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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. Meer informatie staat op onze website: 
www.centraledorpenraad.nl 
 
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 8.30 tot 14.30 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 
Defecte lantaarnpaal       020-5972626 
Openbare ruimte        14020 
Meldingen in de openbare ruimte kunnen ook doorgegeven worden via: 
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/mor-0/melding-openbare/ 
 

Colofon 

Kopij oktober digitaal opsturen uiterlijk tot vrijdag 30 september 2016 

 
Redactie 

 
Dorpsweg 35 
1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 
info@centraledorpenraad.nl 
 

 
Website: 
www.centraledorpenraad.nl 
 

Oplage 1000 exemplaren 

Bezorging J. Gils (020-6368967) 

Tekening Dorpsstraat 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/
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Nieuws van de Centrale Dorpenraad 

 
 
De zomervakantie is voorbij en de scholen zijn weer begonnen, dus ook weer tijd 
voor een nieuw 't Zwaantje. De vergaderingen voor de Centrale Dorpenraad 
beginnen weer en ook in de dorpen worden weer veel activiteiten opgestart. 
Hopelijk geeft iedereen een fijne zomer gehad en kunnen we nog genieten van 
een fijne nazomer ... 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
De meeste vergaderingen zijn op het kantoor van de Centrale Dorpenraad en 
beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
1 september  Dorpsraad Schellingwoude 
12 september Dorpsraad Ransdorp 
16 september Werkgroep Historie 
20 september Dorpsraad Zunderdorp 
22 september Werkgroep Cultuur 
26 september Dorpsraad Holysloot 
27 september Dagelijks Bestuur 
30 september Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
 

 
 
Dick Reedijk † 
Tijdens de zomerperiode hebben wij kennis genomen van het overlijden van  
Dick Reedijk. Dick was een van de eerste leden van de Werkgroep Historie van 
de Centrale Dorpenraad. Hij heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het 
lespakket over de Tweede Wereldoorlog in Landelijk Noord en het boek over 
ditzelfde onderwerp. Hoewel hij zich daarna terugtrok uit de werkgroep was hij 
altijd beschikbaar voor informatie over Landelijke Noord en geïnteresseerd in de 
werkzaamheden van de werkgroep. 
Hij was een zeer gewaardeerd lid van de werkgroep die veel waarde hechtte aan 
het juist weergeven van de geschiedenis. We zullen Dick missen. 
We wensen zijn familie veel sterkte toe. 
Namens de Centrale Dorpenraad en de Werkgroep Historie 
Yvonne Breedijk, voorzitter 

 

 
Nextdoor Waterland 
De gratis en besloten buurtapp Nextdoor krijgt steeds meer leden. Via Nextdoor 
kun je contact houden met buren en makkelijk berichten en oproepjes verzenden 
naar je buurt. Je kunt je nog steeds aanmelden en toevoegen aan de buurt 
'Waterland'. Nextdoor is beschikbaar voor computer en smartphone.  
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 

 
 
Dijkversterking Uitdammerdijk / Durgerdam 
Op 5 juli is er een bijeenkomst geweest van De Alliantie Markermeerdijken 
(bestaande uit het Hoogheemraadschap en een consortium van aannemers). 
De aanwezigen werden geïnformeerd over de voortgang van de plannen over de 
dijkversterking Uitdammerdijk – Durgerdam. 
De Alliantie presenteerde twee varianten voor de dijkversterking: 

 buitenwaartse versterking van de bestaande dijk of wel het aanbrengen 
van een extra strook land en dijk in het water tegen de dijk aan 

 ‘buitenom’ waarbij er een nieuwe dijk wordt aangelegd vanaf de kaap 
onder Uitdam, via de kaap bij het Kinselmeer naar de kop van polder 
IJdoorn tot aan het Blauwe Hoofd ten westen van Durgerdam 

Tot 21 september kan er gereageerd worden op deze varianten waarna de 
Alliantie een keuze maakt. Gedurende de zomer zijn er bijeenkomst geweest om 
de varianten te bespreken met de bewoners. Vanuit de Centrale Dorpenraad en 
de Dorpsraad Durgerdam is er een brief naar het Hoogheemraadschap 
verzonden met het verzoek om meer informatie én meer tijd om de beide opties 
te bestuderen en een reactie te geven. 
Er zijn nog 2 inloopbijeenkomsten om de plannen te bekijken: 
Op 6 september van 16.00 tot 18.00 uur in De Oude School, Warder 128A in 
Warder en op 7 september van 18.00 tot 21.00 uur in de kerk van Durgerdam. 
Meer informatie staat er op de website www.centraledorpenraad.nl of 
www.onsdurgerdan.nl 
Verder kun je kijken op www.markermeerdijken.nl 
 
 
Zwanen foto's 
Heb je een mooie foto van een zwaan? Stuur deze naar de Centrale Dorpenraad! 
Voor een speciale editie van 't Zwaantje zijn we op zoek naar 'zwanenfoto's', dit 
kan een 'echte' zwaan zijn maar het mag ook zwaan in een gevelsteen, koorhek 
of glas in lood-raam zijn. Of misschien een foto van een mooi beeld.  
Als het maar een zwaan is ! 
Meer weten ? Neem dan contact op met Marianne Vrolijk tel. 020-4904437 
Foto's graag digitaal aanleveren via email info@centraledorpenraad.nl 
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BUREN dag, voor álle buren van Schellingwoude!  
Vind je het leuk om iets voor je buurt te doen, bBuren te zien of onbekende 
buren te ontmoeten ? Kom dan naar de burendag op 25 september ! 
Dit jaar vieren we het bij volkstuinpark Rust en Vreugd op de Paterslaan 10.  
We beginnen om 12.15 uur met een korte schoon maak actie in het dorp. 
Even de handen uit de mouwen. Leuk wanneer je meedoet, we verzamelen om 
12.00 uur bij Rust en Vreugd.  
Vanaf 13.30 uur begint de lunch, voor alle buren van Schellingwoude, maak je 
favoriete lunchrecept, neem het mee en laat je buren hiervan mee genieten. 
Wij zorgen voor de drank en een sfeervolle omgeving. 
De locatie van Rust en Vreugd is fantastisch, wij hopen op mooi weer zodat we 
kunnen genieten in een oase van groen.  
Wegens groot succes staat de bingo wederom op het programma. Voor de 
liefhebbers is er een paddenstoelenrondleiding over het terrein en natuurlijk een 
borrel. Al met al zal de middag tot ongeveer 17.00 uur duren. 
Alle buren van Schellingwoude, kom met goede zin en een lekker recept naar 
Rust en Vreugd. Mocht je willen helpen met de voorbereiding of een uurtje 
bardienst willen draaien, meld je aan bij esvanmar@gmail.com t.a.v. de 
burendag. Tot dan ! 
Karin van Ooijen , Yvonne Muris en Esther van Marrewijk 
 
 

Waterlandse Vloed 

 
 
In het herdenkingsjaar 2016 (100 jaar na de watersnood 1916) presenteert 
Waterlandse Vloed kunst en cultuur op wisselende locaties in de meest 
uiteenlopende vormen, rond het thema Wij en Water: toen, nu en later. Op de 
site www.waterlandsevloed.nl vind je meer informatie en de hele agenda. 
 
 
Walnotenbomen uitverkocht ! 
In maart zijn we gestart met actie om 100 walnotenbomen terug te brengen in 
het voormalig overstromingsgebied. Inmiddels zijn al de bomen verkocht en zelfs 
een paar meer ... iedereen bedankt voor deelname aan de actie ! 
De bomen worden eind november geleverd en kunnen begin december bezorgd 
worden. Zodra de lever- en bezorgdata bekend zijn worden de 'kopers' 
geïnformeerd. 
Meer informatie over de Walnoot Junglans Regia en de verkoop staat op 
www.centraledorpenraad.nl 
 
 

  

http://www.waterlandsevloed.nl/
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100 jaar geleden … 
Nadat het overstroomde gebied is leeggepompt en de bewoners weer zijn 
teruggekeerd naar hun huizen gebeuren er soms vreemde dingen. 
In de Goedkoope Purmerender Courant  van 13 september 1916 wordt melding 
gemaakt van een eigenaardig verschijnsel: 

 
 
En verder ... 
 
Expositie Ransdorper Toren 
Tot eind september is de expositie over de watersnood te bezichtigen in de toren 
van Ransdorp. 
Open op zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur 
Toegang € 0,50 
 
 
Noorderparkfestival 
Zondag 4 september is het weer Noorderparkfestival, met een gratis stampvol 
programma voor alle leeftijden, voor en door bewoners, bedrijven en 
organisaties uit Amsterdam-Noord.  
Kom langs bij de stand van Waterlandse Vloed voor o.a. de DVD van Water-
Woesternij, herdenkingsboek Nood aan den Dijk en doe mee aan een bijzondere 
fotoshoot en win prijzen zoals een ticket voor de theatervoorstelling 
Rampscenario! 
 
 
Rampscenario 
Op zaterdag 24 september is er in de kerk van Ransdorp een openbare 
repetitie van de theatervoorstelling Rampscenario.  
Toegang is gratis, opgeven via: erikahs@live.nl 
Rampscenario speelt van 11-16 okt & 26-30 okt in Pllek / NDSM terrein 
Info & Tickets: www.theaterrampscenario.nl 
 

 

  

mailto:erikahs@live.nl
http://www.theaterrampscenario.nl/
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Informatie & Activiteiten 

 
 
Durgerdam Ontwaakt Festivalweekend 
Van 2 tot 4 september is er een heel weekend klassieke muziek in de prachtige, 
intieme dorpskerk van Durgerdam. 
Openingsconcert bij kaarslicht op 2 september om 20:30, door alt Mariette 
Witteveen en gitarist Christian Fergo 
Namiddagconcert met borrel na afloop op 3 september om 16:00, door violiste 
Ingrid van Dingstee en pianiste Femke de Graaf 
Sopraan Francis van Broekhuizen met een lezing en masterclass voor zangers, 
zondag 4 september van 11:00 tot 17:00 uur 
Meer informatie op www.facebook.com/durgerdamontwaakt 
Kaartverkoop aan de deur 
 
 
Waterlandrun 
Op zaterdag 3 september is een deel van de Buikslotermeerdijk tussen 11.35 
en 11.50 uur afgesloten i.v.m. de Waterlandrun. Deze trimloop van 5 km, 6.5 km 
en 10 km start bij het Friendship Sport Center en het parcours loopt onder 
andere over de IJdoornlaan en door Zunderdorp. 
De deelnemers die de 10 km doen, lopen een tweede korter rondje. Dat loopt 
vanaf het Friendship Sport Centre naar de Zunderdorpergouw en dan via het 
bruggetje naar rechts het fietspad op langs het water. De weg is dan niet meer 
afgesloten maar wanneer een loper passeert worden de auto’s even 
tegengehouden door een verkeersregelaar. Dit duurt tot ongeveer 12.45 uur. 
De opbrengst gaat naar Sportclub Only Friends. 
 
 
Kledingbeurs en rommelmarkt 
De kledingbeurs & rommelmarkt in Holysloot is iedere eerste zaterdag van de 
maand geopend van 11 tot 14 uur ! Eerstkomende data: 3 september en 
1 oktober. 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 ! 

  



8 

 

 
 
30 van Amsterdam Noord 
Op zondag 4 september organiseert de atletiek vereniging van Amsterdam 
Noord, ATOS, voor de 15de keer 'De 30 van Amsterdam Noord'. Er is een 
parcours van 10 km, 15 km en 30 km en helemaal nieuw is de introductie van 
een halve marathon, de PLUS halve marathon. 
Het parcours van de halve marathon en de 30km lopen dit jaar dwars door het 
Volgermeerpolder, is een van de mooiste gebieden ten noorden van Amsterdam. 
De inschrijving voor de 15e editie van de ‘30 van Amsterdam Noord’ op is reeds 
geopend op www.30vanamsterdamnoord.nl. 
De wedstrijd en recreatieloop kenmerkt zich met een route door het mooie 
Waterland en Landelijk Noord over lange verharde wegen, haar prima verzorging 
en met het vertrek en aankomst vanaf de mooie atletiekbaan op sportpark 
Elzenhagen. Ook dit jaar heeft ATOS weer een goed doel uitgekozen en de keuze 
is gevallen op stichting Florakokjes, een initiatief van Esmeralda Jongmans, voor 
kinderen in de leeftijd van 2 t/m 14 jaar uit Floradorp. 
Wij zien u graag op zondag 4 september vanaf 11 uur op de atletiekbaan van AV 
ATOS of later op de dag langs op het parcours.  
U vindt een tijds-animatie van de afstanden op onze website zodat u als loper of 
als toeschouwer ook precies kunt volgen welke groep, wanneer en waar langs 
komt. 
 
 
Cursussen Yoga en lichaamsbewustzijn in Holysloot 
In mijn lessen komt een mix van traditionele asana yoga, moderne dans, 
eutonie, mensendieckoefeningen en ontspanning tezamen. De lessen zijn voor 
iedereen geschikt, dus ook voor oudere en minder lenige mensen. Je zal na 
verloop van tijd beter naar je lijf luisteren en zo fijner in je vel zitten! 
Vanaf donderdag 8 september: doorlopende yogalessen van 75 minuten, 
iedere donderdag om 8.45 en 10.10 uur. Per blok van 12 lessen: Kosten € 142,- 
Vanaf donderdag 8 september: cursus 'Meer bewegen voor senioren'. Er wordt 
uitsluitend volgens de Mensendieck methode gewerkt: je leert beter zitten en 
staan, 45 minuten les, om 11.35 uur. Neem voor meer informatie en inschrijving 
dan contact op met Linda Verhoef 06-42571323 
Vanaf maandag 12 september: cursus van 10 yogalessen van 75 minuten, 
maandag om 18.00 uur . Kosten € 120,- 
Nog vragen? Mail me gerust op lauracorsi@planet.nl of bel 06-23699183 
of kijk op www.lauracorsi.nl of www.studio13.nl  
 
 
Huishoudelijke hulp aangeboden 
Ik ben op zoek naar huishoudelijk werk in landelijk Noord, ik werk serieus en 
netjes. Ik geef respect en ik kan heel goed werken met oudere mensen. 
Voor eventuele refrenties en meer informatie kunt u contact opnemen via 
j.nalubowa@gmail.com 
Justina  

http://www.30vanamsterdamnoord.nl/
http://www.lauracorsi.nl/
http://www.studio13.nl/
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Rommelmarkt en zelfgebakken pizza’s in het weiland 
Keet Bloemendal organiseert op zaterdag 17 september een gezellige 
rommelmarkt op het weiland t.o. Bloemendalergouw 13. 
Vanaf 12.00 uur start de rommelmarkt. 
Neem een tafel of kleed mee om je spullen op te leggen en je kunt met de auto 
goed laden/lossen en parkeren op het weiland. Nodig vooral ook je vrienden 
en/of familie uit. Keet Bloemendal is natuurlijk open en vanaf 17.00 uur worden 
er pizza’s gebakken in het weiland en staan de houtkacheltjes aan. Tijdens het 
eten van de op hout gestookte pizza’s is er een live muziekact. 
Dus ruim je schuur of kast op, neem je zelfgemaakte spullen mee en kom 
gezellig naar de rommelmarkt. Heb je geen rommel?  
Kom langs voor koffie of pizza! 
Geef je naam op bij Hanneke op hannekevanherwerden@mac.com of bij  
Ellen op ellenhuysmans16@gmail.com zodat we ongeveer weten hoeveel 
mensen er komen. 
Check bij slecht weer onze facebookpagina Bloemendal of bel ons:  
Ellen 06-11091932 / Hanneke 06-55714156 
Tot dan! 
 
 
Electric Lady, een ode aan Jimi Hendrix 
Op zondag 18 september aanstaande, is het precies 46 jaar geleden dat 
gitaarlegende Jimi Hendrix op 27 jarige leeftijd overleed. Voor haar 
theaterconcert ‘Electric Lady’ bewerkte en vertaalde zangeres Beatrice van der 
Poel stukken van Hendrix naar het Nederlands tot verrassend sensuele en 
psychedelische klank-poëzie. 
Samen met gitarist Tim Eijmaal schreef ze ook 6 nieuwe stukken, als een ode 
aan Hendrix. Hiervoor verdiepte Van der Poel zich in Hendrix’ hippie wereld en 
songteksten en gaf een vrouwelijke draai aan thema’s als zijn vrije liefde, 
groupies, de blues, drank en drugs, de anti-Vietnam demonstraties en de liefde 
voor zijn moeder. 
Naast de vertaalde hits hoort u zogenaamde backstage-story’s; de feiten en 
fabels over het turbulente leven van Hendrix. Deze korte theaterteksten zijn 
geschreven door Librisprijs genomineerde auteur Thomas Verbogt. In het kerkje 
van Holysloot zal Electric Lady een speciaal akoestische versie brengen als 
“voodoo”kerkdienst. 
Met Beatrice van der Poel: vocals en lapsteel -Tim Eijmaal: gitaar -Thijs 
Vermeulen:basgitaar 
Deze voorstelling ging in première in de Kleine Komedie en toerde door het hele 
land. Lovende recensies stonden o.a. in Parool, Volkskrant en NRC. Nu bij ons in 
het Witte Kerkje 
Voor clips en info zie FB Holysloot kunstindekerk. Voor meer informatie over 
‘Electric Lady’ www.beatricevanderpoel.nl 
Aanvang 15.00 uur 
Toegang € 10,- incl. koffie, thee en koekjes – kinderen tot 12 jr gratis 

http://beatricevanderpoel.nl/
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Hardloopclub Holysloot start weer een Clinic. 
Ontspanning staat voorop en geniet van hardlopen en de natuur. 
Degenen, die samen met anderen willen hardlopen en dit willen combineren met 
genieten van de prachtige natuur, zijn van harte welkom bij Loopgroep 
Holysloot. Of je nu wilt hardlopen i.v.m. gezondheid, stressvermindering, 
prestatieverbetering, gewichtsverlies of nog andere redenen, een ding staat vast: 
samen met anderen gaat dat veel gemakkelijker en plezieriger! 
In alle gevallen geldt, dat plezier in het hardlopen voorop staat! 
De herfst staat weer voor de deur vandaar dat we weer een Clinic willen 
organiseren van 10 lessen om mensen te stimuleren om te gaan sporten. 
We willen de Clinic half september starten op de dinsdag avond van 19.00 tot 
20.15 vanuit het dorpshuis in Holysloot. 
Heb je belangstelling laat het ons weten: 
Marijke Splinter splintermarijke@gmail.com 
Tine Driessen  tine_driessen@hotmail.com 
 
 
Woonruimte gezocht 
Vriendelijk en betrouwbaar jong stel (theaterproducente en filosofe) wil graag 
neerstrijken in woonruimte in landelijk Noord. Dolgraag met tuin. Mag klein zijn 
maar fijn! Heeft u nog een (tuin)huis(je), bijwoning of appartement voor 
permanente bewoning (minimaal 1 jaar)? Wij houden ons warm aanbevolen. 
Max. € 900,- p.m. incl. Voor meer informatie mail hellagodee@hotmail.com of 
bel 06-13904044. 
 
 
Inschrijven jeugdschaatsen 
Tot 18 september kun je je nog inschrijven voor het 
jeugdschaatsen bij schaatstrainingsgroep Waterland. 
Iedere vrijdagmiddag van 16.55 tot 17.55 uur wordt er 
schaatsles gegeven op de Jaap Edenbaan. 
Kinderen van 6 t/m 12 jaar krijgen les zodat ze vertrouwd 
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 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), hiermee kun je een heel 
seizoen (van oktober tot maart) iedere vrijdag schaatsen óók tijdens de 
schoolvakanties ! 
Voor meer informatie of vragen over het jeugdschaatsen kunt je contact 
opnemen met Marianne Vrolijk tel: 020-4923372 of mail: 
jeugdcommissie@stgwaterland.nl 
  

mailto:splintermarijke@gmail.com
mailto:tine_driessen@hotmail.com
mailto:hellagodee@hotmail.com
http://www.stgwaterland.nl/
mailto:jeugdcommissie@stgwaterland.nl
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Amsterdam, een Meesterlijke geschiedenis 
Op donderdag 22 september geeft Dhr. René Valensa bij de 'Vrouwen van 
Nu'een presentatie over Amsterdam. In de virtuele wandeling via het scherm 
door de historische binnenstad van Amsterdam lopen we langs kunstwerken van 
beroemde historische meesters die op de openbare weg of in openbare 
gebouwen te zien zijn. Al deze kunstwerken vertellen een stukje van de 
Amsterdamse geschiedenis. We komen langs plekken waar Rembrandt gewerkt 
heeft, zien o.a.,originele schilderijen van Govert Flinck en v d Helst, teksten van 
Vondel, werken van Hendrik de Keuser en nog vele anderen. Het gaat tijdens 
deze lezing niet om de kunstwerken zelf maar om de Amsterdamse geschiedenis, 
het verhaal dat wordt verteld. 
De avond is voor leden en niet leden (entree voor niet leden € 5,-) en wordt 
gehouden in het Wijkgebouw van Schellingwoude, Wijkergouw 12. 
Lady's only! 
 
 
Najaarsmarkt historische verenigingen 
Op zondag 2 oktober organiseert het Historisch Centrum hun najaarsmarkt in 
Krijtmolen d'Admiraal. Van 12.00 tot 16.00 uur is iedereen van harte welkom die 
interesse heeft in de geschiedenis van zijn omgeving. 
Ook de Historische werkgroep van de Centrale Dorpenraad zal deze middag 
aanwezig zijn met hun informatie en boeken over de Tweede Wereldoorlog en 
de watersnood. 
 
 
SOOS in het Dorpshuis “De Beke” te Ransdorp 
Vanaf het ontstaan van het Dorpshuis De Beke is er een SOOS 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 reislustige personen uit te nodigen om over hun avonturen te vertellen 
en daarvan beelden te presenteren. 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 
2016/2017 is op dinsdag 4 oktober a.s. aanvang om 14.00 uur. 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. “We gaan beginnen kom op 
nou!” 
Mocht u geïnteresseerd zijn en informatie willen? Neem gerust contact op met 
Hennie Breedijk tel. 020-4904463. 
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Agenda september 2016 
 
 

  

1 september Vergadering Dorpsraad Schellingwoude 
2 september Durgerdam Ontwaakt 
3 september Kledingbeurs & Rommelmarkt Holysloot 
3 september Waterlandrun 
3 september Durgerdam Ontwaakt 
4 september Durgerdam Ontwaakt 
4 september 30 van Amsterdam-Noord 
7 september Inloopbijeenkomst dijkversterking, Durgerdam 
12 september Vergadering Dorpsraad Ransdorp 
16 september Vergadering Werkgroep Historie 
17 september Rommelmarkt bij Keet Bloemendal 
18 september Electric Lady, Kerk Holysloot 
20 september Vergadering Dorpsraad Zunderdorp 
22 september Vergadering Werkgroep Cultuur 
22 september Presentatie 'Amsterdam een meesterlijke 

geschiedenis' 
23 september Ophaaldag grof vuil 
24 september Voorstelling Rampscenario, Ransdorp 
25 september Burendag Schellingwoude 
26 september Vergadering Dorpsraad Holysloot 
27 september Vergadering Dagelijks Bestuur Centrale 

Dorpenraad 
1 oktober Kledingbeurs & Rommelmarkt Holysloot 
2 oktober Najaarsmarkt historische verenigingen 
4 oktober Soos Ransdorp, Bingo 
  
  

 


