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Nieuws van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord 
Deze maand weer veel nieuws en activiteiten uit Landelijk Noord, het 
beloofd een drukke maand te worden ! 
Er is volop keuze uit verschillende concerten en andere leuke activiteiten ! 
Het volgende 't Zwaantje overbrugt de zomerperiode van juni - juli - 
augustus. Begin september komt dan de volgende editie uit. 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
8 mei  Dorpsraad Durgerdam 
13 mei  Dorpsraad Schellingwoude 
20 mei  Vergadering Dagelijks Bestuur 
30 mei  Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
2 juni  Recreatiebijeenkomst 
3 juni  Dorpsraad Ransdorp 
De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de Werkgroepen zijn op het 
kantoor van de CDR en beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
 
 
Wethouder 
Afgelopen 24 april is onze beleidsmedewerker Gabriëlle Bekhuis in de 
gemeente Waterland geïnstalleerd als wethouder. Vanwege het aanvaarden 
van deze functie zal zij haar werkzaamheden voor de CDR binnenkort 
beëindigen. De CDR wenst haar veel succes bij haar nieuwe carrière ! 
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Verkiezingen 2014 dorpsraad Schellingwoude 
Volgens de statuten van de Centrale Dorpenraad vinden de verkiezingen 
voor de dorpsraad Schellingwoude plaats in even jaren, dit keer op dinsdag 
13 mei 2014. Drie van de huidige leden van de dorpsraad zijn in 2010 voor 
een periode van vier jaar gekozen en stellen zich verkiesbaar voor een 
nieuwe termijn. Informatie over het werk van de dorpsraad is te vinden op 
de website van Schellingwoude: www.schellingwoude.org onder Dorpsraad. 
Voor vragen of meer informatie kun je ook terecht bij: 
Paul Abell info@schellingwoude.org of 06-53157595 
Peter Bos 06-53617923 of 
Cecile van Kimmenade cecile.van.kimmenade@gmail.com of 06-21574027 
De dorpsraad juicht het toe als (veel) mensen zich kandidaat stellen voor de 
dorpsraad. Iedere inwoner van Schellingwoude die 18 jaar of ouder is kan 
zich tot en met vrijdag 9 mei 2014 kandidaat stellen door een email te sturen 
aan Paul Abell op info@schellingwoude.org 
Schriftelijk kandidaat stellen kan ook: Dorpsraad Schellingwoude, 
Schellingwouderdijk 273 1023 NH Amsterdam. De stemming vindt plaats op 
dinsdag 13 mei 2014 in het Wijkgebouw naast de kerk. Die avond zal ook de 
algemene jaarvergadering van de dorpsraad worden gehouden. De avond 
begint om 19:30 uur met de stemming. Stemming vindt alleen plaats bij 
meer dan drie kandidaten. Na telling van de stemmen wordt de nieuwe 
dorpsraad ingesteld. 
 
 
Boek over Tweede Wereldoorlog 
Vorig jaar is het boek 'Landelijk Amsterdam-Noord 1940-1945' uitgekomen. 
Het boek beschrijft gedetailleerd wat er in Landelijk Noord gebeurd is tijdens 
de Tweede Wereldoorlog en bevat tal van kaarten, afbeeldingen en 
krantenartikelen uit die tijd. Van de in totaal 1000 gedrukte exemplaren is 
het grootste gedeelte al verkocht.  
Het boekt telt 134 bladzijden en kost € 19,50 in de boekhandel. 
In de maand mei is het boek, alleen bij de CDR, verkrijgbaar voor € 17,50. 
Als u interesse heeft kunt u langs komen op kantoor of contact opnemen via de 
mail: info@centraledorpenraad.nl of telefonisch via 020-4904 437 
 
 
Inzameling voedselbank 
Elke eerste zondag van de maand kunt u spullen inleveren voor de 
voedselbank in Amsterdam Noord. De torendeur van de kerk in Zunderdorp 
is open van 9.00 tot 12.00 uur. 
Alvast hartelijk bedankt namens de mensen van de voedselbank ! 

http://www.schellingwoude.org/
mailto:info@schellingwoude.org
mailto:cecile.van.kimmenade@gmail.com
mailto:info@schellingwoude.org
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Recreatiemarkt in Landelijk Noord 
Landelijk Noord is een prachtig gebied om te verblijven en steeds meer 
mensen weten het te vinden om er hun vrije tijd in door te brengen. Om al 
deze bezoekers te faciliteren zijn er al veel ondernemers actief in het 
gebied, van restaurants, cafés, B&B en rustpunten tot melktap, boerengolf 
en fluisterboot. 
De CDR wil in contact komen met de verstrekkers van al deze verschillende 
recreatiemogelijkheden en daarom nodigen wij alle recreatie ondernemers 
uit het gebied uit voor een recreatiemarkt op maandag 2 juni om 16.00 uur 
in de DRC kantine te Durgerdam. 
Naast de mogelijkheid om te netwerken organiseert de CDR een workshop 
over recreatie in Landelijk Noord. De informatie hieruit kan de CDR 
vervolgens gebruiken bij recreatievraagstukken zodat wij ook de recreatieve 
ondernemers in de toekomst goed kunnen vertegenwoordigen. 
Voor de organisatie van deze bijeenkomst werkt de CDR samen met De 
Poort van Waterland en het TOP. 
Als u bent geïnteresseerd in deelname aan de recreatiemarkt kunt u dit 
doorgeven bij: 
Marianne tel: 020-4904 437 of via info@centraledorpenraad.nl 
alleen bij voldoende deelname kan de bijeenkomst doorgaan ! 
 
 

Jan Jacobus Lof † 
Lieve mensen, Ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken, wij wisten wel 
dat wij mensen voor Jan en ons in beweging zouden brengen, maar zoveel ... 
het is nog steeds een bijzonder feit waar wij moed en kracht uit putten. 
Dat Jan filevorming in Zunderdorp veroorzaakt heeft, daar zullen wij nog 
vaak over praten en dan komt er een glimlach op ons gezicht. 
Wij hebben nog een weg te gaan maar wetende, 
 There's a place for us 
 somewhere there's a place for us 
 Some how, Some day, Some where  
Willy Lof-Stam 
 
 
Zomertraining STG Waterland 
Op 7 mei start de zomertraining van de schaatstrainingsgroep weer op 
woensdag om 19.30 uur op de atletiekbaan in Monnickendam. Er zijn 
verschillende groepen en niveaus waarin getraind wordt van 6 tot 70+ jaar.  
Kijk voor meer informatie op www.stgwaterland.nl 
of vraag het aan Marianne Vrolijk, 020-4923372  

http://www.stgwaterland.nl/
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Nood 112 
Lente! Wat zijn de donkere nachten heerlijk kort en wat koestert de zon ons 
rijkelijk. Onze koning heeft goed begrepen dat nu het beste jaargetij is voor 
een feest en verkiest daarom Koningsdag in april. Nu nemen velen een paar 
dagen vrij, voor een korte lentevacantie. Wat een heerlijke luxe! Vroeger kon 
dat niet, want toen was dit de tijd voor het wegpoetsen en boenen van alle 
winterse kachelstof met de Grote Schoonmaak. Daar heeft de gaskachel ons 
nu van afgeholpen. 
 Ouderdom komt met gebreken. Eén daarvan heb ik begin april ervaren. 
Omhoog kijkend naar het werk van de schilder aan mijn huis, raakt een 
zenuwbaan in mijn halswervel kennelijk bekneld, ik verlies hierdoor het 
bewustzijn en val achterover op mijn hoofd. Paniek: want daar ligt ineens 
een stokoud mannetje bewusteloos op de grond! Dus 112 bellen. 
Ambulance is er zó, en ieder vervolgt zijn bezigheid. 
 Als ik wakker word achter een gordijn, voel ik geen verontrustende pijn 
en weet van niets. Eerst onderzoeken of “ik”, ik ben, misschien zit ik ineens 
in een droom, film, boek en leef zelfs niet meer. Ik ontdek een rechterhand, 
bijt er in en voel dat. Met de linkerhand die ik zie kan ik niets, klopt allemaal, 
dus ik leef en alles lijkt erg geruststellend. Ik ben “kennelijk echt ik”. Ik roep 
een langskomend meisje aan, die me geruststelt dat ik in de eerste hulp van 
het Boven Y ziekenhuis lig. Dus geen politiebureau in Oekraïne!. Weer 
gerustgesteld, probeer ik uit te kienen wat er met me is gebeurd. Te 
oordelen aan alle plakkertjes met een glimmend metalen knopje er op die ik 
op borst en hals vind, is dat nogal wat. Alle meetresultaten blijkbaar positief, 
anders hadden ze me niet alleen gelaten, onbewaakt in deze wachtkamer tot 
iemand me claimt, maar me opgenomen in het ziekenhuis. Nu ga ik plannen 
maken hoe ik hier weg kan komen zonder mobieltje op zak. Eerst wurm ik 
me uit de riemen waarmee ik vast lig. Wil uitrusten op de stoel naast me om 
bij te komen, want ik moet heel wat tijd hier bewusteloos hebben gelegen. 
Na heel wat gepieker kom ik tot de slotsom dat dit geen nachtmerrie is. 
Maar realiteit en misschien zelfs meer dan zomaar mijn lichaam dat ergens is 
gevonden. 
 Ineens stapt iemand binnen, wij herkennen elkaar! Marijke!! mijn 
vrouw. Blijdschap, dit lost een hele reeks beklemmende vragen op! 
Ik ben sinds dit avontuur wel wat warrig en niet in staat een redelijke column 
voor mei te schrijven. Ik laat het daarom maar bij dit verslag: Hoe uitstekend 
er voor je wordt gezorgd als je in nood afhankelijk bent van een melding op 
tel. 112 en daaraan bent overgeleverd! Inmiddels heeft een vrijwilliger me 
aan een mobieltje voor bejaarden geholpen met alarmknop, die past in mijn 
borstzakje. Dus ook ik waarde lezer, blijf leren. 
Ernst    mei/ 2014  
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Kleine kringloop Holysloot 
De kleine kringloop 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 van Holysloot. Kom gezellig 
langs, de koffie is gratis, Dorpstraat 40 in de voormalige peuterspeelzaal. 
Tel 06-42571323. 
 
 
Uitslag Oranjeloterij Ransdorp 26 april 2014 
De volgende prijzen kunnen nog worden opgehaald: 
Fietstas met inhoud   nr. 82 
Partytent     nr. 1185 
Barbecue      nr. 772 
Diner voor twee    nr. 315 
Hoofdprijs: tuinset met parasol nr. 930 
Dit kan uiterlijk tot en met 31 mei 2014 bij Peter Komin; Dorpsweg 18 
Ransdorp, tel: 06-53953440. Na 31 mei vervallen de niet afgehaalde prijzen 
weer aan de Oranjevereniging Ransdorp. 
 
 
De kleine Floriade in Zunderdorp 
Vanaf donderdag 8 mei vindt weer de jaarlijkse kleine Floriade plaats op het 
pleintje en erf van Kerklaan 10 in Zunderdorp. 
U kunt hier terecht om uw balkon of tuin weer te voorzien van prachtige 
nieuwe planten. Onze vertrouwde leverancier uit Rijnsburg levert ook dit 
jaar weer eersteklas tuin- en balkonplanten tegen een zeer concurrerende 
prijs. De openingstijd is van 10.00 tot 20:00 uur. De koffie staat klaar ! 
De opbrengst van deze bloemen- en plantenmarkt wordt gedeeld tussen de 
Stichting Diensten met Belangstellenden en de Kerk van Zunderdorp. 
Meer informatie bij de fam. van Meerveld, tel 020-6368810 
 
 
Gezocht: 
Wegens verbouwing tijdelijke woonruimte gezocht voor: 
2 volwassenen en 1 kind ( 6 jr. ) 
Wij zijn woonachtig in Durgerdam en wij zoeken vanaf 17 augustus 
woonruimte in de buurt omdat onze zoon in Ransdorp naar school gaat. 
Duur :+/- 4 weken. 
U kunt contact opnemen met: Gusta Geleijnse en Tom de Ket / 06-14683473 
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Wijnproeverij bij Boergondineren 
Op 11 mei organiseren Boergondineren en the Merchant Wines and Spirits 
een prachtige wijnproeverij. U kunt genieten van meestal biologische wijnen 
uit alle landen in Europa. Om een idee te geven: Een meermaals bekroonde 
Duitse Silvaner die wordt geschonken bij de Librije. 
Denkt u aan de geweldige biodynamische Champagne boer Sebastien 
Fleury. Een geweldige Cava die afgelopen zaterdag nog is beschreven in het 
NRC door Harold Hamersma. Een zeer betaalbare wijn uit een van de meest  
opkomende wijngebieden ter wereld, de Dao in Portugal. 
 
Zo kunnen we nog wel even door gaan, want we zullen rond de 60 wijnen 
laten proeven en ze behoren allemaal tot de allerbeste van hun gebied. 
Bovendien hebben ze allemaal hun eigen verhaal. Een verhaal wat wij u ter 
plekke zullen uitleggen. We importeren namelijk al deze wijnen zelf en 
kennen iedere wijnboer persoonlijk. 
De reden dat wij u hiervoor uitnodigen is de opening van ons 
wijnproeflokaal The Merchant in Zunderdorp. Reden voor een klein feestje ! 
 
Voor ons geen betere plek dan bij onze vrienden van Boergondineren. 
Onze wijnen worden reeds door hun geschonken en wij zijn altijd zeer 
gecharmeerd van hun eten en creativiteit. We zijn ook zeer vereerd met de 
aanwezigheid van de Dikhoeve kaasmakers uit Ransdorp. 
 
U bent van harte welkom van 14:00 tot 19:00 uur op Liergouw 78a, 
Ransdorp. De wijnen zijn op onze kosten en voor de bijkomende hapjes van 
Boergondineren kunt u naar eigen inzicht en consumptie een bijdrage doen. 
Om teleurstellingen te voorkomen willen we u vragen u aan te melden via: 
info@boergondineren.nl of via info@themerchant.nl 
 
11 mei Moederdag ! 
Neem je moeder mee en ontvang een gratis fles prosecco! 
 
 
Woonruimte gezocht 
Na 20 jaar wonen in de binnenstad van Amsterdam, zoek ik - zelfstandige 
ondernemer in de creatieve sector - een nieuwe woonplek met licht, rust en 
een buiten (tuin, terras of balkon) +/- € 800,- buiten Amsterdam. 
Reacties graag via 06 555 777 90 of tinew@xs4all.nl 
  

mailto:info@boergondineren.nl
mailto:info@themerchant.nl
mailto:tinew@xs4all.nl
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55+ Soos Zunderdorp 
Woensdag 14 mei is het jaarlijkse uitje van de 55+ Soos Zunderdorp. 
Dit jaar gaan wij naar de Broek op Langedijk en Tuitjehorn. 
Wij vertrekken om negen uur vanaf het Achtergouwtje/Nieuwe Gouw. 
Bezoeken de Broekerveiling (kunnen daar meedoen aan de veiling van 
groente en fruit) hebben een vaartocht door het rijk van de duizend 
eilanden. Na een heerlijke uitgebreide lunch gaan wij naar dierenpark 
Blanckendaell waar een enthousiaste gids ons heel veel vertellen wil over de 
dieren die daar verblijven. Op het park staat ook een museum met een o.a. 
een prachtige collectie oude landbouwwerktuigen, een complete washoek 
met wastobbe, een bedstede, kleding en doopjurken, schoolspullen enz. 
Rond 5 uur hopen wij weer in Zunderdorp te zijn. 
Er zijn nog enkele plaatsen over in de bus. Voor meer informatie of opgave: 
Ieke Vollebregt 020 -6370054 of Hilda van Meerveld 020-6368810. 
De kosten voor dit dagje uit zijn € 42,50 
 
 
Vrouwen van Nu afdeling Schellingwoude 

Donderdag 15 mei om 20.00uur een bijeenkomst met Mw. Fajga Smulewicz, 
'Nasjen' met verhalen, gedichten en geintjes van Jiddisje schrijvers over 
eten, drinken en hongerlijden. 
Locatie Wijkgebouw. Wijkergouw 12 Schellingwoude 
Voor leden en niet leden, (niet leden betalen € 5,-) 
 
 
Concert Durgerdam 
Zin in een vrolijk en prachtig concert in de dorpskerk van Durgerdam? 
Kom dan op 15 mei naar het concert van het trio Tosca. 
Een sopraan, een mezzosopraan en een pianist weten met veel klasse en 
een speelse benadering het publiek mee te nemen in de wereld van de 
opera. Het trio maakt muziek met een flinke dosis humor en zelfspot. 
Aanvang concert 20.00 uur 
Kerk open vanaf 19.30 uur 
Kosten € 15,- per persoon 
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Drieweg-Concert Holysloot 
Op zondagmiddag 18 mei organiseert de Werkgroep Cultuur Landelijk Noord 
wederom een Drieweg-Concert in Holysloot, ditmaal in samenwerking met 
Kunst in de Kerk Holysloot. 
Op drie verschillende locaties in dit pittoreske dorp worden drie zeer 
verschillende mini-concerten gegeven (en dat drie keer!). 
Het witte kerkje is het podium voor de viermansformatie Bender, met 
Nederlandse luisterliedjes in de traditie van o.a. Boudewijn de Groot, Bram 
Vermeulen en Frans Halsema. In het gymlokaal van het voormalige 
schoolgebouw treedt de nog jeugdige maar al veelvuldig gelauwerde 
harpiste Oxana Thijssen op (Prinses Christina Concours). Het toneel van het 
intieme wijkgebouw is ditmaal voor Luc Ex (basgitaar) en Han Buhrs (zang), 
kernleden van de bekende jazz ‘assemblee’ Rubatong. 
Elke uitvoering duurt ongeveer 20 minuten, daarna wandelt het publiek naar 
een andere locatie voor het volgende concert. Tussen het tweede en derde 
concert wordt een wat langere pauze ingelast, zodat er gelegenheid is om 
iets te drinken, zowel in het wijkgebouw als in cafe/restaurant Het 
Schoolhuis. Ook na afloop kunt u daar nog gezellig blijven napraten. 
Een uniek evenement met een gevarieerd programma van verschillende 
disciplines ! 
 
Drieweg Concert: 
Aanvang:  15.00 uur 
Einde:  ongeveer 17.00 uur 
Toegangsprijs: € 10,- 
Kaarten zijn te verkrijgen of te reserveren via: 
Centrale Dorpenraad  
Dorpsweg 35 te Ransdorp 
tel: 020-4904437 
email: info@centraledorpenraad.nl 
Meer informatie vindt u op www.centraledorpenraad.nl 
 
 
De Opsteker & Themadienst Durgerdam 
De solo-expositie ‘Glimpse into my soul’ van schilder Henk de Vries, waarin 
hij verschillende abstracte en figuratieve werken laat zien, is tot en met 25 
mei te bezichtigen in de Dorpskerk Durgerdam. 
Op zondag 25 mei om 10.30 uur vindt een thema-dienst plaats onder leiding 
van ds. Pieter Lootsma, waarin Henk de Vries vertelt over zijn leven en werk. 
In juni en is er geen expositie. 
Informatie: www.opsteker.nl en telefoon: 020-6386904.  

http://www.opsteker.nl/
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Waterlandse ode aan de Watersnood van 1916: Het water stijgt ... 
Op zaterdag 17 en zondag 18 mei voeren Waterlandse muzikanten en 
zangers de muziektheatervoorstelling 'Het water stijgt…' op in De Beke in 
Ransdorp. Meesterverteller Sahand Sahebdivani neemt de bezoekers mee 
naar het Waterland van 1915, waar ze in het leven stappen van huisarts Cor 
Aerts, zijn traditionele vrouw Janna en hun eigengereide dochter Trijntje. 
In 1916 braken de dijken in Waterland en zorgde de Watersnood er voor dat 
grote delen van Noord-Holland onder water liepen. 
 Het verhaal is geschreven door Waterlandse tekstschrijver en singer 
songwriter Arno Smit, de muziek is gecomponeerd door Thomas Geerts, 
dirigent van de Waterlandse Harmonie. Harold Schouten, beeldend 
kunstenaar uit Zuiderwoude, maakt getekende animaties die op een 
achterdoek geprojecteerd worden.  Zangtalenten uit heel Waterland 
bezetten de rollen en de muziek wordt gespeeld  door de Waterlandse 
Harmonie. 
 
Terug in de tijd 
‘Het water stijgt ...’ geeft een historisch inkijkje in een cultuur die 
verdwenen lijkt, maar nog stevig verankerd is in het geheugen van 
Waterland. Zo speelt het verhaal zich onder meer af rond het jaarlijkse, 
feestelijke hoogtepunt in de Waterlandse dorpen: de Kermis, de 
‘huwelijksmarkt’, ofwel hét dating-event in die tijd. Oudere mensen zullen 
er veel in herkennen, voor jongere is het een kennismaking met de 
geschiedenis van de plek waar zij wonen. 
 
Watersnood 
Dochter Trijntje is verliefd op Gerrit, zoon van een boer, die haar liefde 
beantwoordt. Hun lotgevallen spelen zich af tegen de achtergrond van het 
conflict over de verzwaring en verhoging van de Waterlandse Zeedijk. 
Nalatig onderhoud mondt uiteindelijk uit in de noodlottige overstroming, de 
‘Watersnood’ van 1916. Deze ramp was de directe aanleiding voor het 
afsluiten van de Zuiderzee. 'Het water stijgt ...' is een prelude op het grootse 
muziekspektakel dat in 2016 wordt opgevoerd. In dat toekomstige stuk zal 
de Watersnood de hoofdrol spelen. 
 
Informatie 
Smaakt deze voorstelling naar meer? Graag laten wij ons leiden door uw 
reactie. Beleef het mee op 17 en 18 mei om 20.00 uur in De Beke in 
Ransdorp. Kaarten kosten € 7,50 en zijn te bestellen op 
kaartenwaterlandseharmonie@live.nl of te koop bij het kantoor van de CDR 
in Ransdorp.  Meer informatie op de Facebookpagina van Het Water stijgt.  

mailto:kaartenwaterlandseharmonie@live.nl
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Stembevrijding 18 mei, 11.00 uur tot 17.00 uur 
Waar: Lichtcentrum Schellingwoude, Schellingwouderdijk 337, 1023 NK 
Amsterdam 
Kosten: € 40,- incl. koffie, thee en ‘Slow Soup’ 
Maximum aantal deelnemers: 12 
Voor informatie of aanmelding: titiabloemhof@keskes.nl  
of bel 06-41 550 696 
Uitgangspunt: 
Iedere klank van jouw stem is een perfecte uitdrukking van wie jij bent op 
dit moment. Bij stembevrijding gaan we voorbij aan de oordelen en ervaren 
en voelen hoe onze stem ons dichter bij onze ware aard kan brengen.  
Onze stem is 100 % eerlijk en wordt ook wel de spiegel van de ziel genoemd. 
Daar echt naar luisteren is een verademing  en werkt helend. 
Stembevrijding is een ontdekkingstocht waarin je verrast zult worden: “Ik 
wist niet dat mijn stem zo kon klinken.” Soms is het spannend maar in een 
veilige setting zal iedere sprong in het onbekende worden beloond. En 
omdat iedere klank een perfecte uitdrukking is van wie jij bent, kun je het 
onmogelijk fout doen. 
Ervaring met zingen, stemwerk en/ of meditatie is niet nodig. 
 
 
Mindfulness Meditatie Training 
Dinsdagavond 20 mei start er weer een 8 weekse Mindfulness Meditatie 
training. Mindfulness verbindt op een toegankelijke manier Boeddhistische 
kennis met westerse psychologische inzichten. 
De Mindfulness training geeft, zeker ook door de wetenschap, een steeds 
meer erkende kwaliteit aan je leven doordat je mindful leert omgaan met 
situaties, gedachten, emoties en gevoelens. Verder is alles met bewuste 
aandacht doen de essentie van Mindfulness. De training brengt je meer 
concentratie en focus en leert je om meer in het moment te leven. 
Verdere kwaliteiten die je ontwikkelt in de basis training zijn o.a. 
waarnemen, observeren, erkennen wat is, oordelen loslaten, vriendelijk 
naar jezelf blijven, mildheid en compassie en aanwezig zijn in relaties. 
Inzet om de meditaties en oefeningen gedurende de 8 weken thuis te 
beoefenen is belangrijk voor een optimaal resultaat. 
De training wordt gegeven op 8 dinsdagavonden van 20.00 tot 22.00 uur in 
het Lichtcentrum Schellingwouderdijk 337 door Jacqueline de Vries. 
Bijdrage is € 225,- , incl. 22 mp3 meditaties, werkmap en teksten. 
Voor meer informatie en aanmelden kun je kijken op 
www.lichtcentrumschellingwoude.nl of bellen 06-27058125 
  

http://www.lichtcentrumschellingwoude.nl/
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Opstandige muziek in Zunderdorp 
22 mei 2014, 20:00 uur in de Dorpskerk, Symphonie Nr. 2 van Gustav Mahler. 
De Oostenrijkse componist Gustav Mahler zei eens: 'Het aan Gene Zijde is 
het alfa en omega van mijn kunst'. Zijn grootse symfonieën verklanken 
Mahlers vraag naar het bestaan van de mens: Wozu? Ofwel: waartoe zijn we 
hier? Thema’s als dood en leven, verlies en weer-gevonden-worden, de lach 
en de traan omcirkelen zijn muziek. Van oorsprong joods heeft hij zich tot 
het christendom bekeerd en heeft met religie, God geworsteld. Soms heel 
ver, soms heel dichtbij. God is op een bepaalde manier te ontmoeten in de 
muziek van Mahler, zo is mijn eigen ervaring. De Tweede Symfonie (1894) 
weet daarin een belangrijk snaar te raken. 
Deze symfonie heeft als ondertitel gekregen: Auferstehung, Opstanding. De 
overwinning op het lijden, de mens die kan opstaan tegen de dood in - 
majestueus in muziek gebracht, leidt Mahler ons eerst door scepsis, 
ongeloof en ontkenning heen, om dan te komen tot een apotheose, 
letterlijk: vergoddelijking. 
Het hart van de mens komt voor altijd bij God uit, thuis. 
Na een korte introductie op het werk van Gustav Mahler, richten we ons op 
de Auferstehung-symfonie. We luisteren naar delen uit deze prachtige 
symfonie waar Mahler zijn ziel en zaligheid in heeft gelegd en daarbij leg ik 
het een en ander uit.  
Wilt u meer weten? 
Email: predikant@amstel4.nl of telefoon: 020-6369244.  
 
 
Bach Cantateserie Zunderdorp 
In januari is er een nieuwe cantateserie gestart in de Dorpskerk van 
Zunderdorp. Bijna elke maand kunt u genieten van een cantate concert 
uitgevoerd door semi-professionele zangers en instrumentalisten. 
Het geheel staat onder leiding van Benjamin Bakker. 
Op zondag 25 mei 2014 kunt u gratis komen luisteren naar de cantate ´ Sie 
werden euch in den Bann tun´ van J.S. Bach. 
Meer informatie via www.amsemble.nl  
Zondag 25 mei 2014, 16.00 uur 
Dorpskerk Zunderdorp 
Achterlaan 12 
Amsemble / ABC Orkest o.l.v. Benjamin Bakker 
Programma: 
J.S. Bach  Sie werden euch in den Bann tun (BWV 44) 
   koor, orkest, solisten 
 

mailto:predikant@amstel4.nl
http://www.amsemble.nl/
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Ik begin bij jou (of wat doet die kangoeroe in mijn kamer?) 
Het theatercollectief blondeBIZON komt naar de oude botenloods in 
Durgerdam met een voorstelling voor iedereen die een moeder heeft! De 
voorstelling geurt naar narcissen en HEMA-worst! Muziek, ontroering en 
een komische noot, blondeBIZON laat een onuitwisbare indruk achter. 
'Ik begin bij jou (of wat doet die kangoeroe in mijn kamer?)' vertelt een 
meeslepend verhaal over een intense relatie tussen Moeder en Dochter.  
Moeder heeft veel moeite met het loslaten van Dochter. Al van kleins af aan 
houdt ze haar kind zo dicht mogelijk bij zich. Maar kleintjes worden groot en 
Dochter breekt uit. 
Lang na de breuk besluit Dochter terug te keren. Maar dan blijkt Moeder 
zwaar dementerend. Dochter merkt hoe slecht ze Moeder los kan laten... De 
voorstelling is geïnspireerd op de Griekse mythe van Demeter en 
Persephone en “persoonlijk leed” van één der blondeBIZONs, die zelf een 
dementerende moeder heeft. 
Theatercollectief blondeBizon maakt al 7 jaar theatervoorstellingen veelal 
op intieme locaties. Het collectief vertelt bijzondere verhalen op theatrale, 
muzikale, en persoonlijke wijze. Het gebruikt de unieke sfeer van ieder huis 
of locatie in haar theatrale voorstelling. Voor het publiek een ware 
‘happening’ om mee te maken! De harde kern van blondeBIZON wordt 
gevormd door Elma ten Boekel en Marianne Kuijper. Bij ontwikkeling en 
uitvoering werkt het tweetal samen met acteurs en muzikanten, de 
zogenoemde ‘gastbizons’. Zie ook www.blondebizon.nl 
Waar en wanneer: op 24 mei in de loods (naast de kapel) aan de 
Durgerdammerdijk 99 B 
Start voorstelling 20.30 uur 
Inloop 20.00 uur 
Entree inclusief drankje €12,50  
Aantal plaatsen is helaas beperkt. Reserveren is verplicht. Dit kan door te 
mailen naar l.diephuis@kpnplanet.nl 
 
 
Tijdelijke woonruimte 
We zijn opzoek naar tijdelijke woonruimte voor de periode: 1 augustus tot  
1 december 2014. We met 4 personen, 2 volwassen, 2 kinderen en 1 hond. 
We wonen aan de Durgerdammerdijk en zouden graag in de buurt, 
gemeubileerd willen huren. Maximale huurprijs: € 1.100,- inclusief gas, 
water, licht. Wie heeft er iets voor ons beschikbaar? 
u kunt mailen naar: mirjameva@hotmail.com of bellen naar: 06-14127818. 
  

http://www.blondebizon.nl/
mailto:mirjameva@hotmail.com
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Agenda vanaf mei 2014 
 
 

  

8 mei Start kleine Floriade Zunderdorp 
8 mei Vergadering Dorpsraad Durgerdam 

11 mei Wijnproeverij bij Boergondineren 
13 mei Vergadering Dorpsraad Schellingwoude 
14 mei 55+ Soos Zunderdorp, dagje uit 
15 mei Vrouwen van Nu, Nasjen 

  
15 mei Concert Durgerdam 
17 mei Musical 'Het water stijgt ...' 
18 mei Drieweg-Concert Holysloot 
18 mei Musical 'Het water stijgt ...' 
20 mei Vergadering Dagelijks Bestuur, CDR 
22 mei Opstandige muziek in Zunderdorp 

  
23 mei Ophaaldag grof vuil in Landelijk Noord 
24 mei Voorstelling 'Ik begin bij jou' 
25 mei Themadienst Durgerdam 
25 mei Bach Cantateserie Zunderdorp 
2 juni Recreatiebijeenkomst in Durgerdam 
3 juni Vergadering Dorpsraad Ransdorp 

  
Colofon 

Kopij juni digitaal opsturen uiterlijk tot vrijdag 30 mei 

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

Website: 
www.centraledorpenraad.nl 
 

Oplage 980 exemplaren 

Bezorging J. Gils (020-6368967) 

’t Zwaantje is het wijkblad van de Centrale Dorpenraad LN. De redactie behoudt zich 
het recht voor ingezonden kopij te redigeren en in te korten. De 
eindverantwoordelijkheid berust bij het dagelijks bestuur van de CDR. 
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