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Nieuws van de Centrale Dorpenraad 
Het najaar is weer begonnen en de komende tijd staan er weer veel 
activiteiten op de agenda; van concerten & workshops tot yoga & dansles en 
Halloween & Oktoberfeesten. 
Van jong tot oud is er wel wat te doen in landelijk Noord ! 
 
Vanwege de Herfstvakantie (week 43) is het kantoor van de Centrale 
Dorpenraad niet alle dagen geopend. 
 

www.centraledorpenraad.nl 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
De Historische Werkgroep komt wekelijks bij elkaar op vrijdag 
12 okt.  Dorpsraad Ransdorp (intern) 
13 okt.  Dagelijks Bestuur 
15 okt.  Werkgroep Cultuur 
30 okt.  Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de Werkgroepen zijn op het 
kantoor van de Centrale Dorpenraad en beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
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Plan van Aanpak tegen Zwaar Verkeer op komst ! 
Deze zomer heeft de Centrale Dorpenraad bij overleggen met het stadsdeel 
het probleem van zwaar verkeer als absolute prioriteit geagendeerd. Het 
nieuwe gebiedsteam Oost -waar Landelijk Noord onder valt- heeft dit actief 
opgepakt en een bebordingsplan laten opstellen. Dit is via de Centrale 
Dorpenraad in september aan een groep bewoners uit de verschillende 
dorpen voorgelegd. Op 1 oktober heeft het stadsdeel afstemmingsoverleg 
gehad met de gemeente Waterland. Er wordt ook gekeken naar een 
werkzaam ontheffingsbeleid en -aanvraagprocedure. 
 Voorgestelde plan: Alle dorpskernen een maximum gewicht van 3,5 ton 
per wagen. Voor het buitengebied een max. aslast van 7 ton. Zwaar verkeer 
voor Holysloot mag dan b.v. niet meer door Ransdorp maar moet via de 
Nieuwe Gouw rijden.  
 Door de Centrale Dorpenraad is aangedrongen om een spits-inrij-
verbod in te voeren voor de verschillende dorpen en wegen die veel last 
hebben van doorgaand forensenverkeer van buiten het gebied. 
 Als het verkeersbesluit is genomen zal dit er toe leiden dat de 
beperkingen voor zwaar verkeer ook in routeplanners verwerkt worden. 
Vooral eenmalige leveranciers die de situatie hier niet kennen zullen 
hierdoor minder vaak verkeerd door het gebied rijden. 
 Het is nog te vroeg om een datum van invoering te geven. Er wordt 
hard aan gewerkt door medewerkers van het stadsdeel. De Centrale 
Dorpenraad blijft betrokken bij de uitwerking van de plannen. 
De Centrale Dorpenraad waardeert de voortvarende aanpak van het 
gebiedsteam en zal de bewoners op de hoogte houden via 't Zwaantje en 
website als er concrete resultaten zijn. 
 
 
 
Onterecht of te hard rijdend Zwaar Verkeer ? 
Meldt het altijd ! 
Op verzoek van de dorpsraad Schellingwoude: 
Meent u Zwaar Verkeer te zien rijden dat geen ontheffing heeft om op de 
Schellingwouderdijk te rijden ? Of mogelijk wel een ontheffing heeft maar 
zich niet houdt aan stapvoets rijden ? 
Bel 14 020 en vraag om doorverbonden te worden met Handhaving Noord. 
Uw melding (locatie, dag, tijd, voorval, desnoods naam leverancier en 
nummerbord wagen) komt dan bij Wijkbeheer terecht en wordt in het 
systeem opgenomen. Ook als men niet direct op dit voorval af kan, wordt 
het dan wel voor dossiervorming genoteerd. 
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Gewijzigde schooltijden 
In het vorige 't Zwaantje stonden de gewijzigde schooltijden van het nieuwe 
schooljaar. Helaas zat daar een fout in. De schooltijden moeten zijn: 
8:30 tot 14:30 uur  maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
8.30 tot 12.30 uur woensdag 
 
 
 
Kinderen met de bus naar school 
Vanaf 14 december gaan de nieuwe bustijden van bus 30 en 31 in. Bij het 
GVB is erop aangedrongen om de schooltijden zo goed mogelijk op de 
schooltijden te laten aansluiten. Samen met 'De Weidevogel' en 
verschillende betrokkenen is hier een voorstel voor gedaan. 
Vooral voor de kinderen uit Schellingwoude en Durgerdam is de nieuwe 
dienstregeling straks heel gunstig ! De eerste indruk (de precieze 
dienstregeling met alle haltetijden volgt nog): De bus komt rond 8:08 in 
Schellingwoude aan, is om 8:13 bij het Kabelhuisje in Durgerdam en staat 
om 8:20 voor de school in Ransdorp: de deur van de school is om 8:15 open 
en de lessen beginnen om 8:30 uur. Het busje is dan om 8:30 in Holysloot, 
keert om en is om 8:37 uur weer in Ransdorp. De school is er mee akkoord 
dat kinderen uit Holysloot iets te laat komen als zij gebruikmaken van de 
bus. ’s Middags vertrekt de bus 7 minuten na het uitgaan van de school 
weer richting Durgerdam en Schellingwoude. 
Parkeeroverlast Ransdorp 
Het vorige 't Zwaantje hebben we het al uitgebreid gehad over de 
parkeerproblemen in Ransdorp rond het begin en eind van de schooldag. 
Het meer gebruiken maken van de bus draagt bij aan minder parkeerdruk. 
De Weidevogel, Centrale Dorpenraad en de dorpsraden hopen dat zoveel 
mogelijk ouders hun kinderen op de fiets of met de bus willen laten gaan. 
Een andere mogelijkheid is om met elkaar te willen carpoolen. Uiteraard 
geldt dit ook voor Zunderdorp en Holysloot. 
De directeur van De Weidevogel is sinds half september begonnen om aan 
het begin van de dag actief het verkeer te helpen regelen. Dit heeft al tot 
verbetering in parkeergedrag geleid. Dank hiervoor aan de directeur en de 
betreffende ouders ! 
Dorpsraad Ransdorp en Centrale Dorpenraad 
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Vergadering Agrariërs 
Hierbij nodigt de Werkgroep Agrariërs alle collega's in Landelijk Noord, groot 
of klein, professioneel of semi-professioneel, uit voor een vergadering te 
houden op woensdag 28 oktober 20:00 uur in dorpshuis 'De Beke' in 
Ransdorp. 
Op de agenda o.a: 
1. Uitslag van onderzoek enquête internetkwaliteit en eventuele actie 
2. Productiegericht versus natuurgericht ondernemen of combinatie van 

beide: Kansen ? Bedreigingen ?  
Zij die zich destijds bij de oprichting van de werkgroep niet hebben 
aangesloten, maar nu de vergadering(en) wel willen bijwonen, zijn van harte 
welkom ! Wij zouden het in dat geval op prijs stellen als u vóór 15 oktober 
via info@centraledorpenraad.nl even laat weten dat u bij de vergadering wilt 
zijn. U ontvangt dan de vergaderstukken vooraf. 
Met vriendelijke groet, namens 
Georg Prins, voorzitter werkgroep 
Jerome Scheltens, beleidsmedewerker 
 
 
 
Pick up your shit 
Nog niet eerder heb ik een zo tolerant beleid ten aanzien van huisdierpoep 
gezien, als in dit land. Het lijkt alsof iedereen in Amsterdam centrum de 
uitwerpselen graag deelt met de overige bewoners. Dit is, voor mij als 
buitenlander, een van de zaken waar ik nog altijd vreemd van op kijk. Zeker 
omdat de stadsbewoners verder Amsterdam zo schoon mogelijk wensen te 
houden. 
Helaas is het in Durgerdam niet veel anders; ik raap met grote regelmaat de 
kattenpoep uit de tuin op en stap frequent in hondenpoep voor de deur. Ik 
hang de was te drogen op de dijk en mijn kinderen spelen daar. Niet fijn als 
er dan uitwerpselen liggen. Natuurlijk, de dijk is niet van ons en daarom 
mogen honden uiteraard vrij lopen en hun behoefte doen. Maar het is wel 
vreemd dat vooral de dijkbewoners hun dijk zelf dus niet schoon houden. 
Tot mijn verbazing blijken het namelijk de “regelmatige bezoekers" in onze 
achtertuin en op de dijk te zijn die iets achterlaten. En dus de huisdieren uit 
de buurt. Een kat kan je aanleren op een kattenbak te gaan zitten en als 
hondenbezitter is het nu toch echt wel meer dan gebruikelijk met een 
plastic zakje te lopen. Dus vandaar deze oproep: de dijk schoon en leuk voor 
iedereen! Please pick up your shit. 
Micke Magnusson 
  

mailto:info@centraledorpenraad.nl
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Dijkversterking waarschijnlijk vertraagd 
Mede als gevolg van acties van bewoners langs de dijk tussen Hoorn en 
Amsterdam is gedurende de zomer onderzocht welke rol grote pompen bij 
de Houtribdijk of zelfs bij de Afsluitdijk de benodigde dijkversterking aan de 
Markermeerdijk minder zwaar zouden kunnen maken. 
In september is geconcludeerd dat pompen inderdaad een grotere rol 
zouden kunnen spelen bij peilverlaging in de Markerwaard dan tot nu toe in 
berekeningen was meegenomen. Er wordt verder onderzoek gedaan en de 
minister neemt waarschijnlijk in december een besluit of de planning, 
waarbij alles in 2021 klaar zou moeten zijn, nog haalbaar is. 
Ook wacht men nog steeds op het onderzoek ‘Dijken op veen’, en blijkt 
inmiddels ook dat in 1998 bij een dusdanig sterke storm de dijk een 
‘bewezen sterkte‘ heeft gehad. 
Toch moeten dijkbewoners niet onnodig hoopvol worden: de inschatting 
blijft dat een serieuze dijkversterking nodig blijft. Maar of er werkelijk voor 
2017 of 2018 een spatel de grond in kan valt te betwijfelen. Wel heeft het 
Hoogheemraadschap Noorderkwartier (HHNK) de aanbesteding inmiddels 
gegund aan consortium onder leiding van Boskalis Nederland BV, met 
consortiumpartners KWS Infra BV en Van Hattum en Blankevoort BV. Deze 
aannemers zullen ook mede-verantwoordelijk zijn voor het besluiten waar 
welke vorm van versterking zal worden genomen en voor een goed proces 
van omgevingsoverleg met bewoners en betrokkenen. 
De gemeente, het stadsdeel en de provincie gaan door met nadenken over 
de zogenaamde meekoppelkansen: plannen hoe het gebied en 
infrastructuur na de dijkversterking zou moeten worden opgeleverd. De 
Centrale Dorpenraad en de HHNK Adviesgroep van bewoners wordt hier 
regelmatig bij betrokken. 
 
 
Cursus Creatief op Papier 
Voor sommigen is het een stille droom om ooit eens een eigen schilderij te 
maken. Laat die droom niet liggen en kom ontdekken of je een verborgen 
schilderstalent bezit ! 
In het kantoor van de Centrale Dorpenraad in Ransdorp zijn we weer 
begonnen met een cursus zelfstandig tekenen en schilderen. 
Op woensdagochtend van 9:30 t/m 12:00 uur. 
De cursus bestaat uit 10 ochtenden en kosten €35,- incl. materiaal en koffie. 
Op het ogenblik is er plaats vrijgekomen voor nieuwe cursisten. 
Geïnteresseerd ? 
Kom langs of bel Tiny Zandstra tel: 020-4904316 
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Oktober, boekenmaand ! 
In de maand oktober is er bij de kledingbeurs & rommelmarkt in Holysloot 
een speciale boekuitverkoop ! De boekentafel ligt boordevol met veel 
verschillende soorten boeken en ze kosten gedurende de hele maand 
slechts € 0,50 ! Ook de Dvd's en Cd's zijn in de aanbieding. 
Dus als je van lezen, films of muziek houdt, sla je slag ! 
We zijn is elke woensdagochtend van 9 tot 12 uur geopend en iedere eerste 
zaterdag van de maand van 11 tot 14 uur ! 
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 ! 
 
 
 
CJV jeugdclub 
Aan alle ouders uit Landelijk Noord! 
Vrijdag 25 september 2015 zijn we weer gestart met de CJV club avonden. 
Elke vrijdag van 19:15 uur tot 20:30 organiseren wij gezellige avonden voor 
alle kinderen uit Landelijk Noord (8 t/m 14 jaar). We hebben elke week een 
andere activiteit, zoals gym, spelletjes, workshops, spookspel, disco avond, 
Sinterklaasviering of Kerstviering. Als het mooi weer is, doen we een 
activiteit in de buitenlucht. Als klap op de vuurpijl, sluiten we het 
clubseizoen in het voorjaar af met een kamp of een dagje weg. Komt u snel 
eens met uw kind(eren) langs? 
Jullie zijn van harte welkom! 
De clubavond vindt elke week plaats in Dorpshuis ‘De Beke’ in Ransdorp, 
m.u.v. de schoolvakanties. Lid worden kost € 25,- voor het hele seizoen. 
Voor een losse avond betaal je € 1,50. 
Voor meer informatie kunt u mailen naar cjvransdorp@gmail.com of bellen 
naar: Manon Bechger 06-10222905 of Maaike Hiemstra 06-12441094. 
Het activiteitenrooster en inschrijfformulier zijn verkrijgbaar op de 
vrijdagavond in het dorpshuis bij de CJV clubleiding of per mail. 
Hartelijke groet namens de leiding van de jongeren vereniging, 
leiding CJV 
  

mailto:cjvransdorp@gmail.com
tel:06-10222905
tel:06-12441094
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Buurtborrel Ransdorp 
De buurtborrel in Ransdorp op zondag 27 september was weer een groot 
succes! Dankzij het mooie weer, maar zeker ook door de mooie opkomst. 
Het buurtborrel-comité wil de volgende mensen bedanken: Ellen en Siem 
Burger en Hanneke en Hein Scheffer voor het ter beschikking stellen van 
hun prachtige locatie 'Bloemendal', Marco Hofman voor het verzorgen van 
de wijn, Raoul Alderse Baas voor het maken van de flyer en Cornelis de 
Leeuw voor het verzorgen van het drukwerk. En natuurlijk alle dorpsgenoten 
die de heerlijkste borrelhappen meenamen! 
En mist u nog een bord of een schaal? Er is nog wat servieswerk 
achtergebleven. Op te halen bij Hannah Cardinaal, Dorpsweg 88. 
U kunt ook e-mailen naar: Hannahcardinaal@gmail.com 
Tot de volgende buurtborrel! 
Hannah, Pauline, Carla, Ine, Marieke en Tine 
 
 
Filmavonden in Zunderdorp 
In de Dorpskerk vertonen we dit seizoen twee films van divers kaliber.  
Inloop: 19:30 uur; aanvang: 20:00 uur. 
Woensdag 7 oktober 2015 laten we de Franse komedie ’Bon Dieu!’ zien. 
Deze rolprent gaat over een welgesteld echtpaar met een christelijk, Rooms-
Katholieke moraal. De vader en moeder vinden het maar niets dat drie van 
de vier dochters zijn getrouwd met mannen vanuit diverse landen: Israël, 
Marokko en China. Vader Claude probeert zich zo veel mogelijk te gedragen 
als de moderne, tolerante man. Alleen: zijn schoonzoons en dochters maken 
het hem echt niet gemakkelijk. Wanneer de vierde dochter verliefd wordt op 
een Afrikaan en hem voorstelt aan haar ouders, zijn de rapen zo goed als 
gaar. Diverse verwikkelingen, onbegrip over religieuze en maatschappelijke 
keuzes en hilarische scènes geven vaart aan deze film. 
Hartelijk welkom en neem iemand mee. 
 
 
Vrijwilligersdag Volgermeer 
Op zaterdag 10 oktober 2015 is alweer de achtste vrijwilligersdag op de 
Volgermeer. Jullie zijn die dag van harte welkom om de natuur in de 
‘Waterparel van Nederland’ een handje te helpen. 
De dag begint om 9.30 en duurt tot 15.30 uur.  
Verzamelen op Broekergouw 22, 1027 AH Amsterdam (vlak bij Broek in 
Waterland). Voor eten en drinken wordt gezorgd. 
Aanmelden graag door een mail te sturen naar info@volgermeer.nl 
  

mailto:Hannahcardinaal@gmail.com
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Muzikale viering Dorpskerk Durgerdam 
Op zondag 11 oktober is er in de Dorpskerk Durgerdam een muzikale viering 
m.m.v. singer-songwriter Jeroen Zijlstra. 
Thema: 'Kan ik worden wie jij bent?'. 
Over de bijbelse profeet Elia die gaat sterven en zijn leerling en opvolger 
Elisa. Kan hij verder met wat hij heeft geleerd ? Durft ook hij er voor te 
zorgen dat het recht van de sterkste niet zegeviert ? Singer-song writer 
Jeroen Zijlstra zette speciaal voor deze viering delen van dit bijbelverhaal op 
muziek. Zo ontstaat een kerk-opera, waarin solo muziek op piano en 
samenzang met orgel elkaar afwisselen. Organist is Chris Helfensteijn. 
De viering begint om 10.30 uur. 
 
 
 
Meer bewegen - volgens de methode Mensendieck 

 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 ? 

 Welke houding kun je het beste aannemen als je staat, bukt of tilt ? 
Laura Corsi geeft aandacht, tips en adviezen voor je houding, tijdens het 
werk, sporten en in je dagelijks leven. Je krijgt meer inzicht in de manier 
waarop je zit, staat, bukt en hoe je dat kan veranderen. De groep bestaat uit 
maximaal 10 personen, waardoor er veel aandacht zal zijn voor je vragen. De 
lessen zullen plaatsvinden op maandag 12 oktober, maandag 26 oktober en 
maandag 2 november en start om 19.00 in het Dorpshuis Holysloot. 
De kosten zijn € 30,- p.p. voor 3 lessen en de zullen alleen doorgaan bij 
voldoende aanmeldingen. 
Wie is Laura Corsi 
Laura is geboren in 1953 in het Italiaanse Firenze. Ze heeft een aantal jaren 
in het danstheater gewerkt, maar nu gecertificeerd Gestalttherapeut en 
psychosomatische oefentherapeut Mensendieck. Ze heeft ervaring in 
verschillende praktijken en geeft regelmatig cursussen in bewust en gezond 
bewegen en yoga. Daarnaast heeft ze 5 jaar in de reïntegratie gewerkt, waar 
ze mensen terug aan het werk heeft begeleid. Meer informatie over Laura 
en haar werk is te vinden op www.studiob13.nl en www.lauracorsi.nl. 
 Voor meer informatie en aanmelden kunt u bellen naar Linda Verhoef 
via 06-42571323 of Tineke Scholten-Krüse via 020-4904965. 
  

http://www.studiob13.nl/
http://www.lauracorsi.nl/
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Workshop tafelstuk of krans maken met herfstmaterialen 
De zomer is weer voorbij, tijd om het binnen weer gezellig te maken.  
Op 13 oktober om 19.30 uur krijgt u de kans om daar zelf iets aan te doen. 
In het dorpshuis van Holysloot wordt een workshop gegeven. U gaat op deze 
avond een herfststuk maken met natuurlijke materialen. Denk aan 
dennenappels, buxus, hortensia, pompoen en kalebas etc. 
Onder het genot van koffie of thee maakt u zelf een sfeervol herfststuk. 
De kosten zijn €22,50 
Opgeven bij Ineke Spelt vóór 9 oktober 
06-20271567 of fam.spelt@kpnmail.nl 
Workshop door zussen Disseldorp 
 
 
55+ Soos Zunderdorp 
Woensdagmiddag van 14:30-16:30 uur in het Jeugdgebouw. 
Op 14 oktober is het weer de hoogste tijd om bij te praten en met de Soos-
bezoekers over de invulling van de Soosmiddagen van januari t/m april te 
praten. Wij als commissie hebben ook een aantal ideetjes - wie wanneer 
komt en met welk onderwerp, maar willen eerst uw wensen en ideeën 
horen. Tot slot spelen we een potje bingo. Weet dat u welkom bent !  
 
 
Oppas nodig ? 
Mijn naam is Moon, woon in Ransdorp en heb op de Weidevogel gezeten. 
Ik vind het heel leuk om op kinderen te passen. 
Je kunt me altijd bellen of Appen als je oppas nodig hebt. 
Groetjes Moon 
06-43690339 
 
 
Fietspad Zwarte Gouw 
Het fietspad tussen de Liergouw en de Durgerdammerdijk is al enige tijd 
afgesloten vanwege het gevaarlijke wegdek. Van het Stadsdeel heeft de 
Centrale Dorpenraad te horen gekregen dat hier spoedig iets aan gedaan 
gaat worden. Nog dit jaar zal dit stuk fietspad worden opknappen zodat het 
weer opengesteld kan worden. 
  

mailto:fam.spelt@kpnmail.nl
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Dansles voor jeugd in Ransdorp 
Vanaf 28 oktober starten wij met diverse danslessen in Ransdorp. 
Elke woensdagmiddag worden er lessen gegeven in de gymzaal van 
basisschool De Weidevogel. 
Adres: Dorpsweg 31, 1028 BK  Ransdorp 
 
Open dag: woensdag 14 oktober 2015 
Tijd:  13.00 tot 15.00 uur 
Waar: Gymzaal Basisschool De Weidevogel 
 
Er worden op deze dag diverse gratis workshops verzorgd waaraan de 
kinderen die interesse hebben in één van onze cursussen deel kunnen 
nemen. Tevens is er de mogelijkheid om zich in te schrijven en om 
informatie te krijgen. Bij het inschrijving op deze opendag krijg je maar liefst 
€ 5,- korting op elke cursus naar keuze ! 
De workshops die worden gegeven op de open dag zullen ongeveer 15 
minuten per workshop zijn om een indruk te geven van de cursussen die wij 
gaan verzorgen. De volgorde van de workshops zijn gelijk aan onderstaand 
lesrooster. 
De cursussen die worden verzorgd door de docenten en eigenaren van 
Dansschool Redlex Redmond Valk en Alexandra Matteman. 
De lessen bestaan uit 25 cursusweken met uitzondering van de officiële 
vakantieweken. 
Zie hieronder het cursusaanbod en het lesrooster: 
Lessen starten op woensdag 28 oktober. 
Cursusduur: 25 weken. 
- Swingkids/kleuterdans (4 t/m 6 jaar)   - 13.00 tot 13.30 
- Michael Jackson Kids (7 t/m 11 jaar)   - 13.30 tot 14.15 
- Streetdance Kids (7 t/m 11 jaar)   - 14.15 tot 15.00 
- Streetdance/Hip Hop (12 jaar en ouder)  - 15.00 tot 15.45 
- Michael Jackson Dance (12 jaar en ouder)  - 15.45 tot 16.30 
Wilt u meer informatie over bovenstaand cursusaanbod, online opgaven 
en tarieven? 
Ga dan naar onze site www.dansschoolredlex.nl 
 
 
Voedselbank in Zunderdorp 
Elke eerste zondag van de maand staan er in de toren van de kerk lege dozen 
die gevuld kunnen worden voor de voedselbank. 
Ook kunt u uw bijdragen t/m dinsdagavond brengen bij Guus Klijn. 
  

http://www.dansschoolredlex.nl/
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Wat blijft is de liefde 
Amsemble gaat het komend seizoen weer fantastische concerten geven in 
de Dorpskerk van Zunderdorp. Het koor bestaat uit zeer geoefende zangers 
en werkt samen met top musici uit binnen- en buitenland.  Het geheel staat 
onder leiding van dirigent Benjamin Bakker. 
Wat blijft is de liefde 
Zaterdag 17 oktober  om 20:15 uur, Dorpskerk Zunderdorp 
Zondag 18 oktober  om 15:30 uur, Dorpskerk Zunderdorp 
Een project waarbij het koor Amsemble gaat samenwerken met de jonge 
Servische gitariste Sabrina Vlaskalic. Zij wordt alom beschouwd als één van 
de meest talentvolle gitaristen van dit moment. Ze won vele nationale en 
internationale concoursen en wordt ook wel ‘de nieuwe Ida Presti’ 
genoemd. Op het programma staat o.a. 'Romancero Gitano' van Mario 
Castelnuovo Tedesco die enkele gedichten op muziek zette van Federico 
Garcia Lorca voor koor en gitaar.  
Daarnaast zingt het koor a capella werken uit verschillende stijlperioden en 
wordt het programma afgewisseld met solowerken voor gitaar. Een bijzonder 
concert dat je niet mag missen. 
Beide concerten vinden plaats in de Dorpskerk ,Achterlaan 12 te Zunderdorp 
kaarten á € 10,00 zijn verkrijgbaar bij de ingang van de kerk 
Amsemble & Friends 
Een nieuw concept waarbij Amsemble concerten gaat geven met bekende 
instrumentalisten. In elk project staat altijd één bijzonder instrument 
centraal . Bijzondere combinaties tussen koor en instrument worden 
gemaakt die verrassend goed klinken. www.amsemble.nl 
Bezoek ook eens onze website en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. 
 
 
 
Vrouwen van Nu 
Op donderdag 22 oktober is er om 20.00uur een concert van Dameskoor 
'For Everyone' in de kerk van Schellingwoude. 
Het koor werd in oktober 2001 opgericht in Zaandam en bestaat uit 35 
enthousiaste leden onder begeleiding van Mark de Waal. Ze zingen gezellige 
en goed in het gehoor liggende Nederlands- en Engelstalige nummers.   
Na de voorstelling is er gelegenheid om nog iets te drinken. 
Iedereen is welkom ! 
Leden gratis entree, niet leden betalen € 5,- 
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Programma Oktoberfeest Holysloot 
Na de succesvolle eerste editie kon een tweede editie natuurlijk niet 
uitblijven. Op zaterdag 24 oktober zal er weer een Oktoberfeest 
plaatsvinden in Holysloot. Zaterdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur brengt de 
Waterlandse Harmonie een feestelijk en vrolijk repertoire. Dit concert zal 
plaatsvinden in de tent en de entree is gratis. Iedereen is welkom ! 
's Avonds kunnen de lederhosen en Tiroler jurkjes aan, want rond 21.00 uur 
start DJ Rob de muziek. Entree is gratis en verkleden is natuurlijk niet 
verplicht, maar de best verklede man en vrouw ontvangen wel een leuke 
prijs! De bierpullen staan klaar, tot de 24e ! 
 
 
Wij gaan weer samen eten in Zunderdorp ! 
Donderdagavond 29 oktober organiseren wij de eerste ‘Samen-eten-avond’ 
van deze winter. Om 18:00 uur staat er een drankje klaar en om 18:30 uur 
begint de maaltijd. Op het menu staat een heerlijk drie-gangen menu 
bestaande uit een kop soep, zuurkool of boerenkool (voor diegene die niet 
van zuurkool houdt) met worst en een smakelijk dessert. Voor het dessert 
houdt ds. Robert-Jan van Amstel een korte avondsluiting. Na de koffie (rond 
20:00 uur) is de avond afgelopen. Bij de uitgang staat een doos waarin u iets 
kunt doen voor de onkosten van deze avond. Wij hopen dat u hieraan wilt 
denken. Iedereen is van harte welkom! Geef je op bij een van de diakenen of 
stuur een e-mail naar hildavanmeerveld@live.nl 
 
 
Oktoberfest in Ransdorp 
Lijkt het je ook leuk om eens een Oktoberfest van dichtbij mee te maken, 
zodat je niet helemaal hiervoor naar München hoeft af te reizen, 
organiseert de oranje vereniging Ransdorp het Oktoberfest in ons eigen 
dorp. Bij een Oktoberfest horen natuurlijk grote pullen bier, maar er zijn ook 
andere dranken verkrijgbaar bij de bar, waar u met de bekende Ransdorper 
Eura’s kunt betalen. En om het feest helemaal compleet te maken serveren 
wij ;  Zuurkool met worst ,spekjes, puree ,Eisbein en saus gemaakt van 
witbier. Uiteraard hebben wij ook een vegetarische versie van het gerecht. 
Wat voor de volwassenen slechts 8 Eura kost en voor kinderen 4 Eura. 
En om nog een leuk tintje aan het feest te geven is het natuurlijk erg leuk als 
je gekleed bent in wat het thema met zich mee brengt. Koers Eura:€ 1,25 
Datum:  zaterdag 31 oktober 2015 
Aanvang:  17.00 uur  
Locatie:  Dorpshuis 'De Beke' 
Volg ons ook op Facebook: https://www.facebook.com/oktoberfestransdorp 

mailto:hildavanmeerveld@live.nl
https://www.facebook.com/oktoberfestransdorp?fref=photo
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Jongerendienst in Zunderdorp 
Feest in de kerk op zondag 1 november ! Want dan is er een jongerendienst 
voor en door onze jongeren, dominee van Amstel en een swingende band. 
Omdat het een dienst voor en door jongeren is, beginnen we om 10:30 uur. 
Een echte uitslaapdienst ! Misschien gaat het dak wel van de kerk af, zo 
feestelijk wordt het … 
Om 10:00 uur kan iedereen koffie en thee komen drinken. Iedereen jong of 
oud is natuurlijk van harte welkom. 
 
 
Halloween in Holysloot 
Al jaren traditie in Zuiderwoude, nu voor het eerst in Holysloot: een 
Halloweenconcert voor kinderen ! De opleidingsorkesten van de fanfare 
Zuiderwoude en de Waterlandse Harmonie maken er samen een extreem 
griezelig concert van. Dat hoor je aan de muziek, je ziet het aan de 
bloedstollende outfits van het orkest, en voel je daar in het donker iets in je 
gezicht kleven en kriebelen ? Zijn dat spinnenwebben ? Vliegt er een 
vleermuis door de zaal ? Wie het aandurft om naar dit concert te komen kan 
zichzelf het beste ook griezelig aankleden, want natuurlijk is er een prijs 
voor degene die er het meest angstaanjagend uitziet! 
Het wordt kortom monsterachtig gezellig in het wijkgebouwtje in Holysloot. 
Met spoken, heksen en monsters … maar ook met muziek en verhalen !  
Huib Ramaer schrijft en vertelt een fijn griezelverhaal, de orkesten spelen 
thrillerachtige muziek. 
Zondag 1 november 
Wijkgebouw Holysloot om 16.30 uur 
de toegang is gratis 
Kom ook! 
 
 
Hatha Yoga in het wijkgebouw van Schellingwoude 
Ontdek je mogelijkheden tot meer ontspanning, souplesse en vitaliteit. 
Op maandag van 18 tot 19.15 uur en dinsdag van 20 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 
 
 
  

mailto:arja662@gmail.com
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Salon op de Dijk 
Op ongebruikelijke locaties een zondagmiddag muziek, poëzie en kunst. 
Maak kennis met het boothuis van de brandweer, met het voormalige 
postkantoor, het buurthuis van Schellingwoude, met dichters en muzikanten 
uit buurt of directe omgeving en tijdens de borrel na afloop met elkaar. 
 Simon Mulder, Iris Penning, Mark Opfer en Julio Tomiyama, Unom JG, 
Joost Baars, Rik van Boeckel e.v.a. treden voor u op. 
Voor wie ze nog niet kent, kijk op YouTube, zoek op SoundCloud en u vindt 
vast wel iets. Houdt https://www.facebook.com/events/317340725056243/ 
in de gaten voor meer namen. 
In het buurthuis kunst van Roelien van Aalderen, Theo van der Meer en 
foto’s van Dave Bouw. Daar kunt u ook bundels, cd’s en meer kopen. 
 Zondagmiddag 15 november, inloop vanaf 13.30 uur, aanvang 14.00 
uur. Start bij het buurthuis van Schellingwoude, Wijkergouw 3 1023 NV 
Schellingwoude. (Kom bij voorkeur lopend, met de fiets of het OV. Als u met 
de auto komt dan parkeren bij de voetbalvelden aan de Schellingwouderdijk) 
Gidsen brengen u van locatie naar locatie en aan het eind treffen we elkaar 
voor de finale en de borrel in het buurthuis en voor het geval dat hebben we 
een slecht-weer-variant die niet onder doet voor de goed-weer-variant! 
 Reserveren loont ! kaartjes kunt u reserveren door € 12,50 per stuk 
over te maken op rekeningnummer NL97 ASNB 0708 8430 18 t.n.v. Dave 
Bouw of door contant € 15,00 per stuk af te rekenen aan de deur. 
Kijk ook op Facebook: Salon op de Dijk 

 
 
Intocht Sinterklaas: zaterdag 21 november 
Ook dit jaar zal Sinterklaas samen met zijn pieten voet aan wal zetten in 
Durgerdam. Om precies te zijn op zaterdag 21 november. Schrijf het vast in 
de agenda, want ze zijn er allemaal weer: Stuurpiet, Klimpiet, Cadeaupiet, 
De Goedheiligman zelf en terug van nooit echt weggeweest… De Pietels ! 
Een uitgebreid programma treft u bij het Zwaantje van november. Heeft u nu 
al vragen ? Ideeën ? Sponsormogelijkheden ? Andere bijdragen ? Neem dan 
vooral contact op met Sinterklaascommissie Landelijk Noord: 
Emilie van Rappard 06-45752819. 
De Sinterklaascommissie 
 
  

https://www.facebook.com/events/317340725056243/
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Agenda oktober 2015 
 

  
  

7 okt Filmavond in Zunderdorp 
10 okt Vrijwilligersdag Volgermeer 
11 okt Muzikale viering Dorpskerk Durgerdam 
12 okt Start lessen methode Mensendieck 
12 okt Dorpsraad Ransdorp (intern) 
13 okt Dagelijks Bestuur Centrale Dorpenraad 
13 okt Workshop tafelstuk of krans, Holysloot 
14 okt Soos Zunderdorp, Jeugdgebouw 
14 okt Open dag Dansschool, De Beke Ransdorp 
15 okt Werkgroep Cultuur, kantoor Centrale Dorpenraad 

  

17 okt Concert Amsemble, Dorpskerk Zunderdorp 
18 okt Concert Amsemble, Dorpskerk Zunderdorp 
20 okt Soos Holysloot, Bingo v.a. 13.45 uur 
22 okt Concert Vrouwen van Nu, Schellingwoude 
23 okt Inzameling grofvuil Landelijk Noord 
24 okt Oktoberfeest Holysloot 
28 okt Start dansles voor de jeugd, De Beke Ransdorp 
28 okt Bijeenkomst Agrariërs, De Beke Ransdorp 
29 okt Samen eten in Zunderdorp 
31 okt Oktoberfest Ransdorp 
1 nov Halloween in Holysloot 

  
  

Colofon 
Kopij november digitaal opsturen uiterlijk tot vrijdag 30 oktober 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 Brug Liergouw Ransdorp 
’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 

 

http://www.centraledorpenraad.nl/

