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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 AmsterdamNoord 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.
Het kantoor van de Centrale Dorpenraad is gevestigd te Ransdorp in het
voormalig schoollokaal van de openbare basisschool van Ransdorp.
Adres:
Telefoon:
Email:
Website:

Dorpsweg 35
1028BK Ransdorp
020-4904437 (ma, di, do en vr van 9.00 tot 15.00 uur)
info@centraledorpenraad.nl
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
Melding openbare ruimte
14020
Meldingen in de openbare ruimte kunnen ook doorgegeven worden via:
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/mor-0/melding-openbare/
Colofon
Kopij mei
Redactie

Oplage
Bezorging
Tekening

opsturen uiterlijk tot vrijdag 8 juni 2018
Dorpsweg 35
Website:
1028 BK Ransdorp
www.centraledorpenraad.nl
020-4904437
info@centraledorpenraad.nl
1020 exemplaren
J. Gils (020-6368967)
Bloemendalergouw

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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Nieuws van de Centrale Dorpenraad
In deze mei-juni editie weer een volle agenda met veel interessante
onderwerpen en leuke activiteiten. De volgende editie van 't Zwaantje komt
pas half juni uit en beslaat dan de zomermaanden t/m begin september.
Agenda Centrale Dorpenraad
De meeste vergaderingen zijn op het kantoor van de Centrale Dorpenraad en
beginnen doorgaans om 20.00 uur.
18 mei
Werkgroep Historie
23 mei
Overleg inzameling LN
25 mei
Kennismaking met Stadsdeelcommissie SDAN
26 mei
Determinatie middag
1 juni
Overleg met gebiedsteam Noord-Oost
8 juni
Werkgroep Historie
8 juni
Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje
Afvalinzameling in Landelijk Noord
Een maal per week worden onze vuilnisbakken geleegd en iedere maand
wordt het grof vuil opgehaald. Op verschillende plekken in Landelijk-Noord
staan papier- en glasbakken en ook het plastic kun je tegenwoordig in aparte
bakken aanleveren. Alles verloopt prima! Toch!? Of kan het ook anders?
Zijn er wel voldoende glasbakken of zou de inzameling anders geregeld
kunnen worden? Kan het duurzamer?
Samen met medewerkers van het Stadsdeel willen we graag bespreken hoe
de afvalinzameling verloopt en of dit beter/anders kan ...
Op woensdag 23 mei komen we om 16.00 uur bij elkaar op het kantoor van
de Centrale Dorpenraad. Wil je ook meedenken/-praten?
Meld je dan aan via 020-4904437 of info@centraledorpenraad.nl
Nieuwe Wijkgids
De nieuwe Wijkgids 2018-2019 is in de maak en wordt waarschijnlijk begin
juni verspreid. Dé Gouden Gids voor Landelijk Amsterdam-Noord.
Aanvullingen en wijzigingen kunnen doorgeven worden via:
info@centraledorpenraad.nl
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LN Schoon!
Ook afgelopen maand zijn er weer nieuwe vrijwilligers aan ons netwerk
toegevoegd om Landelijk Noord schoon te maken en te houden! Er zijn steeds
meer mensen die een steentje bijdragen.
Om het gebied verder 'dekkend' te krijgen ben ik op zoek naar mensen die de
volgende stukken onder hun hoede willen nemen:
 De dorpskern van Ransdorp inclusief parkeerterrein achter de kerk
 Bloemendalergouw vanaf de 'grote bocht' richting de Blijkmeer.
 De lintbebouwing van Durgerdam vanaf de Durgerdammergouw
 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.
Kom jij ook in actie?! Op onze website staat 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!

Kennismaking Stadsdeelcommisie
Op 25 mei heeft de Centrale Dorpenraad een eerste kennismaking met
enkele leden van de nieuwe Stadsdeelcommissie. Op deze dag zullen de vier
leden die voor het gebied Noord-Oost (wijken Waterlandpleinbuurt,
Buikslotermeer, het CAN gebied en Waterland) gekozen zijn op bezoek komen
op het kantoor van de Centrale Dorpenraad. Zij worden geïnformeerd over de
onderwerpen die in ons gebied spelen, zoals het zware verkeer, de slechte
staat van de wegen en de dijkversterking.

Vooraankondiging Ransdorper Buurtborrel
Op zondag 23 september vanaf 15.00 uur organiseren we weer een borrel op
het overkantje voor alle Ransdorpers.
Met hartelijke groet van uw borrelcomité: Lenneke, Marjan, Tine en Hannah
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Herinrichting Kerkplein Zunderdorp
Het kerkplein ligt op een centrale en mooie plek in Zunderdorp. Het was
echter een plek waar veel auto’s parkeerden, en het zag er rommelig uit. Daar
moest meer van te maken zijn.
In 2014 heeft de Dorpsraad Zunderdorp de dorpsenquête gehouden. Hieruit is
ondermeer een werkgroep ontstaan voor de herinrichting van het Kerkplein.
De gemeente werd benaderd en er is een gezamenlijk initiatief van gemaakt.
De stedelijk ontwerper van de gemeente maakte eerst een historische analyse
en gebruikte het idee dat de kerken in ons laagland vaak op een terp staan.
In het eerste ontwerp stond al de natuurstenen band die de terp-belijning
rond de kerk accentueert. Ook vond de ontwerper het belangrijk dat de
vormgeving rustig zou blijven, zodat de historische en landschappelijke
kwaliteiten van deze plek beter tot hun recht zouden komen.
Verder uitgangpunten bij het plan waren:
 Belangrijk was dat de opgeheven parkeerplaatsen gecompenseerd zouden
worden elders in het dorp, met ook plek voor de bestelbussen die vaak bij
het Kerkplein stonden; De compensatie is gekomen vlakbij de papierbak,
met een extra lantaarnpaal voor de veiligheid.
 We wilden dat de dorpsbewoners samen activiteiten konden houden op
het plein; het gras rond de kerk is geplaatst op een speciale ondergrond,
waar je met een groep kunt staan zonder het gras te vertrappen.
 De plek voor de bezoekers om ergens te kunnen zitten moest behouden
blijven; de bankjes zijn meer richting de waterkant gegaan. Er is ook een
watertappunt bij gekomen.
 Er kwam het idee om in de natuurstenen band rond de kerk een gedicht
te graveren van dominee Jaap Zijlstra, die in 2015 is overleden en in
Zunderdorp ligt begraven. Ga vooral zijn prachtige gedicht “De wolken
varen boven” lezen! De kerk heeft hier ook aan bijgedragen.
 Er wordt plek gemaakt voor de mooie oude grafzerk van politieman
Ligtermoed die in 1925 overlijdt als gevolg van de torenbrand waarbij de
spits van de kerktoren valt. Dat blijft zo mooi in herinnering.
 De gemeente klaagde al jaren dat er op de Achterlaan, door geparkeerde
auto's, voor de vuilniswagen en nooddiensten soms onvoldoende ruimte
was om door te rijden. Het parkeren is daar nu anders ingericht.
 Het onderhoud van het groen moest passen in het beheerplan van de
gemeente. Het is zo ingericht dat de maaiers goed bij het gras kunnen.
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Niet alle wensen konden een plekje krijgen in het plan. De lang gekoesterde
wens van velen om de muziekkapel weer terug te brengen in ons dorp, bleek
helaas niet haalbaar.
Eind 2016 heeft de gemeente een begroting gemaakt en begin 2017 bleek er
(toch nog) budget te zijn voor de realisatie. Door de werkgroepleden is er
toen gesproken met de direct omwonenden. Ook is er een voorlichtingsavond
gekomen voor geïnteresseerden in het dorp.
De meeste werkzaamheden in de uitvoering hebben eind 2017
plaatsgevonden. Gedurende de uitvoering is er contact geweest met de
bewoners. Dit ging vooral over de parkeerplekken. In een oude dorpskern blijf
het passen en meten met de ruimte. Er is een compromis gesloten dat er bij
de geitjes toch geparkeerd kon worden, door de ondergrond van het gras te
verstevigen; dit weer tot verdriet van degene die hierdoor het uitzicht naar
het weiland weer opgevuld zagen met auto’s. Zo gaat dat met compromissen.
Ook op de Achterlaan zijn nog gesprekken over het parkeren.
Het plan is nog niet af. Het ingezaaide gras moet nog opkomen. Er moeten
nog parkeerpunaises komen die aangegeven waar je wel of waar niet kunt
parkeren. Nu staat er nog weel eens een auto tegen de rand van de kerk aan;
maar dat is beslist niet de bedoeling! (Mocht dat jouw auto zijn, liever niet
parkeren daar; binnenkort komt er NP aanduiding). De gecompenseerde
parkeerplekken bij de papierbak moeten nog afgemaakt worden. Er mist nog
aan aanduiding waar de fietsen mogen staan; De grafzerk van Ligtermoed is
nog niet geplaatst.
Zoals reeds vermeld was dit een gezamenlijk initiatief van de gemeente met
de Dorpsraad. Vaste kern vanuit het dorp waren Teun van Zalinge, Floor van
Dusseldorp en ondergetekende. Vanuit de gemeente zijn vooral betrokken de
gebiedsmakelaar Mario Hollander, beheerder Dirk van der Craats en
ontwerper Brenda Vorkamp.
Het is nog niet af, maar ik hoop dat jullie de veranderingen mooi vinden
geworden.
Mochten jullie vragen hebben, spreek me gerust aan.
Natasja Middelhoven, vanuit de Dorpsraad trekker van de werkgroep
Herinrichting Kerkplein
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Resultaten geboekt op de Liergouw (of toch niet?)
De teller van de petitie staat op 336 handtekeningen!!
Dank voor alle handtekeningen, stukjes en steun die ik mocht ontvangen van
alle buurtbewoners en gebruikers van de Liergouw!!
Door de aandacht van de diverse media en het blijven indienen van klachten
op 14020, Mora meldingen en de verbeter de buurt APP hebben we met zijn
allen bereikt dat er bij de gemeente Amsterdam meer aandacht is gekomen
voor de situatie op de Liergouw.
Er is veel meer contact over het probleem met de gebiedsmakelaar en die
heeft met onze actie en klachten op papier een duidelijk signaal aan de
bestuurders kunnen geven.
Er is inmiddels een schouw geweest met de een aantal ambtenaren en
bewoners, waaruit de volgende punten naar voren zijn gekomen om in ieder
geval tot aan de definitieve besluitvorming een verbetering van de situatie te
bereiken:
 Aanbrengen van belijning
 Repareren van gaten in het wegdek
 Mogelijkheden tot aanpak van de berm
 Laatste deel Liergouw is erg slecht(zwaar verkeer), moet aan gewerkt
 Grote kuil bij fietsoversteek Zwarte Gouw
 Locatie glas en papierbak bij Elders Rust is slecht
Natuurlijk is er over het zwaar verkeer gesproken, over handhaving van
verkeersregels, over asociaal verkeersgedrag en over een definitieve
oplossing. De actie is nog niet afgelopen! Er wordt druk uitgeoefend in alle
vormen. Het is nodig om de aandacht op de verbetering van de Liergouw niet
te laten verslappen. Het probleem speelt al 20 jaar en zal nu echt niet in één
maand worden opgelost.
Help nadenken hoe en laat waar het kan je stem horen!! Ook bij je politieke
vertegenwoordiging in de gemeenteraad!
Verslag van nieuwe ontwikkelingen via het Zwaantje, de website van de
Dorpsraad, of persoonlijk door mijzelf. Check ook de Liergouw items op
YouTube!!(AT5)
Groet en nogmaals dank voor de steun die deze actie op gang houdt.

Wouter Sanders
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen
Eerste enquête Mokumflex

Op 3 februari is er een experiment gestart waarbij het Aanvullend Openbaar
Vervoer (AOV) en Openbaar Vervoer (OV) in Landelijk Noord gecombineerd
wordt, Mokumflex.

Om het verloop van het experiment te kunnen volgen en tussentijds
verbeteringen door te voeren worden al de gebruikers gevraagd om een
enquête in te vullen. De link naar deze enquête staat op de website van de
Centrale Dorpenraad: www.centraledorpenraad.nl/eerste-enquete-mokumflex
De enquête kan tot en met 20 mei ingevuld worden.
Wij hopen dat veel mensen de enquête zullen invullen!
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

Determinatie middag
Wil je ook wel eens weten hoe oud die lepeltjes zijn die je in de sloot
gevonden hebt of van wat voor kruik dat oortje is?
Kom dan naar de determinatiemiddag in Zunderdorp!
Op zaterdag 26 mei van 15.00 tot 17.00 uur kun je in het Jeugdgebouw van
Zunderdorp bodemvondsten laten determineren, ofwel de herkomst en leeftijd
laten bepalen. De Archeologische werkgroep Waterland zal dan aanwezig zijn
om uitleg te geven over de meegebrachte vondsten. Als er interessante
stukken meegebracht worden willen zij deze zelfs graag opnemen in hun
vondstendatabase. Uiteraard zullen zij zelf ook de nodige bodemvondsten uit
Landelijk Noord meenemen!
Datum/tijd:
zaterdag 26 mei van 15.00 tot 17.00 uur
Entree:
gratis! (maar een bijdrage wordt op prijs gesteld)
Locatie:
Jeugdgebouw Zunderdorp
Achterlaan 3, 1027 AJ Zunderdorp
Kijk ook op www.centraledorpenraad.nl/archeologie-in-landelijk-noord
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Update glasvezel in Landelijk Noord
Bij de provincie Noord-Holland is er een aanvraag ingediend voor een
garantiestellingregeling zodat er een lening afgesloten kan worden om
glasvezel aan te leggen. Deze aanvraag is door de provincie beoordeeld en
nog niet akkoord bevonden. Vóór de zomer moet de werkgroep nog
aanvullende informatie leveren. Hier wordt nu hard aan gewerkt.
De aanvraag behelst het plan om 180 'witte' adressen, voornamelijk in het
buitengebied van Landelijk Amsterdam-Noord, aan te sluiten op een glasvezel
netwerk. De garantiestellingregeling van de provincie kan alleen voor déze
adressen aangevraagd worden.
Als het lukt om dit plan 'rond' te krijgen dan is dat een belangrijke opstap om
ook de rest van Landelijk Noord (de dorpskernen) aangesloten te krijgen.
Immers hoe meer adressen er worden aangesloten op het glasvezelnetwerk
hoe goedkoper het per aansluiting wordt!
Het doel van de werkgroep is dan ook:

Snel internet voor alle adressen in Landelijk Noord, glasvezel!

Een van de voorwaarden van de provincie om onze aanvraag goed te keuren
is dat 70% van de 180 'witte adressen' wil deelnemen aan het project!
Hoe gaan we dat doen?
 Binnenkort ontvangen deze adressen een flyer met de eerste informatie
over ons project.
 Daarna zal er iemand van de werkgroep langskomen om extra uitleg te
geven en (hopelijk) uw deelname te bekrachtigen met een
Bereidheidverklaring.
De werkgroep hoopt dat we hiermee voldoende handtekeningen krijgen zodat
wij de 70% deelnemers halen!
Als het lukt om de garantiestellingregeling te krijgen staan we sterker om een
marktpartij te vinden om het hele gebied aan te sluiten. Goedkeuring van
onze aanvraag is dus van groot belang!
Meer informatie over ons project, kijk op:
www.centraledorpenraad.nl/glasvezel-in-landelijk-noord
of neem contact op met Marianne, tel 020-4904437 of mail naar
info@centraledorpenraad.nl
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Informatie & Activiteiten
Spetterende avond met de band ZôwasUt
De band wordt gevormd door: Margret Aker (zang), Piet Haakman (sologitaarzang), Bert Meester (slaggitaar-zang), Nico Rellum (basgitaar-zang) en Rinus
Buis (drums). Zij spelen en zingen muziek uit de jeugdjaren, en mooie
luisterliedjes, heerlijke instrumentale nummers, swingende rock en roll,
herkenbare feestliedjes, toppers van nu en diverse leuke act’s maar die
houden we nog even geheim tot 17 mei!
ZôwasUt is van alle markten thuis en doet dit allemaal dan ook met héél veel
plezier, laat u verrassen.
Lady´s only / Leden gratis
Niet leden betalen € 5,-.

Kunstenaarsateliers open
Op 26 en 27 mei gaan er meer dan 70 kunstenaarsateliers in AmsterdamNoord open. Wat maken die kunstenaars? Van keramiek tot beeldhouwwerk,
tot tekeningen, van sieraden tot autonome installaties, van
wandkleden tot olieverfschilderijen.
Verspreid over allerlei schilderachtige en rafelige delen van Noord, zoals rond
de Nieuwendammerdijk, het werfgebied NDSM, de voormalige industriewijk
Hamergebied en het sfeervolle Waterlandse dorp Durgerdam. Ook in
Schellingwoude en Ransdorp kunt u terecht voor deelnemende kunstenaars.
Op de website www.openateliersnoord.nl kunt u werk en adressen van de
kunstenaars vinden.

Stekjes te koop
Stekjes uit eigen tuin, oa roze wintergroene tuingeranium, margrietjes,
klaprozen, framboos, campanula (latifolia), kattenkruid, akelei, stokroos,
munt, digitalis, bergamotplant, zomeraster, herfstanemoon, lieve vrouwe
bedstro, maagdenpalm groot en klein enz.
€ 1,- per stuk en 6 stuks voor € 5,- op te halen bij Broekergouw 5b.
Desgewenst zou ik ook in uw tuin kunnen werken.
Bij vragen kunt u bellen met: 06-24716161
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Dwergsschnauzer puppy's
Onze dwergsschnauzer Luna heeft op 9 mei 6 prachtige pups op de wereld
gezet. We zouden het ontzettend leuk vinden om baasjes te vinden in
Waterland. Geïnteresseerden kunnen komen kijken!!!
De pups mogen ongeveer na 8 weken naar de nieuwe baasjes maar als de
baasjes hun nieuwe hondje niet mee kunnen nemen naar de
vakantiebestemming dan blijven de hondjes gewoon bij ons tot na de akantie
Groetjes en misschien tot ziens: René en Marianne van Damme-Lafeber
’t Nopeind 9 in Zunderdorp (06-54722099 of r.vandamme@upcmail.nl)

De Waterlandse melkschuit zoekt roeiers en zeilers
Wij zoeken nieuwe roeiers en zeilers. Er is zelfs plaats voor nieuwe teams op
woensdagavond, vrijdagavond, of in het weekend. Bij bestaande teams zijn er
ook nog een paar plekjes vrij. Het damesteam roeit op maandag of dinsdag,
en op donderdagavond wordt er om en om door twee teams gevaren. Meestal
wordt er ongeveer een uur vanuit de haven van Durgerdam geroeid. De
contributie is slechts € 25,- per jaar.
Kijk voor meer informatie op onze site: www.waterlandsemelkschuit.nl

Golfballen te koop!
Opgevist uit de sloten of gevonden in de bermen rondom de golfbaan
Waterland ca. 6000 golfballen. Gewassen, € 0,20 per stuk, minimum afname
100 stuks. De opbrengst is voor de Kerk Zunderdorp en de stichting Oud in
Afrika, www.oudinafrika.org
Meer weten? Jos Dreesens, Achtergouwtje 7, Zunderdorp 06-53955569

Bent u op zoek naar een schoonmaakster?
Mijn naam is Dewi en ik maak al schoon op een aantal adressen in
Landelijk-Noord, maar heb nog ruimte voor een nieuw adres.
Voor informatie: 06-17698268
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Kunst in de Kerk concerten 2018
In 2018 biedt het Witte Kerkje in Holysloot een serie van vijf concerten met
singer-songwriters en semi-akoestische optredens van upcoming- en artiesten
met faam. Het programma wordt gepresenteerd door muzikant/radiomaker
Abel de Lange die ook bij ieder concert op zijn pick-up plaatjes vooraf en in de
pauze draait.
Witte Kerkje, Dorpsstraat 30, 1028 BE Holysloot
Aanvang 15.00 uur
Entree € 10,- (inclusief koffie, thee en koekjes) – kinderen tot 12 jaar gratis
Tickets voor de concerten zijn te koop via
https://www.cangotickets.com/waterlandprojecten/ (exclusief € 1,50 per
bestelling, dus bij 2 kaarten slechts € 0,75 per ticket)
Per concert zijn er 70 kaarten beschikbaar, vooraf online je kaarten kopen is
aan te raden!
Kijk op www.holysloot.nl en volg ons op Facebook @HolyslootKunstindeKerk
voor het laatste nieuws en abonneer je op de nieuwsbrief voor de
maandelijkse agenda mail
Op zondag 27 mei 2018 presenteert Kunst in de Kerk:

Under The Surface
Under The Surface is een uniek trio van drie muzikanten uit verschillende
generaties die elkaar hebben gevonden. Drummer Joost Lijbaart (behoort tot
de top van de Nederlandse jazzscène, bekend om zijn werk met Yuri Honing),
gitarist Bram Stadhouders (bekend van zijn werk met het Nederlands
kamerkoor, Jim Black en Sidsel Endersen) en de jonge vocaliste Sanne
Rambags (winnaar Conservatorium Talent Award 2017). Het debuutalbum
uitgekomen op Challenge Records in Maart 2017 kreeg geweldige recensies.
Uitgangspunt van de groep zijn improvisatie’s waarbij sfeer, poëzie en
samenspel een grote rol spelen. De universele taal in de muziek van het trio
bracht de groep dit jaar al op grote festivals in Mali, Mexico, China , India en
Nederland.
“Is het beluisteren van het album al een intense ervaring, het bijwonen van
het concert is magisch.” (Jan Jasper Tamboer – Het Parool)
Website: https://joostlijbaart.com/groups/under-the-surface/
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Deckchairs
Een toneelvoorstelling in Ransdorp van theatergezelschap Fa. Buur op
zaterdag 2 juni in Dorpshuis 'De Beke' te Ransdorp om 20.00 uur
Geschreven door Jean McConnell en vertaald door Yolanda Plaatzer. Een
avondvullende voorstelling waarin twee strandstoelen centraal staan. In vijf
verschillende eenakters maakt het publiek kennis met verschillende karakters,
ieder met hun eigen verhaal.
Winkelen;
twee welgestelde winkelverslaafde dames hebben een nogal
verrassend geheim.
Jong verwelkt; een hartverscheurend relaas van een tot ondergang
gedoemde moeder/dochter relatie.
Dansers;
analyseert op een geestige manier het danswereldje van twee
frivole weduwen.
Late vorst;
is een drama waarin twee vriendinnen rouwen om Robin.
Hondjes;
is een vrolijk verhaal over twee zeer verschillende types
hondeneigenaren.
Fa. Buur is een theatergezelschap bestaande uit Sylvia Appelman en Daniëlle
Kenter. Twee dames die heel wat theaterkilometers hebben gemaakt in
verschillende producties. In 2015 zijn ze een nieuwe weg ingeslagen onder de
naam Fa. Buur. Na hun vorige voorstelling Hexen, geschreven door Youp van
't Hek, zijn ze nu klaar voor hun tweede productie Deckchairs.
Wij zien u graag op 2 juni, aanvang 20.00 uur (zaal open 19.30) in 'De Beke'
te Ransdorp!
Kaarten € 10,- te bestellen via www.ransdorptoneel.nl
Of bellen met 06-20634698

Ransdorp, terugblik in het verleden
Het boek van oud-Ransdorper Arijan Porsius is weer op voorraad! Eind vorig
jaar is het boek uitgekomen en al snel uitverkocht, nu gelukkig weer een
aantal exemplaren beschikbaar.
In dit boek is getracht een beeld te schetsen van het dorpsleven in de
achttiende eeuw. Ook is er een reconstructie gegeven van de plattegrond van
het dorp in het jaar 1691. De lezer wordt er tijdens een gang langs de
huizenrij mee geconfronteerd.
Het boek is te koop bij het kantoor van de Centrale Dorpenraad
en kost € 10,-
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Boerenmarkt in Zunderdorp
Zaterdag 9 juni van 10.00 tot 17.00 uur!
Nog een paar weken en dan is er weer een Boerenmarkt in Zunderdorp! Wij
krijgen regelmatig vragen over wat deze dag inhoudt , wat wij organiseren en
wat er allemaal te doen is tijdens deze bijzondere dag. Wij vertellen daar
graag over!
De Boerenmarkt wordt georganiseerd door de kerk van Zunderdorp,
voetbalvereniging HBOK en stichting Diensten met Belangstellenden uit
Amsterdam. De opbrengst is voor deze drie doelen.
Het is een enorm feest voor het hele dorp en de wijde omgeving en daarnaast
is het ook een heel groot evenement, maarliefst 200 vrijwilligers (180 mensen
hebben zich al aangemeld!) werken mee en 80 marktkramen rondom de kerk
en op het weiland t.o. het Jeugdgebouw zijn gevuld. Je kunt er al je
dagelijkse boodschappen kopen. De kramen zijn gevuld met fruit, bloemen,
planten, cadeaus, nieuwe spullen, heel veel etenswaren, spelletjes, een
aanbiedingenlijn en nog heel veel meer…!
Er is een grote rommelmarkt en zorgboerderij Ons Verlangen komt met
allemaal verschillende dieren. Ook staan er nieuwe en oude
landbouwvoertuigen, worden er voetbalclinics gegeven, is de pastorietuin
omgetoverd tot een theetuin, kun je een massage krijgen, de Waterlandse
melkschuit bewonderen, ponyrijden en meedoen met Oud Hollandse spelletjes
of hooivork darten. Je kunt je de hele dag vermaken want naast
bovengenoemde activiteiten draait het Rad van Avontuur, zijn er verlotingen,
muziekoptredens en er is een fotostudio en er is genoeg te eten en te
drinken.
Bijna alles wat aangeboden wordt, is geschonken door dorpsbewoners en
mensen uit de omgeving en door verschillende bedrijven. Alles is voor het
goede doel! Er worden dus geen kramen verhuurd aan particulieren of
bedrijven. Alles is in eigen beheer.
In de voorverkoop en op de Boerenmarkt is er de grote verloting. Loten
kosten € 1,- per stuk. Er zijn prachtige prijzen te winnen. Win € 500,vakantiegeld of een overnachting in een van de bed and breakfasts in
Zunderdorp of maak kans op nog heel veel andere prijzen. Loten kun je kopen
bij Hilda van Meerveld of Guus Klijn
Ook is er de “heel Zunderdorp bakt-kraam” Bak een lekkere taart, cake, of iets
anders lekkers voor deze kraam.
Voor meer informatie kijk op www.boerenmarktzunderdorp.nl of bel naar
Hilda van Meerveld 020-6368810

14

Waterland - Kerkenland 2018

23 jaar muzikale fietsroutes door de achtertuin van Amsterdam

Voor het drie-en-twintigste achtereenvolgende jaar wordt in Waterland en
Landelijk Amsterdam-Noord Waterland-Kerkenland georganiseerd.
Op zaterdag 16 en zondag 17 juni en op zaterdag 23 en zondag 24 juni 2018.
Deze muzikale fietsroutes voeren u door het prachtige Noord-Hollandse
landschap, naar kerkjes, waar u op muzikale intermezzo’s wordt getrakteerd.
In totaal zijn er 64 optredens van 16 ensembles, orkesten, koren en bands.
Om de miniconcertjes bij te kunnen wonen moet er wel gefietst worden.
De tocht op 16 en 17 juni gaat langs de kerken van Zunderdorp,
Durgerdam, Ransdorp en Holysloot. Dit is de Zuid-route.
Met de Noord-route, op 23 en 24 juni, fietsen we langs de kerkjes van
Zuiderwoude, Uitdam, Broek in Waterland en de R.K. Kerk van
Monnickendam.
U kunt starten bij een kerk naar keuze. Op elk heel uur, 13.00, 14.00, 15.00
en 16.00 uur, begint in iedere kerk langs de route een concertje. Ieder
concertje duurt 20 minuten.
U geniet van de muziek, kunt even heerlijk uitrusten en hebt dan weer
voldoende energie en alle tijd om naar de volgende kerk te fietsen.
Beide routes zijn elk ongeveer 18 kilometer en de afstand tussen de kerken
tussen de drie en de vijf kilometer. Hierdoor is het heel goed mogelijk om
van kerk tot kerk te fietsen.
Een passe-partout met routekaartje voor een heel weekend kost € 7,50.
Verkrijgbaar tijdens het fietsweekend bij iedere deelnemende kerk.
Vanaf 1 juni ook in de voorverkoop bij boekhandel NIMO in Monnickendam.
Voor kinderen tot 12 jaar is deelname gratis.
Fiets mee en geniet!
De organisatie is in handen van de

Commissie Kerk en Cultuur Waterland

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

Groet namens de Soos-commissie
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Agenda mei / juni 2018

17 mei
18 mei
23 mei
25 mei

Vrouwen van Nu, band ZôwasUt
Vergadering Werkgroep Historie
Overleg afvalinzameling LN
Kennismaking Stadsdeelcommissie

25 mei
26 mei
26 mei
27 mei

Ophaaldag grof vuil
Determinatiemiddag, Jeugdgebouw Z'dorp
Open ateliers Noord
Kunst in de Kerk, Under the surface

27 mei
1 juni
2 juni
8 juni

Open ateliers Noord
Overleg gebiedsteam Noord-Oost
Toneelvoorstelling Deckchairs, Ransdorp
Vergadering Werkgroep Historie

9 juni
16 juni
17 juni
20 juni

Boerenmarkt Zunderdorp
Waterland Kerkenland, Zuid-route
Waterland Kerkenland, Zuid-route
Soos Zunderdorp, inloop-middag

