoeken vrijwilligers die willen helpen bij de
inrichting van de kantine, achter de bar willen staan en willen helpen met
opruimen. Ben jij deze vrijwilliger?
Neem dan contact op met Monica (06-24544722).
Tot de13de april,
Edwin Heerding, Gijs Homburger, Monica Homma en Harry Mars

Vooraankondiging Sams kledingaktie in Schellingwoude
Het voorjaar staat weer voor de deur. Wanneer u de kasten gaat opruimen,
om de garderobe aan te vullen, houden wij ons voor de oude kleding van
harte aan bevolen. De kleding wordt ingezameld voor Sams kledingactie voor
Mensen in Noord en krijgt dan weer een nieuwe bestemming.
De inzameling is op zaterdag 21 april, kleding inleveren bij de opslagruimte
rechts naast de Schellingwouderkerk.
Doneer ook dit jaar kleding aan Sams Kledingactie voor Mensen in Nood en
geef kinderen in Centraal Afrika een school.
Meer informatie bij: Mary Takken 020-4004477 of 06-28057866

Schaatsen slijpen
Alle typen schaatsen worden vakkundig geslepen, gericht en ronding gezet
door de vakman met meer dan 60 jaar ervaring.
Uw vertrouwde adres: Liergouw 6, 1023 PA in Schellingwoude
Ook heb ik nog diverse schaatsen in de uitverkoop, nieuw en gebruikt.
T.B. Lassche Tel.: 06-4046 6668.
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Ski's & Snowboards waxen en slijpen
Op wintersport geweest en wil je je ski's en/of snowboard weer helemaal
geprepareerd opbergen?
Laat je materiaal dan nu dicht bij huis (Zunderdorp) in orde maken!
Waxen en slijpen ski's
€ 20,Waxen en slijpen snowboard
€ 25,Ook reparatie aan belag mogelijk.
Neem contact op met Harry: 06-24226545
En als je nog op wintersport gaat kun je uiteraard óók bellen!

Noord-Hollands Ouderen Orkest
Het Noord-Hollands Ouderen Orkest geeft op zondag 15 april en zondag 22
april haar voorjaarsconcert in de Parkschouwburg te Hoorn. Ons orkest is
opgericht in 1978 en bestaat dit jaar 40 jaar, een mijlpaal.
Voor dit jubileumconcert zijn oproepen geplaatst aan zangers en zangeressen
zich aan te melden voor een projectkoor. Dit heeft geresulteerd tot een koor
van ruim 100 leden.
Tevens verlenen mezzo sopraan Talitha van der Spek en all round zanger Dirk
Goede hun medewerking. Op het programma staan werken van uiteenlopende
stijlen o.a.: L’Arlésienne Suite, Goddess of Fire, The Lady is a Tramp en
Barcelona.
Het geheel staat onder enthousiaste leiding van onze dirigent Luc Mager.
Voor meer informatie zie onze website: www.nhoo.nl
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Agenda vanaf maart 2018

7 maart
8 maart
8 maart
9 maart
10 maart
16 maart

Vergadering Oranjevereniging Ransdorp
Samen eten in Zunderdorp
Evaluatiebijeenkomst Mokumflex
Vergadering Werkgroep Historie
Vrijwilligersdag Volgermeer
Bestuurlijk Overleg

16 maart
17 maart
17 maart
18 maart
19 maart
20 maart

Uitvoering toneelvereniging Ransdorp
Uitvoering toneelvereniging Ransdorp
Après-ski feest De Zwaan
Ode aan de Harmonie
Vergadering Werkgroep Internet
Soos Holysloot, Muziek bonbons

22 maart
22 maart
23 maart
23 maart
24 maart
3 april

Lezing Stephanie-Joy, Vrouwen van Nu
Parsifal, Dorpskerk Zunderdorp
Ophaaldag grof vuil
Uitvoering toneelvereniging Ransdorp
Uitvoering toneelvereniging Ransdorp
Vergadering Dagelijks Bestuur

