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Nieuws van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord 
Na een lange zomerstop is dit weer het eerste 't Zwaantje na de 
zomervakantie. Hopelijk heeft u allemaal een fijne zomer gehad ! 
Er zijn weer veel ingezonden stukken binnengekomen en allerhande 
activiteiten te melden ! 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
16 september Dagelijks Bestuur CDR 
26 september Werkgroep HLN 
26 september Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
30 september Bijeenkomst Oranjevereningen LN 
De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de Werkgroepen zijn op het 
kantoor van de CDR en beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
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Nico Disseldorp † 
Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van  
Nico Disseldorp. Kortgeleden plotseling overvallen door z'n ziekte en 
daartegen dapper gestreden tot het einde.  
Nico was een belangrijke en vernieuwende ondernemer in Landelijk Noord. 
Z'n grote betrokkenheid bij de ontwikkelingen in de agrarische sector 
maakten hem tot een zeer gewaardeerd lid van de agrarische werkgroep en 
adviseur van de Centrale Dorpenraad. 
We zullen Nico en z'n markante persoonlijke inbreng erg missen. 
We wensen zijn familie heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies en 
de voortzetting van zorgboerderij 'Ons Verlangen'. 
Namens de CDR 
Jan Hendriks, voorzitter 
Georg Prins, voorzitter Werkgroep Agrariërs 
 

 
 
Wijkgids, Website en Nieuwsbrief 
In augustus is de nieuwe Wijkgids 2014-2015 van Landelijk Noord verspreid, 
mocht u deze niet hebben ontvangen dan kunt u deze alsnog 
afhalen/opvragen bij het kantoor. Uiteraard is het ook altijd mogelijk om 
aanvullingen en/of correcties door te geven. 
De website van de CDR is de afgelopen tijd weer aangevuld met de 
krantenknipsels van het afgelopen jaar, ook worden er regelmatig nieuwe 
berichten op de website geplaatst. 
De CDR probeert minimaal 1x per maand een digitale Nieuwsbrief te 
verzenden. De nieuwsbrieven die de afgelopen periode verzonden zijn 
gingen o.a. over: TouwTrekToernooi Landelijk Noord; Onderhoud 
Bloemendalergouw en bruggen en diverse culturele activiteiten. 
Al ruim 200 adressen ontvangen de nieuwsbrief, wilt u dat ook ? 
Inschrijven kan via onze website www.centraledorpenraad.nl 
 
 
Oranjeverenigingen Landelijk Noord 
Op dinsdag 30 september komen de bestuurders van onze lokale 
Oranjeverenigingen bij elkaar om met elkaar kennis te maken en kennis te 
delen ! Het is goed om zo nu en dan samen te komen en de organisatie en 
financiering van de diverse feesten en activiteiten onder de loep te nemen. 
We hopen op een 'vruchtbare' bijeenkomst. 
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Lespakket 'Als wij vergeten is alles vergeefs geweest' 
Voor de zomervakantie is het lespakket over de Tweede Wereldoorlog in 
Landelijk Noord voor de derde keer uitgevoerd. Op woensdag 11 juni zijn de 
leerlingen van groep 8 van OBS 'De Weidevogel' in groepen verdeeld, iedere 
groep bracht een bezoek aan een van de dorpen onder leiding van een gids. 
Daar werd verteld over de gebeurtenissen die er in dat dorp hebben 
plaatsgevonden tijdens de Tweede Wereldoorlog. De volgende dag kreeg de 
klas bezoek van oud-verzetsman Thijs Porsius, hij heeft vertelt over zijn 
ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Landelijk Noord. De kinderen 
luisterden zeer aandachtig en hadden veel vragen voor hem die hij zo goed 
mogelijk beantwoordde. Tot slot kregen alle kinderen het boek 'Als wij 
vergeten is alles vergeefs geweest' mee naar huis. 
Het lespakket wordt jaarlijks aangeboden en gecoördineerd door de CDR. 
Graag wil ik de vrijwilligers en ouders hartelijk bedanken voor hun hulp als 
gids en begeleider ! 
MV 
 

 
Het Eerste - en zeker niet het laatste - Landelijk Noord Touwtrektoernooi 
9 juni. Het weer was drukkend - de temperaturen hoog. De spanning was om 
te snijden: welke teams durven de uitdaging aan? En hoe sterk zijn ze ? 
Wat begon met wat vriendelijke kinderwedstrijden, eindigde in vurige 
finales. De dames van Durgerdam waren zonder meer het charmantst, 
Zunderdorp toonde zich de sportiefste - zij het iets overmoedig op blote 
voeten misschien. De Holysloot heren misten kritische massa (althans dat 
zeiden ze), terwijl het iets gemixte team van Ransdorp juist die 
weerbarstigheid inbracht die ze naar de finale bracht. Uiteindelijk bleek de 
oefening van Burendag en de extra training van de dames haar vruchten af 
te werpen: uitdager Schellingwoude won beide bokalen. 
 
Volgend jaar zal dit toernooi herhaald worden. Naar verluid zijn er NU al 
teams in training gegaan, Schellingwoude incluis. En dat mag ook wel. Want 
na 1 keer is dit feest al verworden tot een traditie waar gezelligheid, 
sportiviteit en vooral dorpsfeer samenvloeien. 
Leve Landelijk Noord! 
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21 september: Burendag Schellingwoude 
Inmiddels is de viering van Burendag een heuse traditie in Schellingwoude. 
Dan schudden wij de buren links, rechts en van voorbij de bocht allemaal de 
hand om er samen, altijd met prachtig weer, weer een mooie dag van te 
maken. 
Ook dit jaar organiseert Stichting Dorpshuis Schellingwoude weer een 
feestelijke middag om de goede dorpsrelaties te vieren en wel op zondag 
21 september. Dit jaar hebben we alle winnende elementen van eerdere 
jaren bij elkaar gebracht: 

 13:30 Opknap & schoonmaak van de openbare ruimte 
 (suggesties zeer welkom!) 

 15:30 Taartbakwedstrijd – met aansluitend high tea 
 (heel Schellingwoude bakt??) 

 16:30 Regionale touwtrekkampioenschappen 
 (één (gemengd) team per wijk - trainen helpt!) 

 17:00 Borrel & happen (want gezellig en lekker!) 
We hopen op driftig schoffelen, knappe kunsten met taart en natuurlijk op 
de brute spierkracht die ons dorp zo prachtig maakt. 
Ideeën? Trainingstips? Vrijwilligerswens? We staan voor alles open en horen 
graag van u op dorpshuis@ismu.nl. Meer informatie treft u binnenkort in uw 
brievenbus.  
Stichting Dorpshuis Schellingwoude 
Emilie van Rappard, Edmond de Meijer, Yvonne Muris, Esther van Marewijk 
 
 
NoordMail: de nieuwe digitale nieuwsbrief 
Wilt u op de hoogte blijven van nieuws van stadsdeel Noord, evenementen, 
ophaaldagen grofvuil, bekendmakingen, vergaderingen van de 
bestuurscommissie en meer? Neem dan een abonnement op NoordMail, de 
digitale nieuwsbrief van stadsdeel Noord. 
Waarom een Noordse nieuwsbrief? 
Handig! Nieuwe dingen staan in uw mailbox in een fraai overzicht dat u snel 
kunt lezen in plaats van steeds de website bezoeken 
De website van stadsdeel Noord bestaat naar verwachting eind dit jaar niet 
meer. Dan staat de informatie over uw stadsdeel op Amsterdam.nl. Dat is 
even wennen. Maar niet voor abonnees van NoordMail, want die krijgen de 
Noordse info in hun mailbox. 
Inschrijven 
Schrijf u in voor de nieuwsbrief via de pagina: noord.amsterdam.nl/ 
noordmail. Na aanmelding ontvangt u NoordMail om de twee weken in uw 
mailbox. 

mailto:dorpshuis@ismu.nl
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Column Ernst Holtrop 
In het vorige 't Zwaantje stond de laatste column van Ernst Holtrop. Geheel 
onverwacht las ik tijdens het opmaken van het zomernummer dat hij ging 
stoppen met zijn maandelijkse bijdrage. Het column is ontstaan in de begin 
jaren negentig toe Ernst actief was in de Ouderen Adviesraad (OAR) en daar 
Landelijk Noord vertegenwoordigde, zo nu en dan schreef hij dan een 
bijdrage voor in 't Zwaantje, de 'Ouderenhoek'. Eind jaren negentig kreeg dit 
een meer regelmatig karakter en stond er in iedere uitgave van 't Zwaantje 
een tekst. Vanaf eind 2007 werd de kop gewijzigd in 'Bejaardenhoek' en 
vanaf september vorig jaar is ook dit weggevallen omdat de stukjes een 
meer persoonlijk karakter hadden gekregen. Alles bij elkaar heeft Ernst dus 
meer dan 20 jaar zijn columns aangeleverd voor 't Zwaantje !! 
Na mijn vakantie ben ik op bezoek geweest bij Ernst om hem te bedanken 
voor al zijn columns die hij altijd op tijd bij mij aanleverde en die een vaste 
plek hadden in 't Zwaantje. Behalve dat hij zelf veel reacties heeft gekregen 
op het stoppen van zijn column zijn er bij de CDR ook diverse reacties 
binnengekomen die uiteraard aan hem zijn doorgegeven. 
Tijdens mijn bezoek vertelde hij over het ontstaan van de column en aan 
welke voorwaarden het -volgens hem- moest voldoen, max. 500 woorden 
één A4tje lang 'want anders wordt het niet gelezen'. Daarnaast hebben we 
het ook uitgebreid over zijn vele andere belevenissen gehad, een gezellige 
middag dus ! 
MV 
 
 
Ook een eigen column ? 
Nu Ernst is gestopt met het schrijven van zijn column zou het leuk zijn als er 
iemand anders het stokje overneemt zodat er een 'vast' punt in 't Zwaantje 
blijft. Meerdere schrijvers mag natuurlijk ook ... 
't Zwaantje verschijnt 10 x per jaar en het zou fijn zijn als er 1 pagina gevuld 
kan worden (dus max. 500 woorden / één A4tje lang). 
Waar moet het over gaan ? 
Dat kan van alles zijn als er maar een link met Landelijk Noord is ... 
Vergoeding ? 
Na minimaal 20 jaar een grote doos lekkere bonbons ... 
Heeft u interesse dan kunt u contact opnemen met het kantoor van de CDR. 
020-4923372 of info@centraledorpenraad.nl  
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Brandveilig leven 
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. 
Open haard  
Afgelopen periode was het koud en guur weer. 
En wat is dan fijner om dicht bij de open haard 
te zitten. Maar doet u dat wel veilig? Wist u dat 
er in ons land jaarlijks meer dan tweeduizend 
schoorsteenbranden zijn. De oorzaak is meestal 
een vervuild of verstopt schoorsteenkanaal. 
Schoorsteen vegen 
Stookt u in uw kachel of open haard hout, kolen of olie, dan komen er 
onverbrande deeltjes in het rookkanaal terecht. Die vormen daar een 
teerachtige, zeer brandbare laag. Het is daarom belangrijk  
uw schoorsteen regelmatig te laten vegen. 
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 
 
 
Boek Watersnood 1916 
Al eerder hebben wij u bericht dat de Historische werkgroep van de CDR 
samen met het HCAN bezig is met de voorbereidingen van een boek over de 
Watersnood van 1916. De groep is al diverse malen bij elkaar geweest voor 
overleg en heeft al bij verschillende archieven gezocht naar materiaal. 
Onlangs ontvingen we het bericht dat het Stadsdeel Noord een subsidie 
verstrekt voor het realiseren van het boek ! 
Met de toekenning van deze deelsubsidie is er voldoende zekerheid dat het 
boek er ook daadwerkelijk gaat komen omdat een deel van de kosten nu 
gedekt zijn. De werkgroep is dus erg blij met de toekenning ! 
 
Is er in uw familie misschien nog een verhaal over de Watersnood of is er 
misschien iets bijzonders over uw woning te vertellen wat te maken heeft 
met de Watersnood ? Wij zijn geïnteresseerd in grote én kleine verhalen en 
wetenswaardigheden ! 
U kunt contact opnemen met het kantoor CDR  

http://www.brandweerlandelijknoord.nl/
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Beste vrienden en bekenden van Mijn CO2 Spoor, 
Mijn CO2 Spoor (2006-2014) beëindigt haar activiteiten 
per heden. Dat betekent dat de "klimaatstichting uit   

Schellingwoude" wordt opgeheven, na 8 jaar inzet. We hebben met veel 
plezier en voldoening gewerkt in Amsterdam Noord. We zijn blij met de 
behaalde resultaten, hoe bescheiden ook. 
De stichting heeft geprobeerd een bijdrage te leveren aan CO2-reductie bij 
huishoudens. Kern van de aanpak was het verschaffen van informatie over 
klimaatverandering en het belang van vermindering van de CO2 uitstoot, en 
wat we daar zelf aan kunnen doen. 
Toen we begonnen in 2006 moesten we meestal nog uitleggen waarom CO2 
zo belangrijk is en hadden we vaak te maken met onzekerheid en scepsis 
over klimaatverandering. 
 
We draaiden Al Gore's film al toen die net uit was. Het waren pionierstijden 
met het bijbehorende werkgebied ("niche") en een schare van vrijwilligers. 
Die tijd is voorbij, zeker voor onze kleine organisatie. Gezien onze 
doelstelling en capaciteiten denken we dat we ons op het juiste moment en 
op de juiste manier hebben ingezet. 
Over klimaatverandering twijfelt geen zinnig mens meer. De belangrijkste 
maatregelen die je als burger kan nemen (groene leefstijl, isolatie van je huis 
enz) zijn nu -als begrippen- algemeen goed (en ja, inderdaad, nog lang niet 
algemeen toegepast!). 
 
De groene markt is booming, met geavanceerde organisaties en goede 
websites. Mijn CO2 Spoor heeft die brede capaciteit niet, want we hebben 
altijd met een klein aantal vrijwilligers en bescheiden budget gewerkt. We 
merkten dat we steeds vaker verwezen naar collega's, die het in onze ogen 
veel beter deden. Het onderhoud en ook een broodnodige revisie van de 
websites bleek een opgave die veel te veel tijd en middelen ging vergen, om 
van dure projecten als WoonWinst (huizenisolatie) met de kostbare 
infraroodfotografie maar te zwijgen. 
Het lukte ons niet om voldoende vrijwilligers te mobiliseren om ook aan 
communicatie en fondsenwerving voldoende aandacht te kunnen besteden. 
De sociale media kwamen snel opzetten en daar zijn we te beperkt in 
gebleven naar de huidige maatstaven. 
We kijken met veel plezier en voldoening terug op een tijd vol betrokkenheid 
en contacten in de buurt. 
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Met allerlei projecten brachten we de praktische mogelijkheden dichter bij 
de burgers, vooral in Amsterdam Noord. We denken aan: het Burgerinitiatief 
Windenergie voor Noord dat aan de basis stond van de Coöperatieve 
Vereniging Onze-Amsterdam Noord-Energie, het Groene Buren project met 
de Groene Buren Bioscoop, de Evaluatie van de Energiedoos, het 
WoonWinstproject met de infrarood fotografie en het Fijnstof project 
(samen met Milieudefensie). 
 
Kleinere projecten waren er ook, zoals het Klimaatstaatfeest, thema-
avonden over zonne-energie, windmolens, warmtepompen, huizenisolatie 
en kernenergie, de interactieve Groene Kaart, en de vele "groene markten" 
waar aan deelgenomen werd. 
Behalve in de wijk lieten we ook van ons horen via diverse websites en 
nieuwsbrieven en af en toe in de lokale kranten. 
Tijdens de afgelopen 8 jaar werkten we samen met allerlei organisaties en 
vele vrijwilligers. Met het publiek van de Groene Buren Bioscoop en 
deelnemers van de workshops werden levendige discussies gevoerd, vaak 
onder het genot van ... 
 
We ronden nu de bezigheden af van de stichting Mijn CO2 Spoor. De 
stichting heeft goed voldaan in de fase dat klimaatverandering voor velen 
nog een nieuw begrip was. Er is nog immens veel te doen op het gebied van 
burgerbewustwording en het nemen van de eerste en echte maatregelen 
thuis. Als kleine organisatie is het echter niet op te brengen om de kwaliteit 
en kwantiteit te leveren die steeds meer als vanzelfsprekend wordt ervaren. 
Wij kunnen aan die verwachting niet voldoen. De uitdaging blijft 
springlevend en we zullen voor ons zelf proberen om een passende invulling 
te blijven geven. 
 
Mijn CO2 Spoor houdt er dus mee op en de websites zijn per heden 
gesloten. Maar niet voordat we een kort dankwoord richten aan de 
personen en organisaties die een bijdrage leverden aan Mijn CO2 Spoor. We 
bedanken hier niet iedereen persoonlijk. Wellicht bij een volgende 
ontmoeting, en zeker in gedachten. 
Dank aan het (voormalige) Stadsdeel Amsterdam Noord en in het bizonder 
aan portefeuillehouder Kees Diepeveen en zijn medewerkers voor hun 
stimulerende steun en deelname aan activiteiten sinds het prille begin in 
2006. 
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Veel stimulerende, inhoudelijke en/of financiële bijdragen kregen we ook 
van de Windvogel (Coöperatieve Vereniging tot Collectief bezit van 
Windmolens),Pauline Westendorp ( oa van Wij Krijgen Kippen), de 
Organisatie voor Duurzame energie (ODE); de Milieu Federatie Noord-
Holland, de ASN-bank en GroenLinks. 
 
We hebben met veel plezier samengewerkt (zonder volledig te zijn!) met de 
Centrale Dorpenraad Landelijk Noord en de tak Schellingwoude; de 
Coöperatieve Vereniging Onze-Amsterdam Noord-Energie, Ton en Marie 
Zwolsman (Buurthuis Schellingwoude annex Groene Buren Bioscoop); Zon 
op Noord; Natuur en Milieu Centrum Haarlemmermeer; Gevelscan 
(Bouwkundige Thermografie); Dora Timár-Crispijn, Roel Luynenburg, 
Herman Godijn, Meza Rijsdijk, Erik van den Bergh, Erik Min, Bart van 
Opzeeland, Milieu Defensie; de Stichting Collusie; de Duurzame Huizenroute; 
voormalig bestuurslid Karen van den Brand, en last but not least Rosa Vitalie  
(grafische vormgeving); Derek Fehmers, Ed Smallenburg, Peter Fokker en 
Dirk Schouten (informatie technologie). 
 
Met het opheffen van de stichting Mijn CO2 Spoor sluiten we slechts een 
fase en een vorm af, waarin we een publieke bijdrage probeerden te leveren; 
steeds gefascineerd door de klimaatproblematiek. Er is natuurlijk nog 
genoeg te doen binnen onze mogelijkheden en ambities. Niet verrassend 
dus dat we ons al enige tijd oriënteren hoe we verder een bijdrage willen en 
kunnen leveren aan onze omgeving. 
De volgende uitspraak van Mahatma Gandhi blijft ons aanspreken: 

Whatever you do will be insignificant, 
but it is very important that you do it 

Anrik Engelhard, voorzitter Stichting Mijn CO2 Spoor 
ook namens de overige bestuursleden 
Kees Meekel, penningmeester en Ruben Heikoop, lid 
Amsterdam 19 augustus 2014 
 
 
Drieweg Concert Zunderdorp 
Er worden momenteel voorbereidingen getroffen om op zondag 12 oktober 
een Drieweg Concert te organiseren in Zunderdorp. Op 3 plekken in het dorp 
worden concerten gegeven van ca. 20 minuten, het publiek wandelt in 3 
vaste groepen van locatie naar locatie. Optredens van o.a. Koor 
Schellingwoude en een laureaat van het Prinses Christina Concours. 
Zet deze datum dus alvast in uw agenda ! 
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Bodyshape club in Zunderdorp 
Als fanatieke bodyshape club in zunderdorp zoeken wij nieuwe leden ! 
We krijgen les van een gediplomeerde trainster en zoeken mensen. 
De eerste proefles is gratis, daarna zijn de kosten € 3,- per week. 
Momenteel is er een is zomerstop, maar vanaf woensdag 3 september 
beginnen we weer ! 
De leeftijden variëren van 30 tot 60, maar iedereen is welkom! 
 
 
Loopgroep Holysloot zoekt trainer 
Wij, lopers van loopgroep Holysloot, zijn op zoek naar een trainer! 
Elke dinsdagavond van 19.00 tot 20.30 starten we vanuit het schoolgebouw 
in Holysloot. We zoeken iemand die ons verder kan trainen dmv 
loopscholing, interval en duurloop. 
Natuurlijk staan we open voor nieuwe ideeën! 
Er staat een vergoeding tegenover. 
Heb je interesse neem dan contact op met: 
Marijke Splinter splintermarijke@gmail.com of 
Tine Driessen tine_driessen@hotmail.com 
 
 
Jeugdschaatsen bij STG Waterland 
Vanaf 11 oktober is de Jaap Edenbaan weer open en start het 
schaatsseizoen, iedere vrijdag van 16.55 tot 17.55 uur wordt er 
jeugdschaatsen gegeven door de gediplomeerde jeugdtrainers van STG 
Waterland. Speciaal voor kinderen van 6 t/m 12 jaar wordt er training 
gegeven zodat de kinderen vertrouwd kunnen raken met het schaatsen. 
Afhankelijk van het niveau en de leeftijd van de kinderen wordt er op een 
speelse manier gewerkt aan het verbeteren van de techniek en snelheid. 
Daarnaast wordt er gedurende het schaatsseizoen voor de kinderen ook 
enkele activiteiten georganiseerd zoals b.v. een Elfstedentocht. 
Kijk voor meer informatie en/of inschrijven op de website 
www.stgwaterland.nl / STG jeugd 
Jeugdschaatsen kost: € 75,00 + € 7,50 (contributie) = € 82,50 voor een heel 
seizoen van oktober tot maart. 
Uiterlijk inschrijven tot 18 september via de website. 
Voor meer informatie of vragen over het jeugdschaatsen kunt u contact 
opnemen met M. Vrolijk tel: 020-4923372 of mail: 
jeugdcommissie@stgwaterland.nl 
 
  

mailto:splintermarijke@gmail.com
mailto:tine_driessen@hotmail.com
http://www.stgwaterland.nl/
mailto:jeugdcommissie@stgwaterland.nl
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Atelier Schellingwoude 
Start op dinsdagavond 2 september met lessen over kleur en compositie: 
Kleurrijke Herfst.... 
In deze cursus leer je veel over kleur. Je leert de basistechnieken van het 
mengen van kleuren en wat het effect is van de omgeving op kleur. Door 
verschillende opdrachten ontdek je hoe een kleur is gemengd en waar deze 
uit bestaat. Je leert niet alleen koele en warme kleuren mengen maar 
onderzoekt ook de kleurcontrasten en kleurtoon. Je maakt kleurkaarten en 
schildert een stilleven in acrylverf in kleur. 
Compositie gaat over waar en hoe je het plaatst op je papier of doek, hoe 
maak je je uitsnede, je leert bewuster kijken naar vormen en de ruimte 
ertussen en welke keuze je maakt. 
Donderdagavond 4 september zijn er lessen schilderen, tekenen en 
gemengde technieken naar niveau. 
Wie is de docent? 
De cursus wordt gegeven door Mariette Renssen, Beeldend kunstenaar en zij 
studeerde aan de A.K.I. te Enschede. Zij ontving voor haar werk diverse 
stipendia, nominaties en werkbeurzen en was winnaar van de prix de Rome 
voor tekenen. In haar werk blijft ze dicht bij de waarneming en voegt daar 
haar eigen beleving aan toe. Naast haar beeldende activiteiten geeft ze sinds 
haar afstuderen met veel plezier les in tekenen en schilderen aan kinderen 
en volwassen amateurs 
 
Dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 uur 
schilderen, tekenen gemengde technieken naar niveau, cursusdata: 
2, 9, 16, 23, 30 sept. 7, 21 ,28 okt. 4, 11 ,18, 25 nov. 
Donderdagavond van 19.30  tot 22.00 uur 
Cursusdata: 4, 11, 18, 25 sept. 2, 9, 23, 30 okt. 6, 13, 20, 27 nov. 
(van za. 11 tot zo. 19 oktober is de herfstvakantie. In de maand december 
zijn er geen lessen, waarschijnlijk wel workshops die nog in de planning 
staan.) 
 
Prijs 12 lessen van 2,5 uur: € 246,80 incl. btw. 
Prijs per les van 2,5 uur is: € 17,- + btw 21%= € 3,57 
De lessen zijn incl. een kopje koffie/thee en excl. materialen, deze kun je zelf 
meebrengen of in het atelier aanschaffen. 
Er is een mogelijkheid om een gemiste les in te halen of om later in te 
stromen, beide in overleg. 
Aanmelden via: www.atelierschellingwoude.nl of 06-58885241 
 
  

http://www.atelierschellingwoude.nl/
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Laatste kaarten voor Ode aan het Water 
Op 11, 12 en 13 september 2014 brengen buurtbewoners, muzikanten en 
acteurs een ‘Ode aan het Water’. In en om de kerk van Ransdorp vinden 
theaterconcerten plaats met het water als hoofdpersoon. Een 
mozaïekvoorstelling met theater en muziek over de emoties die het water al 
eeuwen bij ons losmaakt. We beginnen met een wandeling langs 
verschillende locaties in het dorp waar u korte scènes meemaakt. Daarna 
volgt het concertgedeelte in de kerk en we sluiten af met een hapje en 
drankje van de plaatselijke ondernemers.  
Met medewerking van: de acteurs van Studio Harthout, projectkoor De 
Waterlanders, koordirigente Elly Machtel, de band Les Fleurs du Nord, 
organist Henk Breur, schilder Igor Kusmirak, schrijfster Aafke Steenhuis, 
tangodansers Crista en Emil en danseres Ronja, Yvonne van café De Zwaan, 
barvrouw tante Nel en vele anderen. 
We verwachten dat u om 19.30 uur aanwezig bent en rond 22.00 uur sluiten 
we af. Kaartjes zijn te koop via de website www.studioharthout.nl. Daar vind 
u ook meer informatie.  
Volwassenen betalen € 15,- en jeugd tot 16 jaar € 10,-  
De voorstelling maakt onderdeel uit van de manifestatie Waterlandse Vloed 
(zie ook www.waterlandsevloed.nl). 
We hopen dat u komt en een mooie avond heeft! 
 
 
Vrouwen van Nu, afdeling Schellingwoude 
Op donderdag 18 september is er om 20.00uur houden Dhr. & Mw. 
Zuiderent en presentatie over hun reis door China in 2013, 
getiteld: 'Dwars door China in 2013.  
China bezochten ze al eens in het jaar 1979, toen was het net geopend voor 
buitenlandse toeristen.  
Zomer 2013, 34 jaar later zien ze een onherkenbaar land en volk terug. 
Maar de hernieuwde kennismaking weet ze telkens weer in verrukking te 
brengen. 
Locatie: WijkgebouwSchellingwoude, Wijkergouw 12 
Voor leden én niet leden (niet leden betalen € 5,-) 
Lady's Only ! 
 
 
Aangeboden 
Lieve woensdagmiddagoppas in bezit van rijbewijs (en die ook lekker kan 
koken!). Informatie bij Klaske de Jong, 06-42452270. 
 

http://www.studioharthout.nl/
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Kledingbeurs & Rommelmarkt Holysloot 
Op zaterdag 20 september van 10.00 tot 14.00 uur is er weer een 
kledingbeurs en rommelmarkt in het Dorpshuis Holysloot. Veel kleding, 
riemen, sieraden, boeken, speelgoed en allerhande huis, tuin en 
keukenspullen vanaf € 1,-. 
Kom gezellig kijken en kopen, de koffie staat klaar !! 
De opbrengst is voor het onderhoud van het Dorpshuis. Heeft u nog kleding 
of andere spullen die u ons wilt schenken ? 
U mag het altijd onder het afdak zetten, grote spullen graag in overleg i.v.m. 
de ruimte. 
Info bij Linda Verhoef tel. 06-42571323 
Tevens kledinginbreng in: 
Zunderdorp Marianne Vrolijk 
Durgerdam Didi Bos 
Ransdorp  OBS 'De Weidevogel' 
Tot 20 september !! 
Uiteraard kunt u ook nog iedere woensdag van 9.00 tot 12.00 uur terecht 
voor onze wekelijkse verkoopochtend. 
 
 
Muziekles 
Misschien is het u bekend, misschien ook niet: Ransdorp is de thuisbasis van 
een blaasorkest, de Waterlandse Harmonie. En… het is meer dan alleen een 
orkest, de Harmonie organiseert ook muzieklessen. 
Voor kinderen vanaf een jaar of 7 zijn er individuele lessen van een half uur. 
Die worden gegeven door professionele docenten, jonge, recent 
afgestudeerde musici van het conservatorium. Op dit moment wordt er les 
gegeven op saxofoon, trompet, slagwerk, klarinet en groot koper (trombone, 
euphonium, tuba). Instrumenten kunnen voor een luttel bedrag worden 
gehuurd van de Harmonie. Zodra de kinderen de eerste beginselen onder de 
knie hebben, kunnen ze meespelen in het opleidingsorkest. 
Er wordt ook lesgegeven aan volwassenen, misschien heeft u nog een 
instrument in de kast liggen. Zelfs al heeft u niet eerder gespeeld, is er geen 
enkel probleem om op latere leeftijd een instrument te leren bespelen. 
Volwassenen kunnen ook terecht in het opleidingsorkest of in het grote 
orkest. Kom eens langs in 'De Beke' op de dinsdagavond. 
Eerst eens proberen? Vraag een gratis proefles aan.  
Meer weten? Mail naar waterlandseharmonie@live.nl of bel 06-26604554 
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55+ SOOS in het Dorpshuis 'De Beke' te Ransdorp 
Vanaf het ontstaan van het Dorpshuis 'De Beke' is er een SOOS 55+ geweest. 
Vanaf oktober t/m april wordt er één maal per maand een gezellige middag 
georganiseerd voor de oudere bewoners die in Landelijk Noord wonen of er 
hebben gewoond. Bingo, stamppotmaaltijd, Kerstdiner zijn vaste activiteiten 
die op het programma staan. Ook Sinterklaas en de Nieuwjaarsreceptie 
mogen niet ontbreken. Een subsidie van het Stadsdeel Noord stelt ons in 
staat om enige personen van elders uit te nodigen die ons kunnen laten 
zingen, lachen of huilen al naar gelang de professionele gaven van de artiest. 
In overleg met 'De Weidevogel' streven wij er naar de activiteiten, behalve 
het Kerstdiner, op de eerste dinsdagmiddag van de maand te laten plaats 
vinden. Onze eerste (bingo)bijeenkomst van het seizoen 2014/2015 zal 
plaats op dinsdag 7 oktober a.s. Wij hopen oude bekenden terug te zien en 
nieuwe belangstellenden te verwelkomen. Niet alleen uit Ransdorp maar 
ook uit de andere dorpen van Landelijk Noord zijn de niet meer zo jonge 
medebewoners van harte welkom. 
Mocht u geïnteresseerd zijn en informatie willen ? 
Neem gerust contact op met Hennie Breedijk tel. 020-4904463. 
 
 
Durgerdam, wat een dorp! 
Op donderdag 21 augustus beleefden we in de kerk van Durgerdam het 
afscheid van Gerard Doornkate. 
Het was een mooie dag en de kerk was min of meer overladen. Onder 
leiding van Doreth en Wil Porsius was daar een grote groep vrijwilligers die 
zo voortreffelijk en vanzelfsprekend alle taken op zich namen welke moesten 
gebeuren. Dit heeft bij ons  een onvergetelijke indruk achter gelaten. 
Hiervoor veel dank. 
Het is een dorp om te leven en te sterven. 
Familie Doornkate - Poot 
 
 
Te huur 
Garagebox op 5 minuten van Schellingwoude, alleen voor stalling of opslag. 
120 euro per maand. Inlichtingen 020-6343086 
 
  



16 

 

 
 

Agenda vanaf september 2014 
 

  
  
  

3 sept Start Bodyshape Zunderdorp 
11 sept Theaterconcert: Ode aan het water 
12 sept Theaterconcert: Ode aan het water 
  
13 sept Theaterconcert: Ode aan het water 
16 sept Vergadering Dagelijks Bestuur, CDR 
18 sept Vrouwen van Nu, Dwars door China in 2013 
  
20 sept Kledingbeurs & Rommelmarkt Holysloot 
21 sept Burendag Schellingwoude 
26 sept Vergadering Werkgroep HLN, CDR 
  
26 sept Ophaaldag grof vuil in Landelijk Noord 
30 sept Bijeenkomst Oranjeverenigingen LN 
7 okt 55+ Soos Ransdorp 
  
  

  
Colofon 
Kopij oktober digitaal opsturen uiterlijk tot vrijdag 26 september 

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/

