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Nieuws van de Centrale Dorpenraad 
Weer een maand voorbij sinds het vorige 't Zwaantje ! 
De herfst is ruimschoots begonnen en Sinterklaas staat al bijna weer op de 
stoep. Volgend jaar wordt een bijzonder jaar, het is dan honderd jaar 
geleden dat de Watersnood van 1916 plaatsvond. Er gaan veel activiteiten 
rond dit thema plaatsvinden, een van de eerste is een fototentoonstelling in 
het Stadsdeelkantoor. Begin januari verschijnt er ook een boek over de 
Watersnood. Gedurende 2016 zullen er nog veel meer activiteiten 
plaatsvinden, informatie hierover kun je vinden op: 
www.waterlandsevloed.nl 
 

www.centraledorpenraad.nl 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
De meeste vergaderingen zijn op het kantoor van de Centrale Dorpenraad 
en beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
  4 november  Dorpsraad Ransdorp (intern) 
10 november  Dorpsraad Zunderdorp (intern) 
17 november  Dagelijks Bestuur 
26 november  Werkgroep Cultuur 
27 november  Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
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Wijziging inzameling huisvuil 
Inwoners van Ransdorp en Zunderdorp zullen het wel gemerkt hebben, de 
vuilniswagen komt op een ander tijdstip ! 
Omdat de basisschool vanaf dit schooljaar eerder begint bestond de kans 
dat de vuilniswagen en het schoolverkeer tegelijk in Ransdorp zouden zijn. 
Om te voorkomen dat hierdoor extra verkeer- en parkeerproblemen 
ontstaan is op verzoek van de Centrale Dorpenraad de rijroute aangepast. 
Tegenwoordig begint de ophaaldienst in Zunderdorp i.p.v. Ransdorp. 
 
 
Fototentoonstelling: Noord onder water 
Vanaf woensdag 18 november 2015 tot begin januari 2016 is er in de hal van 
het stadsdeelhuis Amsterdam-Noord een fototentoonstelling over de 
Watersnood van 1916 in de dorpen Buiksloot, Nieuwendam, Durgerdam, 
Schellingwoude, Ransdorp, Holysloot en Zunderdorp. 
Op 17 november wordt de tentoonstelling om 16.30 uur officieel geopend 
door Coby van Berkum, voorzitter Bestuurscommissie Noord. 
De tentoonstelling is samengesteld door het Historisch Centrum Amsterdam-
Noord. 
 
 
Voorinschrijving boek 'Nood aan den dijk' 
Begin januari 2016 verschijnt er een nieuwe publicatie van het Historisch 
Centrum en de Historische werkgroep van de Centrale Dorpenraad. De 
projectgroep is al bijna 2 jaar bezig met de voorbereidingen en het schrijven 
van het boek en nu is het bijna zover ! 
Het boek beschrijft alle aspecten van de Watersnood van 1916 zoals: het 
redden van mens en dier; hulp en opvang; en de gevolgen. In het boek staan 
veel persoonlijke verhalen en prachtige -vaak unieke- foto's. 
Bij voorinschrijving betaal je slechts € 17,50 (+ eventuele portokosten van  
€ 3,45 of € 6,95 bij een bestelling van 2 of meer boeken) 
Bedrag overmaken naar: NL52 INGB 0004 2596 14 
t.n.v. Stg Historisch Centrum o.v.v. je naam, adres en boek1916 
Half januari is het boek dan af te halen bij het documentatiecentrum. 
Bestellen kan ook door een email te sturen naar historischcentrum@xs4all.nl 
of via het contactformulier op onze website 
www.historischcentrumamsterdamnoord.nl 
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Brandveilig leven - Donkere dagen  
Wintertijd, gezelligheid. Gordijnen dicht, kaarsen aan en misschien ook wel 
de open haard. Maar denk je dan ook aan de brandveiligheid ? 
Een ongeluk zit in een klein hoekje. 
 
Enkele tips: 
Kaarsen 

• Blijf altijd bij de kaarsen als ze branden 
• Gebruik stevige onbrandbare kaarsenstandaards 
• Laat (kleine) kinderen en huisdieren nooit alleen met brandende 

kaarsen 
• Let op met kinderen en kaarsen op hun kamers 

 
Open haard 
De meeste schoorsteenbranden worden veroorzaakt door een vervuild of 
verstopt schoorsteenkanaal. Als je in Je kachel of open haard hout, kolen of 
olie stookt, dan komen er onverbrande deeltjes in het rookkanaal terecht. 
Die vormen daar een teerachtige, zeer brandbare laag. Een 
schoorsteenbrand kan eenvoudig worden voorkomen door regelmatig je 
schoorsteen te laten vegen. 
 
Rookmelder - die heb jij toch ook in huis? 
De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Als je 
slaapt, ruikt je niets. Je wordt dus niet wakker van de rooklucht. Omdat rook 
veel giftige gassen bevat, raak je al snel in een diepe bewusteloosheid. Vaak 
al binnen enkele minuten! Rookmelders zijn dus echt van levensbelang. 
Voor de kosten hoef je het niet te laten. Een eenvoudige rookmelder kost 
ong. €5,- Je kunt ze bij alle bouwmarkten maar ook bijvoorbeeld bij de 
Blokker kopen. 
 
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 (kun je ook de 
Woningcheck-app downloaden – handig) 
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Oktober, speelgoedmaand ! 
In de maand oktober is het bij de kledingbeurs & rommelmarkt in Holysloot 
een speelgoedmaand ! 
Zaterdag 7 november is er van 11 tot 14 uur een extra verkoopdag. 
Daarnaast zijn we elke woensdagochtend van 9 tot 12 uur geopend. 
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 ! 
 
 
Toneelvereniging Ransdorp 70 Jaar 
Kort na de bevrijding in 1945 nam Piet Schouten het initiatief tot oprichting 
van een toneelvereniging. Samen met Aart van Vuure, Free Honingh en Max 
Gerritsen werd op 1 november van dat jaar de Toneelvereniging Ransdorp 
opgericht. 
Nu, 70 jaar later, hopen wij dit samen met u te vieren met een serie 
bijzondere voorstellingen bestaande uit diverse kluchtige éénakters en 
muziek. 
Dat het een bijzondere avond gaat worden blijkt wel uit het feit dat er aan 
deze productie meer dan 40 personen zullen meewerken. Spelers in de 
leeftijd van 10 tot 70 jaar! Vele decorbouwers, verlichting, muziek enz. Dit is 
iets wat we nog niet eerder hebben meegemaakt in de geschiedenis van 
onze vereniging. 
Wij hopen u dan ook een avond te brengen waarbij wij u kunnen laten 
genieten van dol dwaze komische situaties in maar liefst 5 éénakters en 3 
sketches met zang. Ook besteden we aandacht aan het verleden en de 
toekomst van de vereniging. 
Laat u verrassen en kom naar 1 van onze jubileumvoorstellingen in dorpshuis 
“De Beke” in Ransdorp 
Speeldata: 
Vrijdag 13 november 2015 
Zaterdag 14 november 2015 
Vrijdag 20 november 2015 
Zaterdag 21 november 2015 
Zaal open 19.00 uur, aanvang voorstelling 19.30 uur 
De kaarten à € 5,- (inclusief 1 consumptie) zijn uitsluitend telefonisch te 
reserveren bij: Rob den Hartog 
Telefoonnummer: 020-6369430 of 06-57347007 
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Salon op de Dijk 
Een zondagmiddag muziek, poëzie en kunst en na afloop een borrel. Een 
breed scala artiesten van de protestgeneratie tot generatie Z voert u van de 
late negentiende eeuw tot voorbij 2015: Simon Mulder, Unom Jg, Joost 
Baars, Menno Smit, Rufus Kain, Noning Dichtman, Wakkerlicht = Iris Penning 
+ Dean Bowen + Mickey Wo, De Lucide Kater = Mark Opfer + Julio Tomiyama, 
Hannah van Binsbergen, Chris Bernhart, trio Hindemith = Marina Klunder + 
Carine Lacor + Eva van den Eijnde, Rik van Boeckel en de Mixmeester = Hugo 
van Ootmersen; in het Wijkgebouw schilderijen, etsen en foto’s van Roelien 
van Aalderen, Theo van der Meer en Dave Bouw. 
Dát is ‘Salon op de Dijk’ 
Zondagmiddag 15 november, Wijkgebouw Schellingwoude (naast de 
Schellingwouderkerk, parkeren bij voetbalvereniging ‘De Dijk’) 
Inloop vanaf 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. Om 17.00 uur begint de borrel. 
Het publiek wordt in drie groepen verdeeld. Twee groepen worden door 
gidsen meegenomen langs het botenhuis van de brandweer, het postkantoor 
en weer terug naar het Wijkgebouw. Een groep blijft in het Wijkgebouw. 
Natuurlijk is er een slecht weer variant die minstens even goed is. U hoeft 
dus niet door wind en regen. 
U vindt ons ook op Facebook ‘Salon op de Dijk’ en met een deel van de 
artiesten voor een voorproefje op zondag 8 november vanaf 14.30 uur op 
het parkeerterrein van de Landmarkt. 
Kaartjes kosten in de voorverkoop € 12,50 overmaken op NL97 ASNB 0708 
8430 18 t.n.v. Dave Bouw o.v.v. uw naam en ‘Salon’ of door contant € 15,00 
per stuk af te rekenen aan de deur. 
Wij hopen dat we u op zondagmiddag 15 november kunnen begroeten. 
 
 
Te huur gevraagd: 
Opslagruimte van ca. 40-50 m² in landelijke omgeving voor mijn daktenten 
bedrijfje opjeautoslapen.nl; een startend bedrijf, gesitueerd in Zeeburg. 
Idealiter een ruimte met elektriciteit en de mogelijkheid naar binnen te 
kunnen rijden. Voor deze winter gaat het nog om 2 tenten. Het streven is om 
in het voorjaar van 2016 max. 7 tenten, tijdelijk, te kunnen opslaan. Echter, 
als het goed is zijn de tenten meer onderweg dan opgeslagen;-) 
Voor meer informatie, kijk op www.opjeautoslapen.nl 
of bel mij op: 06-51556226 
Uw reactie zie ik graag tegemoet, 
Femke Groot 
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Aandacht, tips & adviezen voor je houding 

• Ooit gedacht dat je iets aan je houding kunt doen? 
• Word je snel moe van zittend werken?  
• Denk je vaak ‘ik moet meer bewegen…maar ik weet niet hoe…’ 
• Heb je last van je nek, schouders, rug of hoofdpijn? 

Op maandag 16 november kun je terecht in het Dorpshuis Holysloot om 
advies te krijgen over je houding ter voorkoming of genezing van klachten in 
je nek, rug of schouders of hoofdpijn. Laura Corsi geeft aandacht, tips en 
adviezen voor je houding tijdens je werk, sporten en in je dagelijks leven. De 
groep bestaat uit maximaal 10 personen, waardoor er veel aandacht zal zijn 
voor je vragen. Trek gemakkelijke kleding aan zodat je meteen het één en 
ander in praktijk kunt brengen. 
De les zal plaatsvinden op maandag 16 november van 19.00 tot 20.15 uur in 
het Dorpshuis Holysloot. De kosten zijn € 10,- p.p. en de les zal alleen 
doorgaan bij voldoende aanmeldingen. 
Wie is Laura Corsi 
Laura is een gecertificeerd Gestalttherapeut en psychosomatische 
oefentherapeut Mensendieck. Ze heeft ervaring in verschillende praktijken 
en geeft regelmatig cursussen in bewust en gezond bewegen en yoga. 
Meer informatie over Laura en haar werk is te vinden op www.studiob13.nl 
en www.lauracorsi.nl. 
Meer informatie en aanmelden voor de bijeenkomst kan via Linda Verhoef 
(06-42571323) of Tineke Scholten-Krüse (020-4904965). 
 
 
Vrouwen van Nu 
Op donderdag 19 november is er om 20.00uur een themabijeenkomst in het 
Wijkgebouw van Schellingwoude, Wijkergouw 12 Schellingwoude. 
Psychiater Dr. Martin Kat komt een presentatie geven met het thema: 

Succesvol ouder worden! 
Ouderen zijn hot! Er is zelfs een aparte TV-zender voor deze doelgroep. Dat 
is ook wel eens anders geweest. Tot voor kort in onze Westerse 
geschiedenis werd er minder positief gedacht over veroudering. Ouderen 
werden al gauw afgeschreven en ‘weggezet’ als nutteloos. Het ouder 
worden gaat gepaard met een aantal taken die senioren voor zichzelf dienen 
te stellen. Hoe wordt of blijft men bijvoorbeeld gezond ouder, hoe 
voorkómen we ziekten, ook psychisch leed. Maar ook: wat gaat er 
bijvoorbeeld al goed? Op de avond zal ouderpsychiater Martin Kat hierover 
spreken. Natuurlijk zal er ook een beroep op de aanwezigen gedaan worden 
om hun ervaringen en oplossingen met elkaar te delen. 
Leden gratis entree, niet leden betalen € 5,- (lady's only !) 
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Intocht Sinterklaas in Durgerdam 
Op zaterdag 21 november is het zover. Dan zet de goedheiligman weer voet 
aan wal in Durgerdam. Zijn komst wordt zoals gewoonlijk ingeluid door de 
Pietels. De band begint om  13.00 uur te spelen en zo kunnen we ons 
zingend en dansend opwarmen voor de komst van de grootste Kindervriend 
van Nederland die rond 14.00 uur aankomt tegenover de muziektent. 
We willen u verzoeken zoveel mogelijk met de fiets te komen. Parkeren kan 
alleen buiten het dorp. Waarschijnlijk wordt het weer druk dus schrijf  vooral 
uw 06-nummer op uw kind. Tijdens de intocht wordt door Kinderopvang 'De 
Boerderij' gezorgd voor verloren spullen, kwijtgeraakte kinderen en EHBO. 
Deze vindt u in het blauwe huis grenzend aan de speeltuin en de Oude 
Taveerne.  
Neem klein (of groter) geld mee: er zijn exclusieve sjaals en wanten te koop 
en er zal worden gecollecteerd om de intocht ook volgend jaar weer 
mogelijk te maken.  
De Sinterklaasvoorstelling is om 15.00 uur in de kerk. Om teleurstellingen te 
voorkomen: Het stuk is alléén toegankelijk voor kinderen van groep 1 t/m 5 
uit Landelijk Noord. Ouders van deze kinderen kunnen ondertussen iets 
warms drinken in de kantine van sportcentrum DRC. Kinderen die weg willen 
uit de kerk en naar hun ouders vragen, worden daarheen gebracht. 
We hopen u allemaal de 21ste te zien op de kade!  
Hartelijke groet, 
Sinterklaascommissie Landelijk Noord 
 
 
Oproep!!! 
Na twee heerlijke jaren te hebben gehad aan de Kerklaan in Zunderdorp is 
het helaas zover, het huis van de familie Appel is verkocht. 
Om dicht bij mijn dochter te kunnen blijven wonen zoek ik op korte termijn 
een twee- of driekamerwoning in Nieuwendam of Waterland, het liefst op 
de begane grond. 
Heb je zelf of ken je iemand met een leegstaand atelier, een zomerhuisje of 
zoek je voor tijdelijk een oppas voor je woning? Ik ben blij met alles! 
Reacties graag naar: mariannijhof@hotmail.com 
 
 
Oppas nodig? 
Ik heet Caitlin, ik ben 15 jaar, ik zit in 4 VWO. Ik woon in Ransdorp en ik heb 
al veel ervaring met oppassen. Ik ben beschikbaar op avonden en in 
weekenden. Je kan mij mailen via caitlinluf@gmail.com, waarna ik je mijn 
telefoonnr geef.  
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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 21 november van 16:00 tot 18:00 uur organiseert wijnhandel 
Profumo weer de befaamde halfjaarlijkse Waterlandse wijnproeverij. Locatie 
is het Wijkgebouw in Schellingwoude (Wijkergouw 12, naast het kerkje). 
Op de proeverij worden acht bijzondere winterwijnen geschonken. 
Aansluitend aan de proeverij zal Profumo in samenwerking met thuiskok 
Boudewijn Hofman een uitgebreid feestelijk herfst/winterbuffet (warme en 
koude gerechten) verzorgen, waarbij uiteraard een mooi glas wijn wordt 
geserveerd. 
Kosten van de proeverij bedragen €10,- per persoon. 
Het diner, inclusief 1 glas wijn, wordt u aangeboden voor € 30,- 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 email: profumo@online.nl 
Indien u wilt blijven dineren dan horen wij dat graag voor zaterdag 14 
november. Er is plaats voor maximaal 40 personen. 
Wij hopen u te zien op zaterdag 21 november ! 
Met hartelijke wijn- en spijsgroet, 
Marco & Boudewijn Hofman 
 
 
Concert Dorpskerk Durgerdam orkest d’ Oude Stadt 
Op zondag 22 november 2015 om 14.30 uur geeft orkest d’Oude Stadt een 
concert in de Dorpskerk Durgerdam onder leiding van dirigent János Kónrad. 
Solist is de pianist Kees van Mourik in het pianoconcert in D-groot van 
Joseph Haydn.  
De kerk aan de Durgerdammerdijk 76 is open vanaf 14.00 uur en de entrée 
bedraagt € 12,- incl. een consumptie. Toegang met CJP en Stadspas € 10,- 
kinderen tot en met 12 jaar gratis. 
Het programma bestaat verder uit werken van Mozart: de eerste symfonie 
in Es (KV 16) en de vierde symfonie in D (KV 19), de Cassation 1 in G (KV 63) 
en de Cassation 2 in Bes (KV 99).  
János Konrád is sinds 1996 de vaste dirigent van het in 1978 opgerichte 
orkest. Hij is al jaren aanvoerder van de altviolisten in het Nederlands 
Philharmonisch Orkest en behaalde zijn diploma orkestdirectie in 1988. 
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The Bayou Mosquitos in Holysloot 
 The Bayou Mosquitos bestaan 25 jaar! Zij spelen lekkere 
smeltkroesmuziek uit de zuidelijke staten van Amerika waarin een 
belangrijke rol is weggelegd voor het lyrische geluid van de accordeon. 
Cajun, Tex Mex, Rhythm & Blues en Country zijn de ingrediënten in de 
gumbo van de muggen uit de delta. De groep speelt zowel eigen songs als 
materiaal van hun helden: Hank Williams, Jim Reeves, Doug Sahm, Ry 
Cooder, Randy Newman, Flaco Jimenez en Los Lobos. 
 De vier compadres zoeken met veel plezier naar de juiste toon voor 
elke swamp klassieker. U gaat luisteren naar Abel de Lange op zang, gitaar, 
dobro, lapsteel en bajo sexto, Marius Bos met zang en accordeon, Louis ter 
Burg op mandoline en percussie, en Ad van Beusekom op de bas. Abel en 
Louis zijn oude bekenden, zij traden al twee keer eerder op in Holysloot met 
het programma `A Song Journey I&II’,  met Jan Donkers en Edo Donkers. 
 Ter gelegenheid van het jubileum brachten de Bayou Mosquitos 
onlang een vinyl EP uit met vier nieuwe liedjes, met als speciale gasten 
Beatrice van der Poel en Ramón Balderas Sánchez. Dit plaatje (en nog veel 
andere) zal worden gedraaid  op de koffergrammofoon van Abel: `La voix de 
son maître’, voor en na het concert. Dat wordt gezellig, komt allen! 
 Zondag 22 november om 15.00 uur in het Witte Kerkje in Holysloot, 
toegang € 7,50 inclusief koffie/thee in de pauze, kinderen gratis. 
 
 
Vriendenconcert van Waterlandse Harmonie-aftrap Wie wind zaait… 
 Na het spannende concert met Eric Vloeimans in mei van dit jaar 
organiseert de Harmonie in november weer haar jaarlijkse vriendenconcert. 
Een gezellig concert met een divers programma van het grote orkest, het 
opleidingsorkest en gezamenlijk orkest XL. 
 Op het vriendenconcert spelen wij een verrassingsprogramma met 
o.a. werk van Kees Vlak, Nina Rota, Percy Grainger, Philip Sparke en Hans 
Zimmer. Het vriendenconcert is tevens feestelijke aftrap van de spectaculaire 
muziektheaterproduktie ‘Wie wind zaait ...’. In 2016 gaan we los ! 
De Waterlandse Harmonie bestaat 110 jaar en de watersnoodramp heeft 
dan 100 jaar geleden plaatsgevonden. Deze twee bijzondere feiten worden 
gecombineerd in een voorstelling waarin onder meer wordt teruggekeken 
op het leven van een 110 jaar oude dame. Zij heeft in haar jeugd de 
watersnoodramp nog meegemaakt en daarbij haar twee zusjes verloren. Het 
verhaal van deze voormalige saxofoniste is deels geïnspireerd door het leven 
van Jannie Hickman die ooit als eerste vrouw in het mannenbolwerk van de 
Harmonie meespeelde. 
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 Wie wind zaait ... zal worden gespeeld in het weiland van de familie 
Burger in Ransdorp. Ter plekke wordt een levensgrote, transparante kerk 
gebouwd met een dijk eromheen. We verklappen natuurlijk niet alles, maar 
het wordt een spraakmakende voorstelling die je niet zonder laarzen kan 
bezoeken. De muziek wordt gecomponeerd door Thomas Geerts, de tekst 
wordt geschreven door Arno Smit. De gelegenheidskoren staan onder leiding 
van Benjamin Bakker. De Friese theaterorganisatie BUOG - voor 
uitzonderlijke en ongewone gebeurtenissen - tekent voor regie en 
vormgeving. 
Wil je ook meedoen? Als muzikant, zanger/zangeres, toneelspeler, acrobaat 
of in de productie? Geef je vast op, op 28 november! Er zullen natuurlijk nog 
diverse informatiebijeenkomsten volgen. 
 Kom allemaal kijken en luisteren naar het grote orkest en naar onze 
jonge, aanstormende talenten. Muzikanten tussen 8 en 80 jaar! Natuurlijk 
zijn er lekkere hapjes en drankjes, ook de traditionele tombola ontbreekt 
niet. Datum: 28 november, aanvang 19.30 uur in de dorpskerk in 
Zunderdorp, toegang gratis. 
 
Vriend worden van de Waterlands Harmonie ? 
Voor het maken van Wie wind zaait ... zijn al diverse fondsen geworven, 
maar wij hebben de dekking nog niet rond en kunnen uw financiële steun 
goed gebruiken. Dit najaar voeren wij weer een donateursactie. Uw bijdrage 
zetten wij in om dit muziektheaterspektakel te realiseren. Wilt u uw 
betrokkenheid tonen en medefinancier van de voorstelling zijn? Word dan 
vriend van de Waterlandse Harmonie! Natuurlijk krijgen onze vrienden 
straks korting voor de kaartjes van Wie wind zaait ... 
Aanmelden kan per e-mail: waterlandseharmonie@live.nl of bij één van 
onze contactpersonen in de dorpen: 
Zunderdorp - Henk Hagedoorn 06-53220985 
Ransdorp  - Pauline Janssen 06-51025331 
Durgerdam - Gerrie Burger  06-25022307 
Schellingwoude - Ties Draper  06-51138540 
Holysloot  - Irene Postma  06-26604554 
 
 
Hatha Yoga in het wijkgebouw van Schellingwoude 
Ontdek je mogelijkheden tot meer ontspanning, souplesse en vitaliteit. 
Op maandag van 18.00 tot 19.15 uur en dinsdag van 20.00 tot 21.15 uur. 
Ervaren docente, veel individuele aandacht,instappen kan op elk niveau. 
Voor meer informatie of aanmelden voor een gratis proefles: 
arja662@gmail.com  
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Agenda november 2015 
 

  
  

4 nov Interne vergadering Dorpsraad Ransdorp 
7 nov Kledingbeurs & rommelmarkt te Holysloot 

10 nov Interne vergadering Dorpsraad Zunderdorp 
13 nov Jubileumvoorstelling Toneelvereniging Ransdorp 
14 nov Jubileumvoorstelling Toneelvereniging Ransdorp 
15 nov Salon op de Dijk, Schellingwoude 
16 nov Tips & adviezen voor je houding, Holysloot 
17 nov Start fototentoonstelling: Noord onder water 
17 nov Dagelijks Bestuur Centrale Dorpenraad 
19 nov Vrouwen van Nu, Succesvol ouder worden ! 

  
20 nov Jubileumvoorstelling Toneelvereniging Ransdorp 
21 nov Intocht Sinterklaas in Durgerdam 
21 nov Jubileumvoorstelling Toneelvereniging Ransdorp 
21 nov Waterlandse wijnproeverij Profumo 
22 nov Concert d' Oude Stadt Dorpskerk Durgerdam 
22 nov The Bayou Mosquitos in Holtsloot 
24 nov Soos Holysloot, De Watersnood v.a. 13.45 uur 
26 nov Werkgroep Cultuur, kantoor Centrale Dorpenraad 
27 nov Inzameling grofvuil Landelijk Noord 
28 nov Vriendenconcert Waterlandse Harmonie 

  
  

Colofon 
Kopij december digitaal opsturen uiterlijk tot vrijdag 27 november 2015 
Redactie Dorpsweg 35 

1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 
info@centraledorpenraad.nl 

Website: 
www.centraledorpenraad.nl 
 

Oplage 1000 exemplaren 
Bezorging J. Gils (020-6368967) 
Tekening voorzijde Middenlaan Zunderdorp 
’t Zwaantje is het wijkblad van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord. 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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