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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 AmsterdamNoord 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:
Telefoon:
Email:
Website:

Dorpsweg 35
1028BK Ransdorp
020-4904437 (ma, di, do en vr van 9.00 tot 15.00 uur)
info@centraledorpenraad.nl
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/
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Nieuws van de Centrale Dorpenraad
De zomervakantie is weer voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Na een
wat rustige periode en hopelijk een fijne vakantie gaan we weer 'met volle
kracht' vooruit, ...
Agenda Centrale Dorpenraad
De meeste vergaderingen zijn op het kantoor van de Centrale Dorpenraad en
beginnen doorgaans om 20.00 uur.
6 september
Werkgroep Internet
11 september
Dagelijks Bestuur
12 september
Bespreken afvalinzameling LN
14 september
Werkgroep Historie
20 september
Bijen bijeenkomst
21 september
Overleg met Gebiedsteam
28 september
Overleg met leden bestuurscomm. Noord-Oost
28 september
Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje
Afvalinzameling in Landelijk Noord
In mei is groepje bewoners uit de dorpen en medewerkers van het Stadsdeel
bij elkaar geweest om te praten over de afvalinzameling in ons gebied. We
kwamen tot de conclusie dat we niet ontevreden zijn over hoe het nu gaat.
Wel staan we voor de komende jaren voor enkele uitdagingen.
 We willen graag dat er meer gescheiden wordt ingezameld zodat meer
afval gerecycled kan worden.
 De gemeente gaat in heel Amsterdam nieuwe containers voor glas en
papier invoeren, hoe pakt dat uit voor Landelijk Noord?
 Is het mogelijk om minder zwaar verkeer (zoals de vuilniswagen) door het
gebied te laten rijden door bijvoorbeeld de frequentie van de inzameling
te wijzigen?
 Hoe zou het zijn om op strategische plekken een afvalverzamelpunt te
maken waar je alles kwijt kunt en misschien wel je pakketje van PostNL
kunt afhalen.
Genoeg om over na te denken dus ...
Heb je ook ideeën of wil je meepraten over dit onderwerp, dat kan! Op
woensdag 12 september om 16.00 uur komen we weer bij elkaar.
Meld je dan aan via 020-4904437 of info@centraledorpenraad.nl

3

Thijs Porsius overleden
Afgelopen augustus is Thijs Porsius op 93-jarige leeftijd overleden. Thijs heeft
zeven keer meegewerkt aan de uitvoering van het lespakket over de Tweede
Wereldoorlog in Landelijk Noord. Als oud verzetsman heeft hij ieder jaar aan
de kinderen van groep 8 van OBS De Weidevogel uitgebreid verteld over zijn
ervaringen tijdens de oorlog. Iedere keer wist hij de klas weer te boeien met
zijn verhaal en werden er door de kinderen veel vragen gesteld en door hem
beantwoord. Afgelopen 5 juli was hij voor het laatst in de klas.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat Thijs ondergedoken op een boerderij aan
de Durgerdammergouw, samen met twee kameraden heeft hij diverse
wapentransport verzorgd en gedropte wapens schoongemaakt en in elkaar
gezet. Aan het einde van de oorlog was hij betrokken bij de dijkbewaking
i.v.m. de plannen van de bezetter om de Waterlandse Zeedijk op te blazen.
Zijn verhaal was een belangrijke bron voor het boek 'Landelijk AmsterdamNoord 1940-1945'.
De Centrale Dorpenraad is dankbaar dat Thijs ons en de kinderen zoveel heeft
verteld over zijn verzetswerk en wenst zijn familie veel sterkte toe.
Volle glas- of papierbakken
Soms gebeurt het dat een glas- of papierbak al vol is nét als jij jouw afval wilt
wegbrengen, wat te doen:
Geeft het z.s.m. door aan de gemeente en gooi je glas en/of papier ergens
anders of een andere keer weg!
Dus niet jouw glas/papier bij de volle bakken laten staan!
De melding bij de gemeente kun je op de volgende manieren doorgeven:
 Bel 14 020, het informatienummer van de gemeente
 Via de website van de gemeente: https://www.amsterdam.nl/wonenleefomgeving/melding-openbare/
 Met de App 'Verbeter de buurt'
N.B.
Probeer zo goed mogelijk de locatie van de volle glas- of papierbak door te
geven! En bedenk: Als niemand doorgeeft dat de bak vol is dan wordt deze
ook niet eerder geleegd ...
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen
Update glasvezel in Landelijk Noord
De werkgroep heeft aan de voorwaarden van de provincie voldaan dat van de
circa 160 'witte adressen' in Landelijk Noord minimaal 70% bereid is om deel
te nemen aan het project om onze aanvraag voor een garantiestelling
goedgekeurd te krijgen. We hebben dit percentage met 85% ruimschoots
gehaald en gaan nu verder met het proces van de aanvraag bij de provincie!
Ondertussen hebben we ook contacten gelegd met commerciële partijen die
we gevraagd hebben een voorstel te maken om in heel Landelijk Noord
glasvezel aan te leggen. Twee serieuze aanbieders hebben in de
zomerperiode hun voorstel ingediend. Binnenkort zullen deze door de Centrale
Dorpenraad en gemeente beoordeelt worden en kan er mogelijk een keuze
gemaakt worden. Kortom positieve ontwikkelingen.
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
Sinterklaasintocht in Zaanstad dit jaar
De landelijke intocht van Sinterklaas is dit jaar in de gemeente Zaanstad. Op
17 november komt Sinterklaas aan in Zaandijk, daarna gaat hij te paard naar
de Zaanse Schans. Gelukkig is dat niet al te ver voor wie in Waterland woont.
Wegens gebrek aan organisatoren zal dit jaar namelijk geen intocht in
Durgerdam plaats kunnen vinden. Oproepen voor nieuwe leden van de
Intochtcommissie Landelijk Noord vonden helaas geen gehoor. Klopt het
Sinterklaashart toch te hard om dit te laten gebeuren?
Meld je dan bij Jessica Voorwinde, 06-40654267.
Bijen
Het komt steeds vaker in het nieuws, het gaat slecht met de (wilde) bij in
Nederland. Maar hoe zit dat eigenlijk in Landelijk Noord?
Op donderdag 20 september om 20.00 uur komen een groepje mensen bij
elkaar om het hierover te hebben. 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
Opleiding Raja yoga
Per 1 september gaat de Raja yoga opleiding starten in de kerk van Ransdorp.
Op maandagochtend is het basisjaar van de yogaopleiding, wil je meedoen of
meer info kijk dan op www.yogaopleiding.com
Verder is er ook de mogelijkheid om een privé yogales te boeken voor 1 of 2
mensen in de kerk.
Of yoga outdoor coaching door Annemiek Latour, yoga- en meditatiedocent,
en geregistreerd yoga outdoor life coach. Wil je meer informatie of een les
boeken op maat neem dan contact op: yogaopleiding@gmail.com
Nieuws van YogaClub Ransdorp
Vanaf 3 september is er op iedere maandag middag Stoelyoga van 17.00 tot
18.00 uur bij YogaClub Ransdorp in Dorpshuis De Beke!
Stoelyoga is voor iedereen, ongeacht leeftijd, omvang, gewicht, lenigheid of
conditie. Bij stoelyoga beweeg je op een rustige manier, ondanks eventuele
beperkingen. Door regelmatig aan stoelyoga te doen voelt je lichaam (en je
geest) soepeler, sterker, voel je je meer ontspannen en word je concentratie
beter. En natuurlijk doe je stoelyoga omdat het leuk is en om te genieten!
Wil je dit eens proberen?
Neem dan contact op met info@GittaYoga.nl of bel: 06-28029432, of kom op
3 september naar het Dorpshuis. De kosten zijn € 7,-.
Yin/Yang Yoga is en blijft er altijd voor iedereen op
maandag van 18.30 tot 19.40 uur en van 19.50 tot
21.00 uur. Ook hiervoor zijn nog enkele plaatsten vrij.
Tot ziens!
Boerenmarkt Zunderdorp
Een korte terugblik op de heel geslaagde boerenmarkt in Zunderdorp. Wat
was het op 7jui een feest rond het kerkplein, heerlijk marktweer, enorm veel
publiek, ruim 250 enthousiaste medewerkers, kortom het kon niet mooier. En
wat een schitterend resultaat heeft de markt opgebracht; € 40.169,90 netto.
Deze opbrengst is gedeeld door de kerk van Zunderdorp, Stichting Diensten
met Belangstellenden te Amsterdam en voetbalvereniging HBOK.
Langs deze weg willen wij nog een keer alle bezoekers, kopers van de loten
van de grote verloting, sponsors, en medewerkers heel, heel hartelijk
bedanken.
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Schilderijen van Chagall als inspiratie voor de toekomst
De vakantie is zo'n beetje achter de rug. Tijd om weer aan de slag te gaan.
Wat nemen we mee van de vakantie? Beïnvloeden ervaringen en inzichten uit
het verleden de keuzes die we maken voor de toekomst?
Op zondag 9 september is er daarom een speciale dienst in de Dorpskerk
van Durgerdam. Het thema van deze viering is ‘Herinner je je toekomst’.
Aan de hand van schilderijen van Chagall, de Tien Woorden uit de Bijbel en
liederen van dichter Huub Oosterhuis hopen we meer zicht te krijgen op hoe
mensen keuzes maken en waarop deze gebaseerd zijn.
Voorganger is Dhr. Guus van Es, liefhebber van de schilderijen van Chagall.
De viering begint om 10.30 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.
Dr. Jordan Institute in Holysloot
Dr. Jordan Institute bestaat uit de klassiek geschoolde zanger en
tekstschrijver Nicole Jordan uit Trinidad, Mark Tuinstra (The Nordanians,
Omar Ka Band, Keppler Sessions) en Stefan Kruger (o.a. SFeQ, New Cool
Collective, Zuco 103 and Krupa & The Genes), twee muzikanten / producers
uit Amsterdam. De muziek is een mix van carib, elektronica, pittige gitaar en
hybride ritmes bekroond met Nicole's vocale acrobatiek. In het najaar
verschijnt hun eerste CD. Luister hier naar de eerste single Wine Me:
Website:
https://www.drjordaninstitute.com
Facebook:
https://www.facebook.com/drjordaninstitute
Witte Kerkje, Dorpsstraat 30, 1028 BE Holysloot
Zondag 16 september, 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!
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
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Koor van Schellingwoude houdt meezingavond
Iedereen die van zingen houdt is welkom op maandag 17 september van
20.30 uur tot 22.15 uur, de zaal is open vanaf 20.00 uur.
We zingen gevarieerde muziek.
De locatie is het Wijkgebouw, Wijkergouw 12 in Schellingwoude
Voor bladmuziek wordt gezorgd.
Meer informatie bij Mary Takken 06-28057866

Prinsjesdag lezing door Hr. Thijs van Leeuwen
Deze maand staat Prinsjesdag voor de deur. Thijs van Leeuwen is deskundige
op het gebied van koninklijk en militair ceremonieel over deze 3de dinsdag in
september en heeft bijna 20 jaar lang meegewerkt aan alle NOS televisie
uitzendingen van Prinsjesdag en daarbij als gastcommentator presentatrice
Maartje van Wegen ondersteund.
Op 20 september verzorgt hij bij de Vrouwen van Nu een lezing over dit
onderwerp.
Locatie Wijkgebouw Schellingwoude, Wijkergouw 12.
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.
Lady's only
Leden gratis / Gasten € 5,-

Ransdorper Buurtborrel
Op zondag 23 september vanaf 15.00 uur organiseren we weer een borrel
op het Overkantje voor alle Ransdorpers.
Met hartelijke groet van uw borrelcomité: Lenneke, Marjan, Tine en Hannah

De schildersgroep Creatief op Papier
Op woensdagmorgen 26 september gaan we weer beginnen aan een nieuw
seizoen. Voor belangstellenden zijn er nog enkele plaatsen vrij.
Het schilderen wordt gehouden op het kantoor van de Centrale Dorpenraad
woensdag van 9.30 uur -12.00 uur.
Voor inlichtingen kunt u bellen met Tiny Zandstra, 020-4904316.
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Kledingbeurs & Rommelmarkt
Zoals iedere eerste zaterdag van de maand is de kledingbeurs en
rommelmarkt in het Dorpshuis van Holysloot op 6 oktober 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
Het kamerkoor Amsemble werd onlangs met vier sterren bekroond in dagblad
Trouw. De nieuwe cd is te koop bij Donemus.
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. Een prachtige werk dat niet veel wordt uitgevoerd.
Zaterdag 6 oktober 2018
20:15 uur
Dorpskerk Zunderdorp
Entree: € 10,00
Kaarten verkrijgbaar bij de ingang v.d. kerk vanaf 19:45 uur
www.amsemble.nl

Beste Schellingwouders,
Nadat wij afgelopen juli in ons huis zijn overvallen hebben wij ontzettend veel
reacties gekregen. Omdat wij niet iedereen persoonlijk kunnen bedanken
doen wij dit graag via 't Zwaantje.
De vele reacties, kaarten en bloemen doen ons goed! Het voelt als een
omarming door het dorp. Iedereen heel hartelijk dank hiervoor!
Ook veel dank aan de hulpdiensten die ons zo goed hebben opgevangen en
geholpen.

Kees en Herman Bletz
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Salon op de Dijk
Het intiemste literaire festival van Schellingwoude, beleeft haar vierde editie
op zondag 7 oktober.
Net als voorgaande jaren opent het Wijkgebouw van Schellingwoude
(Wijkergouw 12) op zondag 7 oktober om 13.30 uur haar deuren voor het
jaarlijks terugkerende evenement Salon op de Dijk. Op drie verschillende
locaties stellen Mark Opfer, Dave Bouw en Zadok Samson, gevestigde namen
en nieuw talent op het gebied van muziek en poëzie aan u voor. Wanneer de
laatste act om 16.30 uur geweest is volgt de borrel waar u ruimschoots de
gelegenheid heeft om met de artiesten een praatje te maken. Kaartjes kosten
€ 12,50 in de voorverkoop en € 15,00 aan de deur.
Salon op de Dijk neemt u mee op een tocht door de wijk. Van het
Wijkgebouw wandelt u over de Noorder IJdijk naar het oude postkantoor en
bezoekt u een sluiswachterswoning uit eind 19 e eeuw. Bij alle drie de locaties
spreken dichters en zingen muzikanten u in gemoedelijke setting toe.
Op eerdere edities van de Salon hebben onder anderen opgetreden Joost
Baars (Binnenplaats, winaar VSB-poëzie-prijs), Hannah van Binsbergen
(Kwaad gesternte, 2016 , winnaar VSB poëzie-prijs), Simon Mulder (bekent
van het Feest der Poëzie) en Dean Bowen (Bokman, 2017, genomineerd C.
Buddingh’-prijs 2018)
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. BouwEngels onder vermelding van uw naam! Aan de deur kosten kaartjes €15,Activiteitenclub 'De Overhaal'
De Overhaal is een naschoolse activiteitenclub die 20 jaar gelden is opgericht
door Waterlandse ouders die een plek zochten waar hun kinderen na school
konden samenkomen en spelen. Aanvankelijk hielden de ouders bij toerbeurt
toezicht op de kinderen. Inmiddels is 'De Overhaal' uitgegroeid tot een
activiteitenclub waar kinderen na schooltijd kunnen spelen, sporten en
knutselen onder het toeziend oog van ervaren leidsters.
De Overhaal is gevestigd op het terrein van voetbalclub DRC aan de
Durgerdammerdijk 76.
Wij zijn geopend op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag van 14.30 tot
18.00 uur. Na de zomervakantie hebben wij nog enkele plekken vrij.
Heb je interesse? Stuur een mail naar:
deoverhaal@gmail.nl of naar jokegeuze@hotmail.com
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Brandweerkazerne Ransdorp gesloten
De brandweerkazerne Landelijk Noord aan de Dorpsweg in Ransdorp wordt
definitief gesloten. Door een tekort aan vrijwilligers is het niet langer mogelijk
om de kazerne open te houden.
In 2015 werd reeds geconstateerd dat er sprake was van een
personeelstekort. Sindsdien zijn er diverse wervingsacties geweest om nieuwe
vrijwilligers aan te trekken. Er kwamen nieuwe vrijwilligers maar mede door
de uitstroom van personeel bleef het tekort bestaan.
De brandweerzorg in Ransdorp zal na de sluiting worden verzorgd door de
kazernes in Amsterdam-Noord. Door de snelle uitruktijd van de beroeps
brandweermensen van onder andere kazerne Zebra aan de IJdoornlaan,
zullen de opkomsttijden nagenoeg gelijk blijven toen kazerne Landelijk Noord
nog operationeel was. De blusboot van de brandweer, die bij de Oranjesluizen
bij Schellingwoude ligt, blijft wel onder beheer van de vrijwilligers van
Landelijk Noord.
Brandweer Amsterdam-Amstelland blijft zich inzetten voor de veiligheid van
de inwoners van Landelijk Noord. Kijk ook eens op de website
www.brandweer.nl/brandveiligheid. Hier staat informatie over welke
maatregelen burgers zelf kunnen nemen om brand te voorkomen.

Gevonden
Eind juni is er op het fietspad tussen de Bloemendalergouw en Durgerdammergouw een kinderjasje gevonden. Het is een kleine maat spijkerjasje.
Het jasje is op te halen op het kantoor van de Centrale Dorpenraad.

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

11

Agenda september 2018

6 september
9 september
11 september
12 september

Werkgroep Internet, CDR
Viering 'herinner je je toekomst', D'dam
Dagelijks bestuur, CDR
Bijeenkomst afvalinzameling, CDR

14 september
16 september
17 september
20 september
20 september

Werkgroep Historie, CDR
Kunst in de Kerk, Holysloot
Meezingavond, Schellingwoude
Bijen bijeenkomst, CDR
Lezing Prinsjesdag, Vrouwen van Nu

21 september
23 september
28 september
28 september

Gebiedsteam Noord-Oost, CDR
Ransdorper buurtborrel
Stadsdeelcommissie Noord-Oost, CDR
Ophaaldag grof vuil

