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Nieuws van de Centrale Dorpenraad 
Na een lange zomerstop is dit weer het eerste 't Zwaantje na de 
zomervakantie. Hopelijk heb je een fijne zomer gehad en kunnen we nog 
wat nagenieten van de nazomer ! 
 
In dit 't Zwaantje staat o.a. informatie over de Dijkversterking en het Mobiel 
en Internetbereik in ons gebied. Verder starten veel clubs en verenigingen 
weer met hun activiteiten en worden er weer de nodige concerten gegeven. 
Van alles te doen dus in landelijk Noord ! 
 

www.centraledorpenraad.nl 
 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
De Historische Werkgroep vergadert wekelijks op vrijdag 
3 sept.  Werkgroep Cultuur 
8 sept.  Dorpsraad Zunderdorp (intern) 
15 sept.  Dagelijks Bestuur 
1 okt.  Dorpsraad Schellingwoude (intern) 
2 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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De scholen zijn weer begonnen ! 
Het nieuwe schooljaar is weer van start en daarmee begint ook weer de 
parkeeroverlast in Ransdorp. Er is veel ergernis onder dorpsbewoners, maar 
ook tussen ouders onderling. Het is ook wat eerder 'druk' in Ransdorp. OBS 
'De Weidevogel' begint vanaf dit schooljaar een half uur eerder dan 
voorheen, aanvang 8:30 en uit om 14:30 uur, ’s woensdags 13:30 uur. 
Graag willen we met de school, ouders, belanghebbenden en Ransdorpers 
werken aan het verbeteren van de parkeerdrukte. Dit is een eerste stap ... 
Hoe kunnen we het verkeer op de Dorpsweg beter reguleren ? 

 NIET dubbel parkeren, in wissels staan of voor uit/inritten 

 NIET stilstaan bij de gele streep voor de brandweerkazerne en school ! 
Dit is verboden, belemmerend, gevaarlijk voor lopende en fietsende 
ouders en kinderen. En je riskeert een zwáár beschadigde auto bij 
plotselinge uitruk van de brandweer ! 

 Parkeer aan de randen van het dorp en loop het laatste stuk 

 Spreek elkaar aan op verkeerd gedrag én blijf vooral beleefd tegen 
elkaar ! 

Hoe kunnen we zorgen dat er minder auto's parkeren ? 

 Fietsen: Ga zoveel mogelijk op de fiets naar school ! 

 De bus: Met het GVB is afgesproken dat met ingaan van de nieuwe 
dienstregeling (in december) de bustijden worden afgestemd op de 
schooltijden. Bus 30 vanuit Noord, Schellingwoude en Durgerdam 
komt dan om 8:20 uur op school aan. Vanuit Holysloot komt de bus om 
8:35 uur weer langs school, deze kinderen mogen iets later op school 
aankomen. Gebruik de bus ! 

 Carpoolen: Kan je kind een keer met iemand anders meerijden ? Kun jij 
ook andere kinderen meenemen ? Overleg met andere ouders en kijk 
of je afspraken kunt maken ! De school en dorpsraden kunnen waar 
nodig helpen ouders met elkaar in contact te brengen. 

 Eigen busje ?: Bij voldoende interesse wil de Centrale Dorpenraad de 
mogelijkheid voor een eigen schoolbus gaan uitzoeken. 

Voor de zomer is er een eerste overleg geweest over de verkeersdruk in 
Ransdorp. Dit heeft al geresulteerd in afspraken met het GVB. Nu willen we 
verder praten met al de betrokkenen om te kijken welke oplossingen er zijn, 
groot en klein, die samen kunnen zorgen voor minder drukte. Onlangs is er 
op de basisschool al een ouderavond geweest over dit onderwerp. 
We hopen dat het lukt om met elkaar de overlast in het dorp te beperken ! 
Dorpsraad Ransdorp en Centrale Dorpenraad 
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Dijkversterking 
In 't Zwaantje van april heeft er een oproep gestaan voor het oprichten van 
de Werkgroep Dijkversterking. Een groepje belangstellenden is daarna 
enkele keren bij elkaar geweest om de dijkversterking te bespreken. Daarna 
is besloten om als werkgroep voorlopig niet actief verder te gaan. Wel heeft 
de Centrale Dorpenraad nu een vertegenwoordiger in de Adviesgroep 
Markermeerdijken. Als belangrijkste aandachtpunten rond de 
dijkversterking zijn de volgende punten benoemd: 

 nut & noodzaak: We volgen de ontwikkelingen rond de plannen voor 
de dijkversterking. 

 meekoppelkansen: Welke zaken kunnen gelijk met de werkzaamheden 
aan de dijk uitgevoerd worden. 

 beperken overlast: Hoe beperken we de overlast voor de bewoners, 
wat zijn de beste routes voor het werkverkeer. 

Op de website www.centraledorpenraad.nl staat meer informatie over de 
dijkversterking. 
 
 
 
BuurtsWhat’sApp 
Een aantal weken geleden heeft er in Holysloot een diefstal bij de 
jachthaven plaatsgevonden en tevens is er een poging tot inbraak geweest. 
Aangezien meerdere ogen meer zien komt de dorpsraad Holysloot met het 
idee om een BuurtsWhatsApp in te stellen.  
Als er iets verdachts wordt gezien, of iets van algemeen belang te melden is 
kunnen we elkaar via een What’sApp snel op de hoogte brengen. Ook kan 
de App gebruikt worden voor bijv. acute zorg aan buren, of kinderen die 
even aan toezicht ontsnapt zijn e.d. 
Aanmelden voor deze BuurtWhatsApp kan bij Jeannette Spelt 06-21 44 01 
65 door een berichtje te sturen naar hetzelfde nummer.  
Je gegevens worden alleen voor deze App gebruikt, niet met niet-bewoners 
gedeeld en niet zonder je toekomstemming voor andere doeleinden 
gebruikt. Help mee de buurt veilig te houden! 
Met groet, 
Dorpsraad Holysloot 
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Mobiel telefoonbereik en internetsnelheid 
In de lente heeft de Centrale Dorpenraad je opgeroepen ons te laten weten 
hoe het staat met je mobiele bereik en internetsnelheid. We hebben uit 
iedere hoek van Landelijk Noord reacties ontvangen, waarvoor dank.  
Maar we hebben wel nog meer reacties nodig ! 
Mail naar info@centraledorpenraad.nl om kort en bondig je klacht en 
situatie (waar woon je en welke abonnementen heb je) te laten weten. 
Ook de dorpsraden zullen dit via verschillende wegen nog vragen ! 
Bij voorbaat dank voor je medewerking ! 
 
Een paar bevindingen alvast: 
Mobiel: 
- Uit reacties in de enquête lijkt overstappen van KPN naar Vodafone tot 

enige verbetering te leiden. 
- Bij ‘bewezen’ slecht bereik kunnen abonnees bij Vodafone gratis een 

femcotel krijgen, een signaalversterker. Je kan het ook zelf aanschaffen 
voor € 80,- a € 90,-. Je hebt dan wel internet nodig. 

Internet: 
- XS4ALL informeerde ons dat uiterlijk herfst 2016 tot aan de wijkcentrales 

(dichtstbijzijnde is binnen de ring op 2 km van Ransdorp) dsl factoring ltda 
glasvezel zal zijn aangelegd. Dat betekent nog geen directe glasvezel 
aansluit mogelijkheid voor de bewoners van Landelijk Noord, maar wel 
een flinke verbetering van de snelheid. Dit geldt dan voor abonnees van 
KPN, XS4ALL, Telfort en Online.nl. 

- Waar Kabel (UPC/Ziggo) beschikbaar is, is die internetverbinding veel 
sneller dan KPN/Xs4All: U kunt overwegen over te stappen. Helaas is niet 
overal in het gebied kabel beschikbaar. 

- Een ontvangen tip: Wat kan helpen bij kabel (UPC/Ziggo): uw modem 
opnieuw op de fabrieksinstellingen zetten (er worden dan updates 
doorgevoerd). Modem uitzetten, 5 minuten wachten en weer aanzetten 
is al voldoende. Updates worden regelmatig uitgevoerd bij UPC/Ziggo 
maar hiermee wordt gecontroleerd of je de laatste versie hebt. 

- Ongeacht uw provider: de router voor uw wifi op een van de andere 
beschikbare 13 kanalen zetten in plaats van met alle buren hetzelfde 
standaard ingestelde kanaal te gebruiken. 

 
  

mailto:info@centraledorpenraad.nl
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Kunstgras voor lokale voetbalclubs 
In september en oktober wordt bij zowel ASV De Dijk (Schellingwoude) als 
bij DRC (Durgerdam) een natuurgras voetbalveld vervangen door een 
kunstgras voetbalveld. De voorbereidingen voor de aanleg zijn in volle gang. 
Het werk wordt gedaan in opdracht van de gemeente Amsterdam en begint 
rond 10 september. De omwonenden van Sportpark Schellingwoude en de 
bewoners van de Durgerdammerdijk hebben hier een informatiebrief over 
gekregen. Op www.centraledorpenraad.nl kun je de brieven nalezen. 
Voor vragen over de werkzaamheden kun je contact opnemen met 
projectleider Mascha de Haan 
email: mascha.de.haan@amsterdam.nl of 06-24674800 
 
Ook bij VV HBOK (Zunderdorp) wordt gewerkt aan een kunstgras 
voetbalveld. Deze werkzaamheden worden door de vereniging zelf 
uitgevoerd. 
 
 
Werkzaamheden bruggen 
Er zijn weer werkzaamheden aan bruggen in Landelijk Noord. 
Weeknr. vanaf Brugnr.  Duur 

35 24 augustus 377 Wijkergouw 1 week 
36 31 augustus 379 Liergouw 1 week 
36 1 september 978 Zwarte Gouw 1 week 
36 2 september 1732 Volendammerweg 1 week 
39 21 september 351 Zunderdorp 1 week 

Het zijn werkzaamheden aan funderingspalen en damwanden en vinden 
met name plaats onder en langs de bruggen. 
Het verkeer kan er gewoon langs 
Alleen brug 978 wordt volledig afgesloten, het gehele dek en leuning wordt 
vervangen. Er zijn voldoende alternatieve routes. 
 
Later vindt er ook onderhoud plaatst dat bestaat uit het schilderen en 
vervangen van onderdelen, reinigen e.d. 
De planning van deze werkzaamheden is nog niet bekend. Het gaat om de 
volgende bruggen: 
Brug 377   Wijkergouw 
Brug 2099   Nieuwe Gouw / Dorpsweg Ransdorp 
Brug 994   Zwarte Gouw 
De gevolgen voor het verkeer zijn minimaal.  
 
  

http://www.centraledorpenraad.nl/wp/wp-content/uploads/20150818-Bewonersbrief-werkzaamheden-voetbalveld-DRC-Durgerdam.pdf
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Brandveilig leven – Elektriciteit 
Brand. Iets waaraan we liever niet denken. Met een paar eenvoudige 
maatregelen kun je brand voorkomen. Of, als het toch mis gaat, de schade 
beperken. Regelmatig lees je in ‘t Zwaantje wat je zelf kunt doen. 
Zo'n zesduizend keer per jaar rukt de brandweer uit voor woningbrand. 
Onvoorzichtig gebruik van (elektrische) apparatuur is een van de 
belangrijkste oorzaken. Bijna alle elektrische apparaten worden warm bij 
gebruik. Vooral apparaten die een ventilator hebben om oververhitting te 
voorkomen, of waarin lucht wordt aangejaagd. Als de warmte niet goed weg 
kan door opgehoopt stof, is er brandgevaar. Laat apparaten niet op stand-by 
staan, maar schakel de apparaten altijd uit. Dan blijven de apparaten niet 
warm en bespaar je ook nog eens energie. 
 Tips 

 Wasdrogers: van alle elektrische apparaten veroorzaken wasdrogers 
het vaakst brand. Zorg dat de droger niet oververhit kan raken door de 
filters en eventueel de luchtafvoerslang regelmatig te reinigen. Laat de 
wasdroger niet draaien als u niet thuis bent. 

 Computerapparatuur zoals laptops, routers maar ook digitale 
televisiekastjes worden bij normaal gebruik al flink warm. Geef de 
apparaten daarom voldoende ruimte zodat warmte kan ontsnappen, 
houd ze stofvrij en leg er niets bovenop. 

 Elektrische deken: als deze de hele zomer in een kast heeft gelegen, 
kan de bedrading beschadigd zijn en daardoor kan kortsluiting 
ontstaan. Vouw de elektrische deken voor gebruik helemaal uit en volg 
de gebruiksaanwijzing. 

 Magnetron: gebruik de magnetron alleen voor voedsel en drank. 
Verwarm of droog geen in de magnetron. Let ook op de bereidingstijd 
van voedsel. Als je de magnetron instelt op enkele minuten in plaats 
van enkele seconden, kan brand ontstaan. 

 Sluit grote stroomverbruikers zoals frituurpannen en kacheltjes 
rechtstreeks aan op een stopcontact in plaats van op een kabelhaspel 
of stekkerdoos. Zo voorkom je overbelasting en kortsluiting. 

 Kabelhaspel: rol deze bij gebruik helemaal uit. Het nog opgerolde 
snoer in de haspel kan warm worden, en als het isolatiemateriaal 
smelt, kan kortsluiting ontstaan. 

Meer tips: kijk op www.brandweer.nl 
Informatie: 
Voor vragen of aanmeldingen om ons korps te versterken: 
Brandweer Landelijk-Noord, Kazerne manager A. van Zanten, 06-18796581 
www.brandweerlandelijknoord.nl. 
  

http://www.brandweerlandelijknoord.nl/
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Kom hardlopen in Holysloot! 
Wil je voor het eerst of opnieuw beginnen met hardlopen? Lukt het in je 
eentje maar moeizaam om te trainen of loop je al hard? Kom je steeds niet 
verder dan dat half uur, of wil je gewoonweg je tijd verbeteren. Dan is 
Loopgroep Holysloot echt iets voor jou! Je zult merken dat lopen in een 
groep veel gemakkelijker gaat, maar ook dat je prestaties snel verbeteren.  
Plezier in het hardlopen staat voorop en dat gaat nu eenmaal gemakkelijker 
en leuker als je het samen doet! 
Dinsdag 1 september start de eerste training om 19.00 uur vanuit het 
Dorpshuis. De training bestaat uit loopscholing, interval en 
spierversterkende oefeningen. Dit alles onder begeleiding van 
gecertificeerde trainers. 
Maak gebruik van een gratis proefles en meld je snel aan bij: 
MarijkeSplinter: splintermarijke@gmail.com of 020-4904772 
Tine Driessen: tine_driessen@hotmail.com 
 
 
Zomer uitverkoop 
In de maand september is er bij de kledingbeurs & rommelmarkt in 
Holysloot een speciale zomerkleding uitverkoop ! 
Bij aankoop van minimaal € 10,- aan zomerspullen ontvangt je 20 % korting. 
We zijn is elke woensdagochtend van 9 tot 12 uur geopend en iedere eerste 
zaterdag van de maand van 11 tot 14 uur !  
Op zaterdag 5 september ben je dus van harte welkom ! 
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 ! 
 
 
Geen nieuwe Wijkgids 
Helaas wordt er geen nieuwe Wijkgids 2015-2016 voor landelijk Noord 
uitgegeven. Er zijn onvoldoende adverteerders gevonden om de uitgifte 
rendabel te maken. Het dagelijks bestuur kijkt of er mogelijkheden zijn om 
een digitale Wijkgids uit te geven. Of dit lukt hangt o.a. van de kosten af. 
Heb je een idee hoe we dit zouden kunnen doen ? 
Neem dan contact op met info@centraledorpenraad.nl of 020-4904437 
  

mailto:splintermarijke@gmail.com
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Televisie herhalingen 
Bent u de televisie herhalingen zat en kunt u 1x per week de slimste mens 
missen, maar wilt u die wel zijn? Kom dan op woensdag 9 september 
klaverjassen in het wijkgebouwtje van Holysloot. 
Het kaarten begint om 20.00 uur en is zo rond 22.30 klaar, er zijn 
versnaperingen zoals koffie en thee verkrijgbaar. 
Wie wordt de slimste mens (kaarter) van die avond? 
 
 
Afscheidsborrel Jan Hendriks 
Afgelopen april heeft Jan Hendriks afscheid genomen als voorzitter van de 
Centrale Dorpenraad. Na een korte pauze is het nu tijd om Jan te bedanken 
voor zijn jarenlange inzet voor onze stichting. Sinds 2006 is hij actief 
geweest voor de Centrale Dorpenraad o.a. voor de Agrarische Werkgroep en 
als voorzitter van het dagelijks bestuur. 
Wil je Jan ook nog de hand schudden dan kan dat op vrijdag 11 september 
van 16.00 tot 18.00 uur bij Boergondineren, Liergouw 78a. 
 
 
Tangata speelt Argentijnse tangomuziek vol vuur en passie 
Van Buenos Aires, Istanbul, Finland, t/m Toscane , Tangata speelde op vele 
festivals en bijzondere concerten. En nu voor de derde keer weer in 
Durgerdam. Eerder gezien bij 'Waterland Kerkenland' 
Met tangomuziek van grootmeesters als Piazzolla en Troilo , maar ook eigen 
werken veroverde Tangata de "Choclo award " voor haar originele nieuwe 
composities. Sinds deze zomer speelt Trio Tangata nu samen met de 
Argentijnse violiste Andrea Bentivoglio en dat moet gevierd worden! 
Voor muziek en ook voor dansliefhebbers is deze voorstelling een aanrader! 
Jacqueline Edeling bandoneon 
Margreet Markerink piano 
Suze Stiphout  contrabas 
Andrea Bentivoglio viool 
Zaterdagmiddag 12 september om 16 uur 
Locatie: Dorpskerk van Durgerdam 
Durgerdammerdijk 65, Durgerdam 
Verkoop kaarten á € 12,50 bij de deur 
Info: www.triotangata.nl of 06-28990822 
  

http://www.triotangata.nl/
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Messiah deel I 
Begin september organiseert het koor Amsemble een project met 
zangstudenten van het conservatorium van Amsterdam. De studenten 
krijgen de kans om met een orkest te werken en zichzelf te presenteren 
tijdens een concert op zondagmiddag in de dorpskerk van Zunderdorp. 
Op het programma staat het eerste deel van de Messiah van G.F. Händel. 
Een prachtig deel waarin alle solisten goed tot hun recht komen. Amsemble 
zal de koordelen verzorgen.  
Het geheel staat onder leiding van Benjamin Bakker. 
Zondag 13 september, 16:00 uur 
Dorpskerk Zunderdorp 
Achterlaan 12, Zunderdorp 
Entree € 10,00 kaarten bij ingang van de kerk 
Georg Friedrich Händel – Messiah deel I 
Amsemble & ABC Orkest / www.amsemble.nl 
Benjamin Bakker dirigent 
Luiza Dedisin  sopraan 
Antoinette Stevens alt 
Edward Leach  tenor 
Laurens Macklon bas 
 
 
Gitaarles in Durgerdam 
Al jaren geef ik met veel plezier gitaarles aan kinderen en volwassenen, 
beginner of gevorderd. De muzikale wensen van de leerling staan voorop, 
alles kan en niets moet. Pop, klassiek, blues, fingerpicking, alles is mogelijk. 
Voor wie dat wil is er de mogelijk om samen te spelen met anderen en twee 
maal per jaar kun je op een voorspeelmiddag laten horen waar je mee bezig 
bent. Gitaarles werkt ook als een voorbereiding voor het Voortgezet 
Onderwijs. Kinderen leren om een hoeveelheid werk op te delen en 
gedoseerd te oefenen, Ze leren om er iedere dag iets aan te doen. Het 
concentratievermogen wordt aangesproken en vergroot. Het is bewezen dat 
muziekles de intelligentie verhoogt. Gitaarles is een waardevolle aanvulling 
op het schoolwerk en als resultaat krijg je veel plezier in het muziek maken 
en kun je gitaar spelen! Voor veel volwassenen is de gitaarles een heerlijk 
rustpunt in de week voor jezelf: even geconcentreerd bezig zijn met iets 
heel anders, flow, genieten van de muziek en de gezelligheid!  
Maak een afspraak voor een gratis proefles! 
Nina Muntinga 
ninamuntinga@icloud.com of 06-11392848  

http://www.amsemble.nl/
mailto:ninamuntinga@icloud.com
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Jeugdschaatsen bij STG Waterland 
Wie wil er nou niet goed leren schaatsen ? 
Dat kan bij schaats trainingsgroep Waterland !   
Iedere vrijdagmiddag 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 les 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 
een Elfstedentocht. 
Kijk voor meer informatie en/of inschrijven op de website 
www.stgwaterland.nl / STG jeugd 
Jeugdschaatsen kost € 77,50 + € 7,50 (contributie). Voor € 85,00 kun je dus 
een heel seizoen (van oktober tot maart) iedere vrijdag schaatsen ! 
Inschrijven kan tot 20 september via de website. 
Het schaatsseizoen start 10 oktober ! 
Voor meer informatie of vragen over het jeugdschaatsen kunt je contact 
opnemen met Marianne Vrolijk tel: 020-4923372 of mail: 
jeugdcommissie@stgwaterland.nl 
 
 
Keramiek cursus of workshop 
Kom langs in Atelier Dubbel2 op de Durgerdammerdijk 87a om een cursus 
keramiek te volgen. Tijdens de 10 lessen van de cursus, leer je een aantal 
basis technieken. Waarbij je je eigen ideeën vorm leert te geven in klei. 
Je maakt een schaal, vaas of object die je ook gaat decoreren/glazuren. 
Of kom langs voor een workshop van een paar uur waarin één thema wordt 
behandeld. Kijk op www.dubbel2.com voor meer informatie. 
Let op: Er zijn nog maar een paar plaatsen vrij ! 
Graag tot ziens in Atelier Dubbel2 
 
 
Vrijwillige brandweer in Het Parool 
In de PS bijlage van 'Het Parool' van 2 juni j.l. staat een groot artikel over de 
vrijwillige brandweer van landelijk Noord ! Het artikel is terug te lezen op 
www.centraledorpenraad.nl/nieuws/... in het nieuws en heet: 
BRANDJE BLUSSEN, mee met de vrijwillige brandweer 
Overigs staan op de website nog meer artikelen en krantenknipsels.  

http://www.stgwaterland.nl/
mailto:jeugdcommissie@stgwaterland.nl
http://www.dubbel2.com/
http://www.centraledorpenraad.nl/wp/wp-content/uploads/2015-06-BRANDJE-BLUSSEN-mee-met-de-vrijwillige-brandweer3.pdf
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Sazz Leonore in Holysloot  
Zondag 20 september organiseert Kunst in de Kerk weer een concert in het 
Witte Kerkje van Holysloot. Deze keer met pop/ jazz talent Sazz Leonore ! 
Op haar 25ste is zij één van die nieuwe generatie jazz-zangeressen die 
Nederland rijk is. Deze zondag speelt zij met Tom van der Zaal op saxofoon, 
Luciano Poli op bas en Ritchie Reichgelt op gitaar. 
 Sazz Leonore ontpopte zich al vroeg als zangeres in spe, als tienjarige 
gaat zij al op zangles. Muziek ziet ze als een verlengstuk van zichzelf “Welke 
stormen je moet doorstaan, welke stemming je ook hebt, het is heerlijk om 
die te versterken door bepaalde muziek op te zetten. Ik ben van nature 
nogal prettig onrustig, ik kan niet lang stilzitten, moet bewegen en dingen 
doen. Muziek is mijn uitlaatklep, ik stop al mijn energie er in en ik zing de 
hele dag door”. Haar voorbeelden zijn niet de minsten: Ella Fitzgerald, Billy 
Holiday en Sarah Vaughan. 
 Dit voorjaar werd Sazz Leonore naar aanleiding van haar single door 
NPO 6 uitgeroepen tot Soul & Jazz Talent. Al snel volgde daarop haar 
debuutalbum:` Reckless Smile’, dat op 27 maart werd gelanceerd in een 
volle North Sea Jazz Club in Amsterdam. De sound van het album kan 
worden omschreven als: chill-smooth-jazzpop.  
 Uw gastheer tijdens dit middagconcert in Kunst in de Kerk is Abel de 
Lange, gitaarvirtuoos en zanger van de `Bayou Mosquitos’. Eerder trad hij op 
in Holysloot met het programma : `A song Journey’ met Jan Donkers en 
kompanen. Abel is tevens maker en presentator van het RTVNH programma 
`Agenda’ op zaterdag-  en zondagochtend. 
En het goede nieuws is: Abel gaan we vaker zien want hij gaat de KidK 
concerten meeprogrammeren ! 
 
Concert Sazz Leonore 
Witte Kerkje Holysloot 
zondag 20 september om 15.00 uur 
Toegang: € 7,50 p/p incl. koffie/thee 
Toegang kinderen: € 3,50 
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Ransdorper Buurtborrel 
Omdat wij u graag alle kanten van het dorp laten zien, organiseren wij op 
zondag 27 september van 15.00 tot 17.00 uur een Ransdorper buurtborrel 
op de Bloemendalergouw tegenover nummer 9 (familie Burger). Koffie, 
thee, bier en fris worden u tegen een schappelijke prijs aangeboden door 
Bloemendal, de nieuwste gezellige hotspot van Ransdorp. Profumo schenkt 
weer heerlijke wijnen (te koop per glas of per fles). 
We vragen u om zelf uw favoriete borrelhapje mee te nemen bijvoorbeeld 
chips, rauwkost met een dip, kaas en paté met toastjes, hartige taart, 
bitterballen: u kunt het zo gek niet verzinnen. 
Bij slecht weer zal de borrel niet doorgaan. 
We hopen op uw komst en een gezellige middag! 
Groet, Ransdorper Buurtborrelcomité (06-51025331) 
Carla de Leeuw, Ine de Haas, Pauline Janssen, Marieke Zwolsman, Tine 
Driessen, Hannah Cardinaal 
 
 
VOOR en DOOR je BUREN-DAG, voor ALLE buren van Schellingwoude! 
Het is weer zover! Zondag 27 september Burendag ! 
Maar let op beste buren, een aantal dingen zijn anders dan anders! 
Omdat het dorpshuis al bezet is, wijken we uit naar het volkstuinpark Rust 
en Vreugd, aan de Paterslaan 10. Een prachtige groene plek met een binnen 
locatie en een buitenterras. We willen jullie vragen om zelf iets lekkers te 
maken voor de “lunch met je buren.” Wij regelen het drinken, jullie het eten 
en de gezelligheid ! Vanaf 12.30 zijn alle buren van Schellingwoude welkom 
en om 13.00 gaan we gezamenlijk lunchen. 
Aansluitend gaan we proberen om als ware goede buren tot een leuke 
uitruil van diensten te komen. Dus heb je een te klaren klusje of heb je 
bijzondere vaardigheden die jij kan inzetten om een buur te helpen? Maak 
het bekend op de burendag en we gaan op zoek naar matches! 
Terug in de tijd, neem je beste Lp mee ! 
Omdat er een heuse DJ is en een echte pick-up, nodigen we je uit om je 
beste “ Gouwe Ouwe” of ‘’Guilty pleasure” mee te nemen waarmee we de 
hele middag muzikaal kunnen opluisteren.  
Om in stijl te blijven sluiten we de middag af met een BINGO! Een Bingo met 
een knipoog maar wel met een serieus doel: de opbrengst gaat naar een 
nader te bepalen doel voor ons mooie dorp!  
Hopelijk komen jullie allemaal! Mochten er buren willen helpen, altijd 
welkom! Graag een mailtje esvanmar@gmail.com t.a.v. de burendag.  
Karin van Ooijen, Yvonne Muris en Esther van Marrewijk 
  



14 

 

 
 
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  
 
 
Oppas gezocht 
Wij zoeken een vrolijke oppas die zo af en toe een avond op ons zoontje van 
1,5 kan passen. We wonen in Schellingwoude, aan het weiland bij het 
kerkje. Als je interesse hebt, neem contact op met Margriet, 
mesluis@gmail.com  

http://www.dansschoolredlex.nl/
mailto:mesluis@gmail.com
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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 en een versierde 
lunch zijn vaste activiteiten die op het programma staan. Ook Sinterklaas en 
de Nieuwjaarsreceptie mogen niet ontbreken. Een kleine subsidie van het 
Stadsdeel Noord en van de Diaconie Durgerdam stelde ons het afgelopen 
seizoen in staat om enige personen of een zanggroep van elders uit te 
nodigen die ons kunnen laten zingen, lachen of huilen al naar gelang de 
professionele gaven van de artiesten. 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 2015/2016 zal plaats op 
dinsdag 6 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. 
 
 
Varend naar welvarend 
Er is een nieuw boekje over Durgerdam uitgekomen over het wel en wee 
van Durgerdam aan zee. 
Een beeldverhaal met 115 foto’s, samengesteld door Dick Reedijk 
Inhoud: Het allereerste begin met de St Elisabethsvloed van 1421 en het 
overspoelde gehucht IJdoren. Het vluchtdorp werd IJdoornickerdam in 
spreektaal Durgerdam aan een nieuwe landinwaarts aangelegde dijk / De 
zeevaart van de 15e tot de 18e eeuw ging langs Durgerdam / De 
Watersnoodramp van 1916 / De Afsluitdijk van 1932 en de consequenties 
voor o.a. Durgerdam / De aanleg in 1920 van de weg aan de voet van de dijk 
vanaf Schellingwoude / De botters in de haven van Durgerdam werden 
vervangen na 1952 door zeil- en motorjachten. 
 Het boekje heeft 55 pagina’s op A4 formaat, oude en nieuwe foto’s, 
gekleurd en zwart-wit, met de tekst geven zij een overzicht van de 
geschiedenis van het dijkdorp en is gedrukt op mooi papier. 
Het boek kost € 17,- en wordt alleen verkocht bij familie Reedijk, 
Durgerdammerdijk 113, tel. 020-4904582, oplage 100 stuks.  
Svp met gepast geld betalen.  



16 

 

 
 

 
 

Agenda september 2015 
 

  
  

1 sept Start seizoen Loopgroep Holysloot 
3 sept Werkgroep Cultuur, kantoor Centrale Dorpenraad 
5 sept Zomer uitverkoop bij kringloop Holysloot 
8 sept Interne vergadering Dorpsraad Zunderdorp 
9 sept Klaverjassen Holysloot 

  
11 sept Afscheidsbijeenkomst Jan Hendriks 
12 sept Concert Tangata, Dorpskerk Durgerdam 
13 sept Messiah, Dorpskerk Zunderdorp 
15 sept Dagelijks Bestuur Centrale Dorpenraad 
20 sept Kunst in de Kerk, Sazz Leonore, Kerk Holysloot 

  
25 sept Inzameling grofvuil Landelijk Noord 
27 sept Ransdorper Buurtborrel 
27 sept Burendag Schellingwoude 

1 okt Interne vergadering Dorpsraad Schellingwoude 
6 okt Soos Ransdorp, Bingo 

  
  

Colofon 
Kopij oktober digitaal opsturen uiterlijk tot vrijdag 2 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 Haven Durgerdam 
’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/

