
1 

 

 
 

‘t Zwaantje 
 

Maandblad voor Landelijk Noord 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
www.centraledorpenraad.nl 

 
november 2014   nummer 10  jaargang 39  



2 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nieuws van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord 
De Centrale Dorpenraad wil de komende tijd wat vaker via het 't Zwaantje 
aandacht vragen voor ontwikkelingen in ons gebied en discussies die er 
spelen. U kunt, als u dat wilt, reageren via de dorpsraad van uw dorp of door 
contact op te nemen met de redactie: 
telefoon 020-4904437 
email info@centraledorpenraad.nl 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
18 november Dagelijks Bestuur CDR 
19 november Werkgroep Agrariërs 
27 november Werkgroep CLN 
28 november Bestuurlijk Overleg 
28 november Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de Werkgroepen zijn op het 
kantoor van de CDR en beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
 
 
Vacature Beleidsmedewerker 
In het vorige 't Zwaantje stond de vacature voor een nieuwe 
Beleidsmedewerker voor de CDR. Inmiddels zijn er diverse reacties op de 
functie binnengekomen waarvan de meeste uit Landelijk Noord. 
De komende tijd worden de reacties beoordeeld door het dagelijks bestuur 
en zullen de eerste gesprekken met mogelijke gegadigden beginnen. Het 
dagelijks bestuur hoopt van harte dat er een geschikte kandidaat bij zit. 
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Samen voor Landelijk Noord 
Op een mooie vrijdagmiddag in september vond aan de rand van Landelijk 
Noord een bijzondere bijeenkomst plaats. 
Plek: de sportvelden aan de Volendammerweg (net buiten de ring), sinds 
kort ‘toekomstige locatie’ van de Poort van Waterland. 
Titel: Samen voor Landelijk Noord. 
Het gezelschap (ongeveer 30 mensen): een combinatie - die elkaar maar 
zelden spreekt - van ‘beleidsmensen’ (provincie, Amsterdam, buur-
gemeenten) en ondernemers/burgers uit ons gebied. 
Initiatief: een gelegenheidsteam dat bestond uit de ondernemers van de 
Poort, oud-wethouder Kees Diepeveen, oud raadslid (en Schelling-
woudenaar) Cees Eenhoorn en mijzelf vanuit de CDR. 
Het gesprek, oh ja, ging over ieders wensen en plannen voor Landelijk Noord 
de komende tijd, informatief dus.  
 
Het verslag van het symposium is te vinden op de website van de CDR, voor 
wie het lezen wil te vinden op: 
www.centraledorpenraad.nl/samen-voor-landelijk-noord 
 
Kort gezegd ging het over de betekenis van Landelijk Noord voor recreanten 
en de rol die het kan spelen als ‘metropolitaan landschap’ van Amsterdam. 
Wat langs kwam was een serie gedachten over: 

 het ‘in de picture zetten’ van Landelijk Noord voor toeristen (‘Amsterdam 
wetlands’)  

 de burger die opnieuw wil leren waar het voedsel (gezond voedsel) 
vandaan komt  

 het ‘opvangen’ en rondleiden van schoolklassen op boerderijen, plus de 
vraag hoeveel van dit soort diensten we van de boeren in ons gebied 
kunnen verwachten 

 arrangementen die ‘De Poort’ samen met boeren en burgers wil 
organiseren om stedelingen in staat te stellen ‘…de geur op te snuiven van 
een koeienstal’, te vergaderen met mooi uitzicht of lekker samen te eten 
in de dorpen of op de boerderij 

 het zorgen voor méér plekken om ‘neer te strijken’ langs de fiets- en 
wandelroutes in ons gebied,  

 de groeiende belangstelling voor Bed & Breakfast  

 het gebruik van nieuwe media om langsfietsende burgers ‘het verhaal van 
dorpen en boerderijen’ te vertellen. 
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Ik schrijf dit stukje omdat zo’n 12 burgers en ondernemers uit ons gebied 
aan het gesprek meededen, maar het onderwerp meer mensen aangaat. En 
omdat ik vragen op ons af zie komen - over wat wij met die stedelijke 
belangstelling willen - die het wenselijk maken om met elkaar als dorpsraden 
en CDR eens goed na te denken. Ik zie het zo: 

 de CDR is lang vooral de spreekbuis geweest van burgers in de dorpen. De 
laatste jaren doen we ons best - ik denk: succesvol - om ook de belangen 
van de boeren tussen de dorpen mee te nemen in ons verhaal. We kijken 
dus de laatste jaren niet alleen naar Landelijk Noord als decor van onze 
dorpen, maar ook als plek waar een eerlijke boterham verdiend moet 
worden - omdat het landschap alleen dan toekomst heeft  

 wat er nu aankomt is een discussie over Landelijk Noord - de dorpen én 
het platteland - vanuit het perspectief: hoe kunnen voortaan ook de 
stedelingen meer van ‘ons moois’ genieten?  

 
De vraag wordt: willen we aan dat gesprek meedoen of wachten we af? Ik 
denk het eerste. Omdat het ons gebied is, maar het behoud ervan alleen zal 
lukken als dat ook voor anderen de moeite waard is.  En omdat we het soms 
wel moeilijk hebben met die belangstelling uit de stad - denk aan de 
discussies in Schellingwoude over de Landmarkt, in Durgerdam over het 
terras en in Holysloot over de uitbreiding van het schoolhuis. Maar we 
uiteindelijk toch het beste af zijn, als we zélf aangeven wáár en hoe we ‘die 
drukte uit de stad’ hier willen hebben - in plaats van dat er dóórgaat ‘…wat 
we niet tegen hebben kunnen houden’. Laten we het er dus over gaan 
hebben, hoe in de weekends stromen fietsers welkom zijn - snel en langzaam 
- in de wetenschap dat wij op doordeweekse dagen toch de ruimte aan 
onszelf hebben. Over het neerstrijken aan de Markermeerdijk voor een 
zomerse barbecue - rookpluimen tot de horizon! Enzovoorts… 
 
Hulde intussen aan de boeren en bewoners van de Poppendammergouw, die 
onlangs met elkaar een plan maakten om de fietsers op dat smalle weggetje 
veilig langs te laten komen. 
www.centraledorpenraad.nl/bewonersinitiatief-poppendammergouw 
 
Jan Hendriks 
Voorzitter CDR 
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Drieweg-concert Zunderdorp 
Het Drieweg-concert dat op zondagmiddag 12 oktober in Zunderdorp 
gehouden zou worden is geannuleerd. Er waren helaas onvoldoende 
reserveringen binnengekomen om het concert door te laten gaan. 
De organisatie vindt dit heel jammer en hoop volgend jaar alsnog een 
Drieweg-concert in Zunderdorp te organiseren ! 
Meer informatie over culturele activiteiten vindt u op 
www.waterlandsevloed.nl 
 
 
Brandveilig leven – Rookmelders zijn onmisbaar 
Brand. Iets waaraan we liever niet denken. Want zelfs een 
kleine brand kan al veel schade en leed aanrichten. Gelukkig 
kunt u met een paar simpele maatregelen brand voorkomen. Of, als het toch 
mis gaat, de schade beperken. Regelmatig leest u in ‘t Zwaantje wat u zelf 
kunt doen voor een brandveilig leven. 
Rookmelder 
De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Als u 
slaapt, ruikt u niets. U wordt dus niet wakker van de rooklucht. En omdat de 
rook veel giftige gassen bevat, raakt u al snel in een diepe bewusteloosheid. 
Vaak al binnen enkele minuten! Rookmelders zijn dus echt van levensbelang. 
Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Een eenvoudige rookmelder kost 
ong. €5,- U kunt ze bij alle bouwmarkten maar ook bij de Blokker kopen. 
De beste plekken om de melders op te hangen zijn: in de gang of ruimte 
tussen keuken en woonkamer en op elke verdieping in huis. Altijd aan het 
plafond. Bij voorkeur meer dan 50 cm van de zijmuur en hoeken van een 
vertrek. 
Test uw rookmelder regelmatig 
Rookmelders gaan bij normaal gebruik en onderhoud zo’n tien jaar mee. Test 
regelmatig of de melder nog werkt. Op iedere rookmelder zit een testknop. 
Een batterij gaat gemiddeld één jaar mee. Als de batterij bijna leeg is, hoort 
u elke minuut een hard piepsignaal.  
Informatie 
Voor vragen of aanmeldingen om ons korps te versterken: 
Brandweer Landelijk-Noord, Kazerne manager A.van Zanten, 06-18796581 
www.brandweerlandelijknoord.nl 
www.brandweer.nl/amsterdam-amstelland/brandveiligheid 
 
 

http://www.brandweerlandelijknoord.nl/
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Oranjecomité Durgerdam gezocht 
Na 5 jaar met veel plezier koninginne-/koningsdag en -nacht te hebben 
georganiseerd, zijn wij op zoek naar mensen die het stokje van ons willen 
overnemen. Als dat gewenst is, kunnen wij onze programma’s van de 
afgelopen 5 jaar overdragen, maar eigen invulling is natuurlijk ook prima. 
Het zou leuk zijn als onze dorpstraditie niet verdwijnt ! 
Linda Vonhof en Steffi Bording (steffibording@gmail.com) 
 
 
Uitnodiging boekpresentatie 
Op zaterdag 8 november om 13.00 uur is er een boekpresentatie in de 
Schellingwouderkerk 
Wijkergouw 6 
1023 NX  Schellingwoude 
Het boek 'Trouwen, 40 jaar voltrekken van huwelijken' 
Adri Appelman (1948), auteur en trouwambtenaar, geeft met dit boek op 
een ludieke en serieuze manier inzage in de wereld van trouwen zoals dat in 
een grote stad plaatsvindt. 
Op de website van de CDR staat meer informatie over de auteur en een 
stukje uit het boek. 
www.centraledorpenraad.nl/boekpresentatie-schellingwouderkerk 
 
 
Concert d'Oude Stadt 
Op zondag 9 november om 15.00 uur geeft orkestvereniging d’Oude Stadt 
haar jaarlijkse concert in de Dorpskerk Durgerdam. 
Dirigent is János Konrád, solist is de pianist Kees van Mourik. 
Entrée € 9,- inclusief consumptie, kinderen t/m 12 jaar gratis. 
Het programma bestaat uit de symfonie in D groot van Carl Ditter von 
Dittersdorf en van Joseph Haydn symfonie nr. 25. Van Mozart worden 3 
werken gespeeld; met solist Van Mourik het pianoconcert nr. 11 (KV 413). 
Verder de ‘Cassation’ nr. 1 (KV 63) en de symfonie nr. 1 (KV 16). 
Van harte welkom! 
 
 
Sint-Maarten in Durgerdam 
Op 11 november is het Sint-Maarten. Bij de muziektent in Durgerdam is 
zowel voor de kinderen als volwassenen een hapje en drankje beschikbaar 
tussen 17 en 20 uur. Kom gezellig langs tijdens de wandeltocht langs de 
deuren en neem je lampion mee ! 
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Zondagmiddag concert met Haydn, Mozart en Bruckner 
Het koor Amsemble en zijn vast dirigent Benjamin Bakker brengen een 
luchtig concert met bekende klassieke werken. Naast de Kleine Orgelmis van 
Joseph Hadyn kunt u ook luisteren naar het beroemde Locus Iste van Anton 
Bruckner en het Ave Verum van Amadeus Mozart. Een heerlijk 
middagconcert met koor orkest en solisten. 
De toegang voor dit concert is gratis.  
Programma: 
A.Bruckner Locus iste 
A.Mozart  Ave Verum corpus K 618 
Joseph Haydn Missa brevis Sti Joannis de Deo (Kleine Orgelmesse) 
ABC Orkest o.l.v. Benjamin Bakker 
Zondag 16 november, 16.00 uur 
Dorpskerk Zunderdorp 
Achterlaan 12, Zunderdorp 
www.amsemble.nl 
 
 
Vrouwen van Nu, afdeling Schellingwoude 
Donderdag 20 november om 20.00uur. 
Locatie Wijkgebouw 
Wijkergouw 12, Schellingwoude 
Onze gast is mevrouw Phileen Meertens uit Hensbroek, met een presentatie 
over bio-landbouw. Phileen Meertens streek als Limburgse neer in West-
Friesland, waar ze met haar man een biologisch-dynamisch 
akkerbouwbedrijf heeft. Ze burgerde snel in, mede dankzij haar 
lidmaatschap van de Plattelandsvrouwen en bestuursfuncties.  
Phileen Meertens schrijft 6x per jaar een column in het ledenblad van 
Vrouwen van Nu. 
Voor leden en niet leden, (niet leden betalen € 5,-). 
LADY'S ONLY!  

Intocht Sinterklaas         
Ook zaterdag 22 november zal Sinterklaas samen met zijn pieten weer voet 
aan wal zetten in Durgerdam. Vanaf 13.00 uur staan 'De Pietels' weer op de 
kade met live muziek en om de Sint te verwelkomen. Vanaf 15.00 uur is er 
een Sinterklaasvoorstelling voor groep 1 t/m 5 uit Landelijk Noord. 
Kom je ook ? 
De Sinterklaascommissie  

http://www.amsemble.nl/
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Vriendenconcert van Waterlandse Harmonie 
Na alle spannende concerten met operasolisten, bands en onze eigen 
muziektheater-productie 'Het water stijgt ...' nu weer eens een gewoon 
gezellig vriendenconcert.  
Wij presenteren u een verrassingsprogramma met solo’s door de 
orkestleden o.a. Martine Vink die op de hobo een mooi stuk van Bellini 
speelt en Bert den Hartog op klarinet met een stuk dat nog door de oud-
dirigent Wijb Schoon is geschreven. Janneke Burger speelt een lekkere 
ragtime en Wilner Leijgraaff speelt een solo op een instrument dat hij nog 
nooit eerder had gezien 'the Typewriter' van Leroy Anderson.  
Enfin, komt allen kijken en luisteren. Zelfs onze jonge aanstormende 
talenten van het opleidingsorkest durven het aan om solo’s te spelen. Dit 
wordt spannend! Natuurlijk zijn er lekkere hapjes en drankjes en ook de 
traditionele tombola ontbreekt niet.  
Datum 22 november, aanvang 19.30 uur in de dorpskerk in Durgerdam, 
toegang is gratis voor vrienden. Nog geen vriend? Wordt het ter plekke, of 
doe anderszins een donatie voor onze instrumentenactie. 
Vrienden van de Waterlandse Harmonie 
De Waterlandse Harmonie heeft al veel vaste vrienden maar vrienden heb je 
nooit genoeg! Dit najaar voeren wij een vriendenactie om nieuwe 
instrumenten te kopen voor de jeugd. De jeugd is ook voor ons de 
toekomst! Op les bij de Harmonie? Dan krijg je een instrument in bruikleen. 
Dit jaar willen wij 4 nieuwe saxofoons en een kindertrombone aanschaffen. 
Wilt u ons daarbij helpen? Dat kan door Vriend te worden. 
U kunt zich aanmelden per email: waterlandseharmonie@live.nl of bij één 
van onze contactpersonen in de dorpen: 
Zunderdorp:  Henk Hagedoorn 06-53220985, Henk Breur 06-16258766 
Ransdorp:   Pauline Janssen 06-51025331, Ine de Haas 020-4905046 
Durgerdam:  Gerrie Burger 06-25022307 
Schellingwoude: Emilie van Rappard 06-45752819, Ties Draper 06-51138540 
Holysloot:   Irene Postma, 06-26604554, Milah Wouters 06-20246461 

 
 
Kledingbeurs en rommelmarkt 
Ook voor leuke Sinterklaascadeautjes kunt u terecht bij de kledingbeurs & 
rommelmarkt in Holysloot die iedere woensdagochtend van 9 tot 12 uur 
geopend is. 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.  

mailto:waterlandseharmonie@live.nl
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Toneel in Ransdorp 
Op 21, 22 november en 28 en 29 november 2014 speelt Toneelvereniging 
Ransdorp de klucht: "Een kardinale fout ". Een klucht in 4 bedrijven 
geschreven door Maurits Keijzer. De kaarten kosten € 5,- en kunnen worden 
besteld bij Everdien en Piet Westerneng telefoon: 020-4904264. 
De kaarten voor 29 november zijn al uitverkocht dus als u wilt gaan kijken 
bestel dan snel uw kaarten bij Everdien en Piet Westerneng. 
We beginnen de voorstelling om 20.00 uur de zaal is om 19.30 uur open. 
Uiteraard is er weer een prachtige tombola. 
Nog even een mededeling van de toneelvereniging: 
Er worden geen rondbrieven meer bezorgd. 
Tot ziens bij de voorstelling in de Beke te Ransdorp. 
 
 
Kunst in de Kerk met MILLS 
MILLS is een pop/rock band uit Amsterdam die vrolijke catchy liedjes maakt 
met af en toe een vleugje country. Marleen (zang) en Joost (gitaar) 
ontmoeten elkaar in 2012 op een Singer-songwriter festival. Na een half jaar 
samen spelen moest er een eerste clip worden opgenomen en de twee 
besluiten op zoek te gaan naar een drummer en basgitarist. Die vonden ze in 
Ruben (drums) en Jurrit (basgitaar). Na een geslaagde studio sessie was 
iedereen ervan overtuigd dat dit niet bij die ene keer moest blijven. Zo 
ontstaat de band MILLS, genoemd naar het Molenpad in Amsterdam waar 
de band repeteert. Jeroen heeft inmiddels de band versterkt en hun eerste 
EP is uitgebracht.  
Benieuwd? Kom dan op zondag 23 november om 15.00 uur luisteren naar 
MILLS in de Witte Kerk in Holysloot. 
Entree € 7,50 (kinderen € 3,50) inclusief koffie, thee en koekjes in de pauze. 
U bent van harte uitgenodigd voor dit concert van Kunst in de Kerk. 
 
 
55+ Soos Zunderdorp 
Op woensdag 26 november is er van 14.30 tot 16.30 uur in het Jeugdgebouw 
Zunderdorp weer 55+ Soos. 
Deze keer met een gezellige Sinterklaasmiddag. 
Wilt u een pakje van rond de € 5,- met een korte rijm meenemen? 
Iedereen heel hartelijk welkom. 
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Kerst- en kadomarkt 
Op zaterdag 13 december is er in Holysloot van 11.00 tot 15.30 uur weer 
een een gezellige kerst- en kadomarkt met o.a kerstkransen, kerststukjes, 
mooi glaswerk, fraaie kerstkaarten, patchwork, gebreide sokken, keramiek, 
enz. enz. Kortom het is de moeite van een bezoekje waard ! 
Inlichtingen bij Nel John 020-4904612 
Tot ziens in het wijkgebouw ! 
 
 

Profumo uitnodiging          
“Drink voortaan niet alleen water, maar gebruik een weinig wijn voor uw 
maag en voor uw  gedurige ongesteldheden” 

1e brief van Paulus aan Timoteüs, 5:23 
Op zaterdag 13 december van 16:00 tot 18:00 uur organiseert wijnhandel 
Profumo weer de befaamde halfjaarlijkse Waterlandse wijnproeverij. 
Dit keer in het wijkgebouw naast het witte kerkje in Schellingwoude. 
Op de proeverij worden minimaal acht bijzondere & zeer smaakvolle winter- 
en feestwijnen geschonken. Aansluitend aan de proeverij zal Profumo in 
samenwerking met thuiskok Boudewijn Hofman een uitgebreid feestelijk 
decemberbuffet (warme en koude gerechten) verzorgen, waarbij uiteraard 
een mooi glas wijn wordt geserveerd. 
Kosten van de proeverij bedragen €10,00 per persoon.  
Het diner, inclusief 1 glas wijn, wordt u aangeboden voor € 30,00 per 
persoon. 
Indien u komt proeven en eten betaalt u slechts €35,- 
Aanmelden voor de proeverij kan bij Marco Hofman 
Dorpsweg Ransdorp 32, telefoon: 06-21156102 of profumo@online.nl 
Indien u wilt blijven dineren dan horen wij dat graag vóór zaterdag 29 
november. Er is plaats voor maximaal 40 personen. 
Wij hopen u te zien op zaterdag 13 december ! 
Met vriendelijke wijn- en spijsgroet, 
Marco & Boudewijn Hofman 
 
 
Kerst voor jong en oud 
Op zondag 14 december is er een kerstviering voor jong en oud in de Witte 
Kerk in Holysloot. Samen bekende kerstliederen zingen en we horen het 
verhaal van de geboorte van Jezus. De viering begint om 17.00 uur. 
Iedereen is van harte welkom ! 
 
 

mailto:profumo@online.nl
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Wereldkerst 
In de Schellingwouderkerk op zondag 14 december  
Aanvang 15.00- 17.00 uur 
Wijkergouw 6 
Optreden van Koor van Schellingwoude o.l.v. Ricus Smid in samenwerking 
met Les Fleurs du Nord met zangeres Caroline van Amerongen uit 
Zunderdorp. Zij brengen sfeervolle toepasselijke muziek. 
Kaarten a € 5,- kunnen gereserveerd worden via Mary Takken: 
06-28057866 of 020-4904477 
 
 
De voedselbank 
Elke eerste zondag van de maand kunt u spullen inleveren voor de 
voedselbank in Amsterdam Noord. De torendeur in Zunderdorp is open van 
9.00 tot 12.00 uur. Alvast hartelijk bedankt namens de mensen van de 
voedselbank. 
 
 
Woonruimte gezocht 
Na 5,5 jaar in Zunderdorp gewoond te hebben moet ik helaas verhuizen. 
Ondertussen ben ik behoorlijk verknocht geraakt aan deze omgeving en 
hoop op deze manier weer een zomerhuisje of knap schuurtje te kunnen 
vinden om te huren. Ik ben een jongedame van bijna 30, die net weer met 
een studie tot anesthesiemedewerker is begonnen, een interessante maar 
pittige studie, waar veel van mijn tijd aan op gaat. Verder ben ik een rustig 
persoon die enorm geniet van de landelijke omgeving. 
Ik heb een lieve kat die ik dus ook graag wil meenemen.  
U kunt mij bereiken op: 06-24716161 
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Agenda vanaf november 2014 
 

  
  

8 nov Boekpresentatie Schellingwoude 
9 nov Concert d'Oude stadt, Durgerdam 
11 nov Sint Maarten 
16 nov Zondagmiddagconcert Zunderdorp 
18 nov Vergadering Dagelijks Bestuur, CDR 
19 nov Vergadering Werkgroep Agrariërs, CDR 
  
20 nov Vrouwen van Nu, Biologische landbouw 
21 nov Toneelvoorstelling Ransdorp 
22 nov Intocht Sinterklaas, Durgerdam 
22 nov Vriendenconcert Waterlandse Harmonie 
22 nov Toneelvoorstelling Ransdorp 
  
23 nov Kunst in de Kerk, Holysloot 
25 nov 50+ Soos Holysloot, Diareis door Waterland 
26 nov 55+ Soos Zunderdorp, Sinterklaasmiddag 
27 nov Vergadering Werkgroep CLN, CDR 
28 nov Bestuurlijk Overleg, CDR 
28 nov Ophaaldag grof vuil in Landelijk Noord 
  

  
Colofon 
Kopij december digitaal opsturen uiterlijk tot vrijdag 28 november 

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. 

 

http://www.centraledorpenraad.nl/

