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Centrale Dorpenraad 
‘t Zwaantje is een uitgave van de Stichting Centrale Dorpenraad Landelijk 
Noord. Deze stichting vertegenwoordigt het landelijk gebied van Amsterdam-
Noord en zijn bewoners. Voor de Centrale Dorpenraad zijn vrijwilligers actief in 
de verschillende Dorpsraden, werkgroepen en commissies. 
De Centrale Dorpenraad betrekt en informeert bewoners bij en over zaken die 
met Landelijk Noord te maken hebben. Meer informatie staat op onze website: 
www.centraledorpenraad.nl 
 
Het kantoor van de Centrale Dorpenraad is gevestigd te Ransdorp in het 
voormalig schoollokaal van de openbare basisschool van Ransdorp.  
 
Adres: Dorpsweg 35 
  1028BK Ransdorp 
Telefoon: 020-4904437 (ma, di, do en vr van 8.30 tot 14.30 uur) 
Email:  info@centraledorpenraad.nl 
Website: www.centraledorpenraad.nl 
 
Storingsnummers 
Alarmnummer (ambulance, politie, brandweer)  112 
Politie (niet spoedeisend)      0900-8844 
Doktersdienst (spoed 's avonds, 's nachts, weekend) 088-0030600 
gas- en stroomstoring       0800-9009 
Waternet         0900-9394 
Defecte lantaarnpaal       020-5972626 
Openbare ruimte        14020 
Meldingen in de openbare ruimte kunnen ook doorgegeven worden via: 
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/mor-0/melding-openbare/ 
 

Colofon 

Kopij juni-juli-
augustus 

digitaal opsturen uiterlijk tot vrijdag 10 juni 2016 

 
Redactie 

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

 
Website: 
www.centraledorpenraad.nl 
 

Oplage 1000 exemplaren 

Bezorging J. Gils (020-6368967) 

Tekening Kerk Zunderdorp 

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te redigeren en in te 
korten. De eindverantwoordelijkheid berust bij het dagelijks bestuur van de 
Centrale Dorpenraad 
 

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

 
 
Door de meivakantie is dit Zwaantje wat later in de maand uitgekomen dan je 
gewend bent. Ook de volgende editie komt halverwege de maand juni uit en 
wordt daarmee alweer de 'zomeruitgave'. Tot en met 10 juni kan de kopij voor 
de juni-juli-augustus editie aangeleverd worden en na de zomervakantie komt 
't Zwaantje op 31 augustus uit. 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
De meeste vergaderingen zijn op het kantoor van de Centrale Dorpenraad en 
beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
12 mei   Dorpsraad Durgerdam 
13 mei   Overleg gebiedsteam 
27 mei   Werkgroep Historie 
10 juni   Werkgroep Historie 
10 juni   Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
14 juni   Dorpsraad Zunderdorp 
14 juni   Dorpsraad Ransdorp 
 
 
Nextdoor in Landelijk Noord 
Sinds enige tijd is de gratis en besloten buurtapp Nextdoor opgestart in ons 
gebied. Via Nextdoor kun je contact houden met buren en makkelijk berichten en 
oproepjes verzenden naar je buurt. Er is b.v. mogelijkheid om activiteiten in de 
buurt door te geven en er is een vraag en aanbod-rubriek. Via Nextdoor zoek je 
de ladder die je een uurtje nodig hebt of vind je je weggelopen huisdier weer 
terug ! Je kunt je gratis aanmelden en toevoegen aan de buurt 'Waterland'. 
Nextdoor is beschikbaar voor computer en smartphone. 
 
 
Wegwerkzaamheden Beemsterstraat 
Het Stadsdeel is gestart met werkzaamheden aan de Beemsterstraat tussen de 
Jisperverldstraat en de inrit van parkeerplaats Sportpark De Weren. 
De werkzaamheden betreffen het vervangen van de bestaande verharding van 
bestrating en asfalt door een nieuwe asfaltconstructie en het aanbrengen van 
verhoogde fietspaden aan beide zijde van de weg. Op dit moment worden er 
werkzaamheden aan de kabels en leidingen verricht. 
De werkzaamheden aan de weg worden gefaseerd uitgevoerd. Het verkeer 
wordt door middel van omleidingen en een tijdelijke verkeersregelinstallatie (om 
en om) regeling over 1 rijstrook langs het werk geleid. Hierdoor zal enige 
vertraging en hinder op het traject ontstaan. 
Meer informatie en de bewonersbrief staat op www.centraledorpenraad.nl 
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 

 
 
Dorpsraad Durgerdam 
Op 12 mei is het weer tijd voor een dorpsvergadering in de kerk. 
Wij nodigen jullie allen van harte uit daar aan deel te nemen. 
De kerk is geopend vanaf 20.00 uur en we starten om 20.15 uur. 
Het belooft een informatieve en volle avond te worden. 
Op de agenda staan o.a. de dijkversterking, ontwikkelingen bij de horeca en 
diverse bouwprojecten rond Durgerdam.  
We hopen om 21.30 af te sluiten met een borrel. 
Tot dan en vriendelijke groet, 
Dorpsraad Durgerdam 
 
 
Plastic afval scheiden in Zunderdorp 
Sinds kort hebben we in Zunderdorp een afvalcontainer voor plastic, deze 
container staat staat op de kruising van het Achtergouwtje en de Nieuwe 
Gouw, waar ook de glasbak en de papierbak staan. 
Waarom? 
Recyclen is goed voor het milieu ! Hoe meer plastic verpakkingsafval we 
gescheiden inleveren, hoe meer we kunnen gebruiken om er nieuwe 
producten en verpakkingen van te maken, hoe minder plastic we hoeven te 
verbranden en hoe minder plastic in de natuur terecht zal komen. 
Gerecycled plastic komt terug in bijvoorbeeld ketchupflessen, 
frisdrankflessen, tennisballen en speelgoed. 
Wat ? 
In de afvalcontainer kun je plastic verpakkingen zoals PET flesjes, 
boterkuipjes en flacons kwijt. Hiermee kun je al je plastic verpakkingen 
gescheiden inleveren voor recycling. Plastic producten en 
gebruiksvoorwerpen horen niet in de container. Ook zijn sommige 
verpakkingen niet geschikt voor recycling zoals piepschuimverpakkingen, 
verpakkingen met aluminium folie en verpakkingen van chemische 
middelen. Op de website www.plasticheroes.nl/wat kun je precies zien wat 
er allemaal in de afvalcontainer verzameld mag worden. 
Bij het Afvalpunt Papaverweg zijn gratis speciale afvalzakken te krijgen 
voor het verzamelen van plastic afval maar je kunt ook de gewone 'grijze' 
afvalzakken gebruiken. 
Waar ? 
In Zunderdorp kun je plastic verpakkingsafval bij de container kwijt. Deze 
staat op de kruising van het Achtergouwtje en de Nieuwe Gouw, naast de 
glasbak en de papierbak. 
Als de container vol of stuk is kunt u bellen met 14 020 
Dorpsraad Zunderdorp 
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Verhalen over Landelijk Noord 
Ken jij een mooi (oud) verhaal over Landelijk Noord, een van de dorpen of een 
bewoner ? Weet je iets bijzonders te vertellen over de omgeving of de natuur in 
ons gebied ? Heb je misschien mooie foto's van Landelijk Noord, oud of nieuw 
dat maakt niet uit ... 
De Historische werkgroep is op zoek naar deze foto's en verhalen ! 
Volgend jaar bestaat de Centrale Dorpenraad 60 jaar en willen we allerhande 
verhalen en foto's bundelen tot een mooi verzamelwerk. 
Lijkt het je leuk om voor een groot of klein onderwerp mee te werken aan dit 
project ? Ook dat is mogelijk ! 
Informatie aanleveren en/of aanmelden kan bij: Marianne Vrolijk 
tel. 020-4904437 of email info@centraledorpenraad.nl 
 
 

Waterlandse Vloed 

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

 
 
100 jaar geleden … 
In mei 1916 werd er speciaal Watersnood-concert georganiseerd door 
fanfarecorps 'Ons Genoegen' samen met de 'gemengde zangvereniging' en de 
korfbalclub. De opbrengst is voor het Watersnood-Comité Waterland. Helaas valt 
de opbrengst wat tegen ... 
In 'De Waterlander' van 27 mei 1916 staat daarover het volgende: 
 

 
 

  

http://www.waterlandsevloed.nl/
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Al ruim 40 walnotenbomen verkocht 
De verkoop van de walnotenbomen loopt nog steeds, als je ook een boom wilt 
geef dit dan zo spoedig mogelijk door ! Door de watersnood zijn deze bomen 
grotendeels uit het gebied verdwenen. Ze werden gehouden tegen de vliegen en 
stonden meestal in de buurt van het melklokaal. Nu honderd jaar ná de 
Watersnood willen we symbolisch 100 walnotenbomen terugbrengen in het 
gebied. 
Wil je meehelpen door ook een boom te kopen ? 
Een boom kost € 35,- per stuk en kan voor € 5,- extra thuisbezorgd worden. 
Geef je bestelling door via info@centraledorpenraad.nl of neem contact op via 
020-4904437. 
De bomen worden eind november geleverd en kunnen begin december bezorgd 
worden. Meer informatie over de Walnoot Junglans Regia en de verkoop staat op 
www.centraledorpenraad.nl 
 
 
Boek 'Nood aan den dijk' 
'Nood aan den dijk' beschrijft alle aspecten van de Watersnood van 1916 zoals: 
het redden van mens en dier; hulp en opvang; en de gevolgen. Er staan veel 
persoonlijke verhalen in maar ook krantenartikelen en prachtige foto's. 
Het boek telt 160 pagina’s, kost € 19,50 
Natuurlijk nog steeds te koop bij: 

 Centrale Dorpenraad landelijk Noord 
Dorpsweg 35, 1028 BK Ransdorp, tel: 020-4904437 
website www.centraledorpenraad.nl 

 Historisch Centrum Amsterdam-Noord 
Johan van Hasseltweg 32b, 1022 WV Amsterdam-Noord, tel: 020-6328647 
website www.historischcentrumamsterdamnoord.nl 

 
 
Kaartverkoop 'Wie wind zaait' 
De online kaartverkoop voor ons grote openluchtmuziekspektakel is begonnen.  
Bewoners van Landelijk Noord willen we graag een kortingscode aanbieden, 
kaarten kosten dan geen € 17,50 maar € 15,-. Je kan de kaarten kopen via de 
website: www.wiewindzaait.nl  
Voor het kopen van de kaarten wordt je doorgelinkt naar de website van BUOG 
waar je je eerst moet registreren. 
Daar wordt gevraagd om een actiecode, die is buog2016. 
Als je niet via internet kaartjes wilt/kunt kopen is het ook mogelijk om bij de 
Centrale Dorpenraad (Marianne Vrolijk) met contant geld kaartjes te kopen. 
Kom dan naar het kantoor: Dorpsweg 35, Ransdorp tel. 020-4904437 
Geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.30 uur.  
De uitvoeringsdata zijn: 24, 25 en 26 juni / 1, 2 en 3 juli / 8, 9 en 10 juli 
Wij kijken er naar uit om dit bijzondere avontuur met jullie samen te beleven ! 

  

http://www.historischcentrumamsterdamnoord.nl/
http://www.wiewindzaait.nl/
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Informatie & Activiteiten 

 
 
Oranje loterij Ransdorp 
Lijst van niet in ontvangst genomen prijzen: 
Stofzuiger    371 
Tuinkuip + bloembollen  815 
Pizzapan    216 
Limonadekan    460 
Zweedse fakkels   418 
Anti algenset    677 
Koekjesdeeg    1197 
Prijzen kunnen tot 31 mei worden afgehaald bij: 
Peter Komin, Dorpsweg 18 tel. 06-53953440 
Na 31 mei vervallen de niet afgehaalde prijzen weer aan vereniging. 
Ook hebben wij nog een niet afgehaald ballonkaart prijsje voor Davis Bosch uit 
Purmerend (7 jaar). 
Oranjevereniging Ransdorp 
 

 
Kees Schilder (KOS) Opera avond 
De Vrouwen van Nu afd. Schellingwoude organiseren op vrijdag 20 mei een 
gevarieerde muziekavond ! 
Locatie:  Wijkgebouw Schellingwoude 
Aanvang: 20.00 uur 
De avond wordt verzorgd door Kees Schilder (KOS) uit Volendam. 
Kees Schilder, een basisschooldirecteur uit Volendam, Kees heeft zelf gezongen, 
speelt piano en heeft vele koren gedirigeerd. Hij neemt ons mee langs zijn leven 
met de opera. Van zijn eerst ontmoeting met de opera in het Amfitheater in 
Verona met Lucianno Pavarotti, zijn toevallige ontmoetingen met andere 
operaliefhebbers, de vriendschap met Christina Deutekom en het schrijven van 
biografieën van operasterren. 
Kees vertelt vele anekdotes uit de levens van beroemde operasterren en laat de 
mooiste stukjes horen. Als geen ander kan Kees gepassioneerd vertellen over 
misschien wel de mooiste muziek en haar vertolkers zoals o.a., Pavarottie, 
Placido Domingo, Christina Deutekom. Maar ook Willy Alberti en de Beatles, en 
nog veel meer voor ons bekende namen uit de muziek!  
Een avond met prachtige muziek, mooie verhalen en interessante 
achtergrondinformatie. 
Voor leden én niet leden (zij betalen € 5,- entree) 
Lady's Only! 
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Jan Hoeve Dorpentoernooi: “de Slag om Waterland" 
Nu het einde van het voetbalseizoen nadert en de meeste Amsterdamse 
voetbalclubs hun spelers uitzwaaien voor de zomerstop, mag een select groepje 
van deze voetballers zich opmaken voor een seizoenstoetje. Vrijdag 20 mei is 
het namelijk weer tijd voor het jaarlijks terugkerende Jan Hoeve Dorpentoernooi. 
Het Jan Hoeve Dorpentoernooi staat voor een heerlijke strijd tussen de dorpen 
uit Landelijk Amsterdam-Noord, die zullen strijden om de felbegeerde “cup met 
de grote oren”. Diverse “Amsterdamse” voetballers strijden om de eer en 
reputatie van het dorp waarin zij geboren en getogen zijn, en zullen de degens 
moeten kruisen met hun beste maatjes of ploeggenoten bij hun huidige 
vereniging. 
 Het 47e Jan Hoeve Dorpentoernooi staat in het teken van verandering, mede 
omdat zowel Durgerdam als Schellingwoude niet in staat zijn om een elftal op de 
been te brengen, dit is ook een van de redenen dat de toernooileiding heeft 
gekozen voor een ander concept. Deze editie kent ‘maar’ vier deelnemers, 
namelijk: Ransdorp, Holysloot, Zunderdorp en Broek in Waterland. Deze vier 
deelnemers gaan het tegen elkaar opnemen in een zogeheten Knock-outfase. De 
knock-outfase bestaat uit twee halve finales waarin de elftallen zich over twee 
wedstrijden kunnen plaatsen voor de finale. De loting heeft plaatsgevonden in 
Café de Zwaan (Ransdorp), en is verricht door Ad van Zundert, een coryfee uit 
het roemruchte verleden van het dorpentoernooi. 
 

 
 
Meer informatie over de oorsprong van het Jan Hoeve Dorpentoernooi en de 
favoriet van dit toernooi staat op www.centraledorpenraad.nl 
 
 
Kledinginzameling voor Mensen in Nood 
Dank zij uw medewerking heeft de kledinginzameling in Schellingwoude 740 kg. 
opgeleverd. Hierbij onze hartelijke dank ! 
Namens actie Mensen in Nood, 
Mary Takken 
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Jack and the Weatherman 
Op 22 mei treedt het akoestisch duo Jack and the Weatherman op in Holysloot. 
Deze two-man-band speelt gitaar, ukulele, zang, mondharmonica, 
voettamboerijn en zelfgemaakte kickdrum met mond, handen en voeten!  
Met hun energieke tweemansformatie, brengen zij mooie pop/folk liedjes met 
prachtige harmonieën. Als echte storytellers doen ze niet onder voor een 
complete band. Op Spotify hebben de jongens wereldwijd al 6.000.000 streams 
en veroveren ze langzaam aan Europa! 
Bij hun tweede EP Homewards uit 2015 putten zij inspiratie uit de veranderingen 
in hun leven na het verlaten van hun hometown Emmen. Loslaten, afscheid 
nemen, leven en aanpassen. Deze EP werd gepromoot met een fietstour. Bepakt 
met instrumenten fietsten ze de 350 km van hun geboorteplaats Emmen naar 
hun nieuwe woonplaats in Haarlem. Onderweg deed het duo radio optredens en 
sliepen ze bij mensen in ruil voor huiskamerconcerten. Hun derde EP, Some kind 
of purpose, is net uit. 
Deze zomer speelt het tweetal op veel festivals in Nederland, waaronder Damaris 
op het NDSM terrein en Surffest in Zandvoort. Op bevrijdingspopfestival in 
Haarlem speelden ze natuurlijk het nummer Free, ook te beluisteren op onze 
nieuwe Facebook pagina Holysloot - Kunstindekerk. De laid-back muziek van Jack 
and the Weatherman is een mooie start van de zomer in Waterland!  
www.jackandtheweatherman.nl 
Datum  22 mei 
Aanvang 15.00 uur 
Locatie  Witte kerkje Holysloot 
Toegang € 10,- incl. koffie, thee en koekjes – kinderen gratis 
 
 
Meidenvoetbal DRC 
DRC is voor het komende seizoen op zoek naar nieuwe meiden om onze teams 
te versterken. Ben je 6 jaar of ouder? Dan ben je van harte welkom om een keer 
te komen mee trainen. Vanaf het komende seizoen zit je dan in je eigen team en 
ga je meespelen in een echte competitie. DRC is een gezellige, ambitieuze, club 
gelegen tussen de weilanden van het Pittoreske Durgerdam. Ook bekend van de 
serie All Stars. Heb je interesse ? 
Neem dan contact op met secretariaat@dec.nl of robspierenburg@drc.nl 
Als wil kan je eerst een keer komen kijken of het je wat lijkt. 
 
 
Durgerdam - Ommetje van de maand 
Iedere maand promoot het Wandelnetwerk Noord-Holland het 'Ommetje van de 
maand'. Deze keer is Durgerdam aan de beurt. 
Joop Duijs is de wandelverslaggever van het Netwerk en zijn verhaal staat op: 
www.wandelnetwerknoordholland.nl/ommetje-van-de-maand  
en op Facebook kun je het vinden op: 
www.facebook.com/wandelnetwerknoordholland/ 

mailto:secretariaat@dec.nl
mailto:robspierenburg@drc.nl
http://www.wandelnetwerknoordholland.nl/ommetje-van-de-maand
https://www.facebook.com/wandelnetwerknoordholland/


10 

 

 
 
Met Theo aan tafel 
Op vrijdag 27 mei vanaf 18:30 uur kun je weer aanschuiven bij 'Theo'. 
Locatie: Wijkgebouw Schellingwoude, Wijkergouw 12, 1023 NV Schellingwoude. 
Deze keer een Surinaams / Indonesich buffet voor € 16,50 p.p. excl. drank 
Menu: 
Surinaamse soto soep met verse groente garnituren 
Verschillende, gekleurde kroepoek en pikante dip 
Pikante curry kip met roti plaat en ei 
Knapzakje met noedels,taugé,nootjes,ananas en ketjapjus 
Zacht fa sjong vlees uit de oven met gepofte mais 
Petjel groente met sesam, uitjes en pindasaus 
Krokant pittige viskoekjes met Indonesische rijst 
Zoet zuur groente en frisse komkommersalade 
Verrassings nagerecht van Theo 
 
Reserveren en vooruit betalen kan via theovandenhoogen@gmail.com 
Rekeningnr. NL71 TRIO 0197 9184 33 Triodosbank 
Onder vermelding van aantal personen en 27 mei 2016 
Annuleert u 25 mei voor 12:00 u dan stort ik u geld terug. 
Hopelijk tot 27 mei en de vriendelijke groeten, 
Met Theo aan tafel 
tel. 06-1666411 
 
 
Kledingbeurs en rommelmarkt 
De kledingbeurs & rommelmarkt in Holysloot is iedere eerste zaterdag van de 
maand geopend van 11 tot 14 uur ! De eerstvolgende zaterdagopening is dus op 
4 juni. 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 ! 
 

 
Koor van Schellingwoude houdt een Meezingavond 
Op maandagavond 6 juni houdt het koor een Meezingavond. 
Iedereen die plezier heeft in zingen, wordt van harte uitgenodigd om op onze 
kooravond te komen zingen. 
Voor bladmuziek en een hapje en een drankje wordt gezorgd. 
De avond begint om 20.30 uur tot 22.15 uur. 
De locatie is Wijkgebouw aan de Wijkergouw 6 in Schellingwoude. 
Namens Koor van Schellingwoude, 
Mary Takken (06-28057866) 
 

  

mailto:theovandenhoogen@gmail.com


11 

 

 
 
Toorn in Ransdorp 
Ook na de verschijning van mijn boek “Vlekken in Waterland” (2004) ben ik me 
blijven verdiepen in de geschiedenis van Ransdorp. Op mijn zoektocht stuitte ik 
op gebeurtenissen die zich afspeelden rondom de bouw van een compleet 
nieuwe kerk in 1719. Dit kerkgebouw werd wegens verval in 1935 tot de grond 
toe afgebroken en, na veel strubbelingen, weer opgebouwd. Hierover wilde ik 
meer weten. Ik doorzocht de digitale versie van de eertijds uitgegeven regionale 
krant De Waterlander. In de jaargangen 1934-1936 was hierover het een en 
ander te vinden. Maar wat me vooral opviel waren artikelen en ingezonden 
brieven die te maken hadden met een diepgaand conflict dat in die tijd speelde 
tussen de kerkenraad van de Hervormde Kerk van Ransdorp en de toenmalige 
dominee. De ruzie begon pas goed toen de zojuist opgerichte ‘Ransdorper Sport 
Vereniging’ (R.S.V.) in juni 1934 op zondag (!) een voetbalwedstrijd speelde. Dat 
kon deze uiterst rechtzinnige dominee niet verkroppen. Hij trok heftig van leer, 
op een wijze die uiterst ongepast en onprofessioneel was. De woede van de 
pastor spitste zich toe op ouderling Hendrik van Vuure, die te kennen had 
gegeven niet tegen voetballen op zondagen te zijn. Niet alleen tijdens 
vergaderingen, maar zelfs vanaf de kansel werd dit kerkenraadslid de les gelezen 
en tegenover het halve dorp te schande gemaakt. Ook de voetballende jeugd én 
hun ouders moesten het tijdens de godsdienstoefening ontgelden. Het conflict 
werd steeds venijniger. Er vormden zich in de kerkenraad twee kampen en al 
gauw ontstond er ook een tweedeling onder de lidmaten. Veel kerkgangers 
trokken de reeds door hen toegezegde bijdrage aan de kerkenbouw in, of 
dreigden dat te zullen doen. In De Waterlander verschenen opruiende artikelen 
van de redactie en ook tal van ingezonden polariserende brieven van lidmaten 
die zich vóór of tegen de handelwijze van deze dominee uitspraken. Ook 
personen van buiten Ransdorp bemoeiden zich ermee en zelfs de Classis Edam 
raakte bij het conflict betrokken. Tot een bevredigende oplossing van het conflict 
en is het nooit gekomen. De dominee sleep gedurende anderhalf jaar met 
toenemende wrok de degens. Het ging al lang niet meer over de gewraakte 
voetbalwedstrijd.  
In dit boek worden talloze voorvallen beschreven die men in deze tijd nauwelijks 
voor mogelijk zou houden. Eind 1936 werd ds. Damsté naar elders beroepen, 
nadat hij twee berispingen van het Classicaal Bestuur aan zijn broek had. 
Zijn afscheid van de kerkenraad van Ransdorp en zijn gemeente verliep zonder 
overdrijving dramatisch. 
Het boek vertelt een stukje geschiedenis van Ransdorp dat niemand (meer) kent 
en waar, zo lijkt het, later over werd gezwegen. 
 
Toorn in Ransdorp 
155 bladzijden, in metalen ringband 
prijs € 12,- (exclusief eventuele verzendkosten) 
Arijan J. Porsius 
email a.j.porsius@uu.nl 
tel. 06-16721717 of tel. 020-6995064  

mailto:a.j.porsius@uu.nl
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Agenda vanaf mei 2016 
 
 

  
  
  

12 mei Openbare vergadering Dorpsraad Durgerdam 
13 mei Overleg Gebiedsteam, knt Centrale Dorpenraad 
20 mei Vrouwen van Nu, Kees Schilder (KOS) Opera Avond 
20 mei Jan Hoeve Dorpentoernooi, vv SDOB 
22 mei Jack and the Weatherman, Witte Kerk Holysloot 
  
27 mei Werkgroep Historie, kantoor Centrale Dorpenraad 
27 mei Ophaaldag grof vuil 
27 mei Jan Hoeve Dorpentoernooi, vv HBOK 
27 mei Met Theo aan tafel, Wijkgebouw Schellingwoude 
1 juni Soos Zunderdorp, Jeugdgebouw 
3 juni Jan Hoeve Dorpentoernooi, vv SDOB Finale 
  
4 juni Kledingbeurs en rommelmarkt, Dorpshuis Holysloot 
6 juni Meezingavond Koor Schellingwoude, Wijkgebouw 
10 juni Werkgroep Historie, kantoor Centrale Dorpenraad 
14 juni Dorpsraad Zunderdorp 
14 juni Dorpsraad Ransdorp 

  
  

 
 

 


