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Centrale Dorpenraad 

‘t Zwaantje is een uitgave van de Stichting Centrale Dorpenraad Landelijk 
Noord. Deze stichting vertegenwoordigt het landelijk gebied van Amsterdam-

Noord en zijn bewoners. Voor de Centrale Dorpenraad zijn vrijwilligers actief 
in de verschillende Dorpsraden, werkgroepen en commissies. 

De Centrale Dorpenraad betrekt en informeert bewoners bij en over zaken die 

met Landelijk Noord te maken hebben. 
 

Het kantoor van de Centrale Dorpenraad is gevestigd te Ransdorp in het 
voormalig schoollokaal van de openbare basisschool van Ransdorp. 

 

Adres:  Dorpsweg 35 
  1028BK Ransdorp 

Telefoon: 020-4904437 (ma, di, do en vr van 9.00 tot 15.00 uur) 
Email:   info@centraledorpenraad.nl 

Website: www.centraledorpenraad.nl 
 

Storingsnummers 

Alarmnummer (ambulance, politie, brandweer)  112 
Politie (niet spoedeisend)    0900-8844 

Doktersdienst (spoed 's avonds, 's nachts, weekend) 088-0030600 
gas- en stroomstoring     0800-9009 

Waternet      0900-9394 

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 november opsturen uiterlijk tot vrijdag 2 november 2018 

Redactie Dorpsweg 35 
1028 BK  Ransdorp 

020-4904437 
info@centraledorpenraad.nl 

Website: 
www.centraledorpenraad.nl 

Oplage 1020 exemplaren 

Bezorging J. Gils (020-6368967) 

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

 

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

 

De herfst heeft zijn intrede gedaan en er zijn de afgelopen maand zijn er weer 

veel bijeenkomsten en vergaderingen geweest. Er hebben weer veel 
onderwerpen op de agenda gestaan zoals onderhoud wegen, zwaar verkeer, 

glasvezel en de dijkversterking. 
Op korte termijn wordt er een besluit genomen over de aanleg van glasvezel 

in Landelijk Noord. Het ziet er heel hoopvol uit dat dit gerealiseerd kan 

worden! 
 

 
 

Agenda Centrale Dorpenraad 
De meeste vergaderingen zijn op het kantoor van de Centrale Dorpenraad en 

beginnen doorgaans om 20.00 uur. 

15 oktober  Dorpsraad Ransdorp 
16 oktober  Dagelijks Bestuur 

1 november  Bijeenkomst bijen & insecten 
2 november  Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 

 

 
 

Aanbieden grofvuil 
In stadsdeel Noord zijn er vaste ophaaldagen voor grofvuil. Iedere vierde 

vrijdag van de maand wordt het grofvuil in Landelijk Noord opgehaald. 
Grofvuil mag alleen op de avond vóór de inzameldag vanaf 21.00 uur tot de 

ochtend van de inzameldag 7.30 uur buiten gezet worden. 

Zet het op een plek die goed bereikbaar is voor een vrachtwagen met grijper 
(niet vlak bij bomen of lantaarnpalen).  

Puin, sloopafval, stenen, grond en aarde haalt het stadsdeel niet op, breng dit 
naar het Afvalpunt. Dat kan op maandag t/m zaterdag tussen 8.00 - 17.00 uur 

bij het Afvalpunt Struisgrassstraat 33A (achter Papaverweg 33).  

Gedurende de rest van de maand kun je gratis je extra afval altijd naar het 
Afvalpunt brengen, hiervoor kun je bij hen zelfs een aanhangwagen of 

bestelbus lenen. Meer informatie staat op: www.amsterdam.nl/afval/ 
 

N.B. Het is dus niet de bedoeling om grofvuil en/of tuinafval 'op te sparen' 

langs de openbare weg! 
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24 november Sinterklaasintocht Durgerdam 

Hoera, hoera... wat hebben wij vernomen? 
Ook dit jaar zal de Sint weer in Durgerdam aankomen! 

Op zaterdag 24 november komt hij aan met zijn boot 
Wie luid zingt op de dijk, verdient vast een pepernoot. 

Meer informatie komt er nog aan 

Maar deze datum zal Sint er staan. 
 

Heb je nog tips, ideeën of help je graag mee? 
Meld je dan bij Marc, van het comité. 

marc.kraijo@hotmail.com 

 
 

 
Werkzaamheden Het Schouw 

Om de doorstroming van het kruispunt van de A10 met de N247 bij Het 
Schouw (kruising N235-N247) te verbeteren komt er een herinrichting van dit 

kruispunt. Vanaf 17 september 2018 ligt het ontwerp van het provinciaal 

inpassingsplan (PIP) voor de herinrichting ter inzage. 
In oktober starten er voorbereidende werkzaamheden voor dit project. 

Om op de hoogte te blijven van de voortgang van dit project kun je je 
inschrijven voor de digitale nieuwsbrief Waterland. Met actuele informatie 

over de voortgang, planning, uitvoering en omleidingen in het gebied. 

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via www.bereikbaarheidwaterland.nl 
 

 
 

Aanvragen Huisvuilpas 
In Landelijk Noord heb je geen Huisvuilpas nodig omdat wij geen gebruik 

maken van ondergrondse containers. Tóch is het handig om er een te hebben 

omdat je voor sommige activiteiten in Noord korting krijgt met je Huisvuilpas. 
De pas kun je gratis aanvragen bij het Stadsdeelloket of via de website van de 

gemeente. 
 

x-apple-data-detectors://6/
x-apple-data-detectors://7/
mailto:marc.kraijo@hotmail.com
http://nieuwsbrief.noord-holland.nl/public/r/6J14mM5iFkZ7os_lAA+FCQ/_WyPzXm2gBPduUeNRuPBPg/x30hNa4S5S7zNAWqIgRM0g
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 

 
Glasvezel in Landelijk Noord! 

Tijdens het ter perse van deze editie van 't Zwaantje neemt de Internet 

werkgroep waarschijnlijk een belangrijke beslissing over de aanleg van 
glasvezel in Landelijk Noord. Er zijn twee serieuze aanbieders die glasvezel 

willen aanleggen en hiervoor een voorstel hebben gedaan. Aan de werkgroep 
nu de taak om een keuze te maken. 

Belangrijke punten voor deze beslissing zijn: 

 Solidariteit; we willen dat iedereen, zowel binnen als buiten de 

dorpskernen de mogelijkheid krijgt om mee te doen. 
 Haalbaarheid; beide aanbieders willen een minimum aantal deelnemers 

om het project haalbaar te maken. Hoe verhoudt dit zich tot de kosten 

per aansluiting en welke providers kunnen er uiteindelijk gekozen worden. 
 Betrouwbaarheid; komt er een netwerk dat goed wordt aangelegd en dat 

ook daarna wordt onderhouden. Hoe is de storingsafhandeling. 

Voor beide aanbieders geldt dat zij binnen enkele maanden willen beginnen 
met de vraagbundeling, bij voldoende deelname kunnen zij al in 2019 

beginnen met de aanleg van glasvezel! 

De gemeente Amsterdam is op de hoogte van de ontwikkelingen en staat daar 
positief tegenover. 

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 
 

 
Bijeenkomst Bijen & Insecten 

In september is er voor de eerste keer een groep geïnteresseerden bij elkaar 
geweest om te praten over de (wilde) bijen en insecten in Landelijk Noord.  

Het was een interessante bijeenkomst en er zijn zelfs al enkele actiepunten 

benoemd. Eén daarvan was het opnieuw inzaaien van de dijken, met een 
bloemen en kruidenrijk mengsel, nadat deze verstevigd zijn. Momenteel wordt 

er gewekt aan de Buikslotermeerdijk nabij Zunderdorp en HHNK heeft al 
aangegeven dit hier te willen doen. 

Het volgende overleg is op donderdag 1 november om 20.00 uur. Ben je ook 

geïnteresseerd om mee te denken, praten of iets te doen? Kom dan ook 
langs! Je kunt contact opnemen met Marianne, 020-4904437 of 

info@centraledorpenraad.nl  
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Informatie & Activiteiten 

 

Hatha Yoga in het wijkgebouw van Schellingwoude. 
Ontdek je mogelijkheden tot meer ontspanning, souplesse en vitaliteit o.l.v. 

een ervaren docente. Veel individuele aandacht, instappen kan op elk niveau. 
Lestijden: maandag van 18 tot 19.15 uur en dinsdag van 20 tot 21.15 uur. 

Voor meer info of aanmelden voor een gratis proefles: arja662@gmail.com 

 
 

 
Kledingbeurs & Rommelmarkt 

Zoals iedere eerste zaterdag van de maand is de kledingbeurs en 
rommelmarkt in het Dorpshuis van Holysloot op 6 oktober en 3 november 

weer geopend van 11 tot 14 uur ! 

Uiteraard kun je nog steeds elke woensdagochtend van 9 tot 12 uur terecht 
voor leuke koopjes. Voor inbreng van kleine goederen, kleding, schoenen, 

boeken, enz. kun je contact opnemen met Linda: tel 06-42571323.  
De opbrengst is voor het Dorpshuis Holysloot, Dorpstraat 40. 

Kom gezellig langs, de koffie staat klaar ! 

 
 

 
Concert Zunderdorp | Grootmeesters uit de Barok 

Op zaterdag 6 oktober geeft het Kamerkoor Amsemble samen met het ABC 
orkest een concert in de kerk van Zunderdorp. Het kamerkoor o.l.v. dirigent 

Benjamin Bakker werd onlangs met vier sterren bekroond in dagblad Trouw 

voor haar nieuwe cd. Het koor geeft meerdere keren per jaar concerten in de 
dorpskerk van Zunderdorp. Dirigent Benjamin Bakker heeft voor het nieuwe 

project een programma samengesteld met drie grootmeesters uit de Barok: 
Sweelinck, Allegri en Bach. Het ABC orkest begeleid het koor tijdens de 

Lutherse mis (BWV 235) van Bach. 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de ingang v.d. kerk vanaf 19:45 uur 
Mocht u niet in de gelegenheid zijn te komen, dan kunt u op zondag 21 

oktober het programma beluisteren in de Waalse Kerk van Amsterdam. 
Meer informatie is te vinden op www.amsemble.nl  

Zaterdag 6 oktober 2018, aanvang 20:15 uur 

Dorpskerk Zunderdorp 
Entree: € 10,00 

 

mailto:arja662@gmail.com
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Line up van Salon op de Dijk 

De line up van het leukste literair en muzikaal festival van Schellingwoude is 
bekend en die liegt er niet om! 

* Ingmar Heytze 
Hij opent dit jaar de Salon. In goed begrijpelijke taal beschrijft Heytze alle 

aspecten van het leven. Dan weer filosofisch, dan weer romantisch en altijd 

beeldend kenmerkt zijn werk zich door de herkenbare beschrijvingen. 
 

* de Dada-bisschop a.k.a. Ariel Alvarez 
Een speciaal en spectaculair optreden van de enige ‘Dada Bisschop’ van 

Nederland. Dat vergeet u nooit meer! 

 
* Bowie Barbiers & de Bieslook Karavaan 
Laat je meevoeren door deze intrigerende samenwerking van klezmermuziek 
en spoken word. 

 
* Rosa Schogt 
Theaterwetenschapper en actrice. U zou haar kunnen kennen van ons 

zusterevenement Zomerengelen - Zomer in de Engelbewaarder. Zij belandde 
in 2012 bij de beste twintig van de Turing-gedichtenwedstrijd. Ellen Deckwitz 

nam een gedicht van haar op in 'Olijven moet je leren lezen'. 
 

* Asha Karami 
Haar werk lijkt samen te hangen van schijnbaar willekeurige observaties, 
onderbroken door interne bewustzijnsvlagen. Wars van uitleggen of verklaren 

gaat ze uit van het vermogen van haar publiek zelf invulling te geven aan dat 
wat is geschreven. Enige constante daarbij: het gebeurt nu. 

 
*Suzewind 
Zij maakt dromerige Nederlandse light verse liedjes. Deze softpop is 

geworteld ergens in de Europese liedtraditie maar heeft een sterk eigen 
geluid. 

 
*Mirte Hartland 
Een taalgoochelaar met gitaar. Door te jongleren met gezongen en gesproken 

woord, gitaar en zang onderzoekt ze waar melodie en verhaal elkaar 
versterken. Haar live act is klein en persoonlijk met een uitgebalanceerd 

geluid. 
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* Onder de Maan 
Onder de Maan maakt Nederlandstalige luisterliedjes met grote 
zeggingskracht. Luister maar goed, tussen de met pathos gebrachte regels zit 

soms opeens een humoristische parel. 
 

* Thomas Möhlmann 
Zijn gedichten zijn niet per se vriendelijk. Gezichten zijn verwrongen, vogels 
slaan hun vleugels uit, niet om te vliegen, maar uit schrik en het enige wat 

helpt is klei. In alledaags meanderende regels als ‘terwijl vingers andere 
vingers zoeken / andere vingers andere vingers en de vissen’ zit bij nader 

inzien een mysterie verborgen. Zo vanzelfsprekend gebracht, dat het je niet 

eens opvalt. Vorig jaar opende hij de Salon, nu sluit hij hem. 
 

* de Mixmeester a.k.a. Hugo van Ootmersen 
Muziekproductie, mixen, masteren, DJ'en. Hugo is en ademt muziek. Hij 

verzorgt aan het eind van de middag voor de 2e keer de borrelmix. 
meer informatie over staat op www.noorderijdijk.nl 

 

Salon op de Dijk, zondagmiddag 7 oktober. Inloop vanaf 13.30, aanvang 
14.00. Wijkgebouw Schellingwoude, Wijkergouw 12. 

Wanneer de laatste act om 16.30 geweest is, volgt de borrel waar u 
ruimschoots de gelegenheid heeft om met elkaar en de artiesten een praatje 

te maken.  

Kaarten kunt u reserveren door € 12,50 maal het aantal gewenste kaarten 
over te maken op rekeningnummer NL97 ASNB 0708 8430 18 t.n.v. Bouw-

Engels onder vermelding van uw naam.  
Aan de deur kosten kaartjes € 15,- 

 
 

 

Café De Zwaan 
Op zaterdag 13 oktober kun je weer een avond koppel klaverjassen in café 

De Zwaan in Ransdorp. De avond start vanaf 20.00 uur en deelname is zowel 
in koppels als alleen mogelijk. 

Ook op zaterdag 20 oktober is er een gezellige avond in café De Zwaan. 

Deze avond staan in het teken van Nederlandstalige muziek met diverse 
optredens en veel gezelligheid! 

Kom ook langs! 
 

http://www.noorderijdijk.nl/
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Wereldvoedseldag – aandacht voor Ghana 

Op Wereldvoedseldag 16 oktober staat voedsel centraal en wordt er 
wereldwijd aandacht gevraagd voor voedselzekerheid. 

Op zondag 14 oktober gaat het in de viering in de Dorpskerk Durgerdam 
specifiek over voedselzekerheid in Ghana. Voorganger is Rahman Yakubu, 

werkzaam als dominee in Gushegu, Noord-Ghana. Zijn vrouw Nelleke is daar 

betrokken bij het project Share, waarin o.a. voorlichting wordt gegeven over 
een gezonde leefstijl. Ook heeft Share een voedingscentrum voor ondervoede 

kinderen. Tijdens de viering zal Nelleke hierover meer vertellen. 
De viering begint om 10.30 uur en zal ongeveer een uur duren. Na afloop is er 

gelegenheid om koffie/thee te drinken en met elkaar verder te praten.  

Adres: Dorpskerk, Durgerdammerdijk 76 in Durgerdam. 
 

 
 

Kunst in de Kerk 
'Het Nieuwe Lied' is een collectief van vijftien Nederlandstalige 

theaterzangers. Zij geven in wisselende samenstellingen optredens. Soms 

solo, maar soms ook samen. Samen solo dus. Deze middag spelen Dafne 
Holtland (o.a. bekend van haar band Zazí) en Frank van Kesteren (speelt ook 

bij muziektheatergezelschap Circus Treurdier en de bands Altstad en Sir 
James). Frank bracht in 2017 zijn Nederlandstalige soloalbum 'Voor je het 

weet' uit. Dafne zal samen met muzikante Sabien Bosselaar -met wie ze 

jarenlang in Zazí speelde- en Remi Garabedian - een begaafd zanger uit Syrië 
- een muzikale zoektocht naar de betekenis van het begrip ‘thuis’ ten gehore 

brengen. Ondanks dat het drietal momenteel in eenzelfde soort woning woont 
in Amsterdam Oud-West, blijkt dit begrip voor hen immers een zeer 

uiteenlopende invulling te hebben. http://hetnieuwelied.nl/ 
Over Dafne? http://www.zazimusic.com/ 

Over Frank? https://circustreurdier.nl/frank-van-kasteren/ 

Zondag 14 oktober 2018 
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 www.holysloot.nl 

(exclusief € 1,50 per bestelling, dus bij 2 kaarten slechts € 0,75 per ticket) 
Per concert zijn er 75 kaarten beschikbaar, vooraf online je kaarten kopen is 

aan te raden! 
 

https://www.facebook.com/hetnieuwelied/
https://www.facebook.com/dafne.holtland
https://www.facebook.com/dafne.holtland
https://www.facebook.com/zazi.music/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhetnieuwelied.nl%2F&h=AT2FHT8PEov-s_syElgdgX5qUGZ75jThhm8DZPVI1c3DbwtnSDF2lwruADLbU8TpOBBjS8-n--bOzcvtJ-bW1DBzUvWzk0vqdRb5ZkA29lvQqmy8HcFSWMU3ra29U65P03tXW2FYow
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zazimusic.com%2F&h=AT1ez25lThTfQxWyZO_8oSNYyeIgHYOw06gPE1ESiQmf56B-iO6Ddnqb1BwhrknKE8P5zggjz7KQiJDtkdM9FFunZvA4ryg2q3qsMCA6cbFmc7R7NZwybaxN-6k_7-mcGocRTJomjg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcircustreurdier.nl%2Ffrank-van-kasteren%2F&h=AT3oEtKL2BFwOuLgODIBd-mziL1FWgFlM16os3J2wiQLlfIWtuS_ONS8K7EWtKfAdzg69MGlG1yyQnmK8bZ2Tnw41ZWqYn9GjER9CXn-RAxtMydmwz8xCgS6waVpwiY0W9XSIY262Q
http://ww.holysloot.nl/
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8-weekse Mindfulness (MBSR) training 

Vanaf 15 oktober wordt in het Dorpshuis in Holysloot een 8-weekse 
Mindfulness (MBSR) training gegeven. Trainingsmomenten zijn op maandag 

van 19.00 – 21.00 uur. Kosten voor de gehele training, inclusief 
oefenmateriaal bedragen € 100,-. Er is nog plek voor een aantal mensen. 

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met 

Louise Verhoef (louiseverhoef@hotmail.com) 
 

 
 

De ringslang en ijsvogel in Waterland 

Dat we in Waterland bijzondere natuur hebben is ons wel bekent maar wist u 
dat in ons gebied ook het grootste reptiel van Nederland leeft? Het vrouwtje 

van de ringslang kan maximaal één meter veertig worden en het mannetje 
één meter. Deze ongevaarlijke slang voedt zich met amfibieën, vissen en af 

en toe een muis. Dit reptiel is een cultuurvolger en legt zijn eieren in 
mesthopen bij boeren, door het broeien van de mest en stro worden deze 

hopen warm en worden de eieren uitgebroed bij een temperatuur van tussen 

de 24 en 30 graden. Nu er steeds minder mesthopen zijn in Waterland zijn we 
ongeveer 10 jaar geleden met het aanleggen van broeihopen begonnen, 

hierdoor is het aantal ringslangen flink toegenomen. 
Een ander succes verhaal is dat die van de ijsvogel, dit staalblauwe vogeltje 

wat leeft van visjes en waterinsecten is geen zeldzaamheid meer in 

Amsterdam. Circa 15 jaar geleden zijn ze begonnen met het aanleggen en 
onderhouden van ijsvogelwanden waardoor de populatie in Amsterdam Noord 

sterk groeiden, waardoor de ijsvogel nu ook regelmatig te zien is in 
Waterland. In Waterland zijn er al 4 locaties waar dit prachtige vogeltje kan 

broeden. In februari gaat elk jaar de ijsvogel werkgroep op pad om de 
ijsvogelwanden te onderhouden. De ringslag werkgroep is actief in april en 

oktober, in april worden de broeihopen voor de ringslang aangelegd en in 

oktober worden deze gecontroleerd.  
Op 20 oktober is het weer zover, dan verzamelen we om 9 uur bij de 

'gemeentewerken' aan de Volendammerweg om de broeihopen van de 
ringslagen te monitoren. 

Als u zin heeft om een keer mee te gaan om te helpen of gewoon 

nieuwsgierig bent of vragen heb kunt u mailen of bellen met  
Eduard Proper, tel 06-52012569 of eduardproper@gmail.com 

 
 

mailto:louiseverhoef@hotmail.com
mailto:Eduardproper@gmail.com
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Boekenkast gezocht 

Onder de luifel van het kantoor van de Centrale Dorpenraad staat een 
boekenkast met daarin boeken voor 'algemeen gebruik'. De kast wordt actief 

gebruikt, er worden geregeld nieuwe (gebruikte) boeken toegevoegd en 
andere meegenomen. De kast zelf begint na al die tijd slecht te worden en 

sommige planken zijn gebarsten. 

Is er misschien iemand die een vervangende boekenkast heeft? 
Je kunt contact opnemen met Marianne, 020-4904437 of 

info@centraledorpenraad.nl 
 

 

Filmavond in Zunderdorp 
Vrijdagavond 2 november is er een filmavond in de dorpskerk van 

Zunderdorp. Inloop 19:30 uur met Koffie en thee 
Aanvang film 20:00 uur 

Film: Pay it forward 
Stel je voor: Je doet iemand een hele grote gunst en zegt hem of haar dat hij 

of zij je niets terug moet geven, maar die gunst aan drie andere mensen moet 

verlenen, die elk op hun beurt opnieuw drie anderen een gunst moeten doen, 
enz, tot je een toestand van universele vriendelijkheid en fatsoenlijkheid 

bereikt. Onmogelijk? Middenschoolstudent Trevor Mckinney wil dit niet 
accepteren. Haley Joel Osment speelt Trevor, de student die een 

kettingreactie van goedheid veroorzaakt via zijn project voor sociale 

wetenschappen, in dit bitterzoet en opbeurende verhaal dat werd 
geregisseerd door Mimi Leder (Deep Impact), gebaseerd op de roman 

Catherine Ryan Hyde en waarin op de Oscar *winnaars* Kevin Spaccey en 
Helen Hunt schitteren. Hoeveel invloed kan een oprecht idee hebben? 

Doe jezelf een plezier en kom erachter: Kijk naar Pay It Forward. 
Na de film is er een glaasje om nog even over de film na te praten. 

 

 
Kom bewegen in Holysloot 

We zijn inmiddels alweer enkele weken begonnen met bewegen voor 55 
plussers in Holysloot. Iedere donderdag om 11.30 uur bewegen we onder 

leiding van Laura Corsi, fysiotherapeut en yoga lerares. 

Het is een combinatie tussen mensendieck en yoga oefeningen en er is nog 
plek voor enkele deelnemers. De kosten zijn € 15,- per maand en de lessen 

worden gegeven in het voormalig schooltje van Holysloot (Dorpshuis). 
Is het iets voor jouw? Kom gerust een keer langs! 



 

 

 

Agenda oktober 2018 

 

 

 

 

6 oktober Kledingbeurs & Rommelmarkt, Holysloot 
6 oktober Concert Amsemble, Zunderdorp 
7 oktober Salon op de Dijk, Schellingwoude 
13 oktober Koppel klaverjassen, De Zwaan 
14 oktober Wereldvoedseldag, Durgerdam 
  
14 oktober Kunst in de Kerk, Holysloot 
15 oktober Dorpsraad Ransdorp 
15 oktober Start Mindfulness, Holysloot 
16 oktober Soos Holysloot, Bingo 
16 oktober Dagelijks bestuur, CDR 
20 oktober Ringslang bijeenkomst 
  
20 oktober Feestavond De Zwaan 
26 oktober Ophaaldag grof vuil 
1 november Bijeenkomst bijen & insecten, CDR 
2 november Filmavond Zunderdorp 
3 november Kledingbeurs & Rommelmarkt, Holysloot 
 


