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Nieuws van de Centrale Dorpenraad
Na een heerlijke zomer is de schoolvakantie weer voorbij en begint voor veel
mensen weer het 'gewone' leven.
In deze laatste maanden van het jaar wordt er door de Centrale Dorpenraad
alvast vooruit gekeken naar het nieuwe jaar. Vooral de subsidie aanvraag voor
onze stichting is altijd weer een belangrijk onderwerp. Verder vragen wij bij
de gemeente aandacht voor o.a. de wegen, het verkeer en bijvoorbeeld het
beheer van de openbare ruimte. Genoeg te doen!
Agenda Centrale Dorpenraad
De meeste vergaderingen zijn op het kantoor van de Centrale Dorpenraad en
beginnen doorgaans om 20.00 uur.
5 september
Denktank Openbaar Vervoer LN
10 september
Dagelijks bestuur
13 september
Dorpsraad Schellingwoude (intern)
20 september
Bestuurlijk overleg
27 september
Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje
Meedenken over openbaar vervoer in Landelijk Noord
Op woensdagavond 25 september is er een bewonersbijeenkomst voor de
bewoners van Landelijk Noord in Dorpshuis 'De Beke in Ransdorp. Onderwerp
van de bewonersbijeenkomst is ‘meedenken over de manier waarop het
openbaar vervoer in het gebied kan worden vormgegeven’.
De avond heeft een plenair programma waarbij samen met de bewoners
gekeken wordt naar de mogelijkheden en wensen voor het vormgeven van
het openbaar vervoer in Landelijk Noord, binnen bepaalde randvoorwaarden.
De avond start om 19:00 uur en is 21:00 uur afgelopen.
U bent allen van harte welkom.
We vragen u om u vooraf op te geven via: mokumflex@amsterdam.nl of u
kunt telefonisch contact opnemen met Jasmijn van Engelen: 06-38081253.
Het verslag van de bewonersavond die op 10 juli in Dorpshuis 'De Beke' is
gehouden staat op: www.centraledorpenraad.nl/mokumflex
Op donderdagmiddag 5 september om 16.30 uur komt de Denktank
Openbaar Vervoer bij elkaar op het kantoor van de Centrale Dorpenraad.
Samen met medewerkers van de gemeente Amsterdam wordt de bijeenkomst
van 25 september voorbereid. Een ieder die zich wil aansluiten bij de
Denktank is van harte welkom!
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Werk aan de weg
In opdracht van de gemeente Amsterdam voert Aannemingsmaatschappij Van
Gelder BV tussen september en december 2019 onderhoud uit aan de
Liergouw omwille van de verkeersveiligheid. De werkzaamheden dienen
gereed te zijn voor de dijkverzwaring van de Durgerdammerdijk en de
Uitdammerdijk. Inmiddels onderzoekt de gemeente Amsterdam een
definitieve oplossing om de weg en bruggen volledig te vervangen in circa
2025-2027.
Het gaat om het deel tussen de Schellingwouderdijk en de rotonde
Zuiderzeeweg (deeltraject 1) en het deel tussen het viaduct van Ring A10 en
de Dorpsweg Ransdorp (deeltraject 2).
In beide deeltrajecten worden snelheidsremmende maatregelen aangebracht,
wordt de rijbaan van nieuw asfalt voorzien, worden de bermen opgehaald en
wordt het straatwerk op de meeste plaatsen hersteld. Daarnaast worden de
lantaarnpalen weer recht gezet. In deeltraject 2 wordt daarnaast ook een deel
van de bestaande rijbaan opgehoogd zodat er minder water op blijft staan
tijdens de winter en worden de passeerplaatsen aangepast. Tegelijkertijd met
dit werk renoveert de firma Gebroeders van Kessel in opdracht van de
gemeente Amsterdam de twee bruggen op dit deel van de Liergouw. Door de
beperkte ruimte moet de Liergouw voor een langere tijd afgesloten worden
voor het doorgaande auto- en fietsverkeer.

Informatieavonden

Er worden twee informatieavonden georganiseerd over de werkzaamheden,
waar u van harte welkom bent. U kunt hier kennis maken met het
projectteam, het ontwerp van de openbare ruimte bekijken en een antwoord
krijgen op uw vragen. Beide avonden kennen geen vast programma. Vooraf
aanmelden is niet nodig, u kunt vrij inlopen.
Informatieavond deeltraject 1;
Wanneer; dinsdag 3 september van 19:00u-21:00u
Voor; bewoners en ondernemers Schellingwoude
Waar; Clubgebouw van ASV de Dijk aan de Schellingwouderdijk 220 te
Schellingwoude
Informatieavond deeltraject 2;
Wanneer; woensdag 4 september van 19:00u-21:00u
Voor; bewoners en ondernemers Ransdorp en Durgerdam
Waar; Dorpshuis De Beke aan de Dorpsweg Ransdorp 29 te Ransdorp.
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Wie wint de WOW-prijs?
Het Integraal ruimtelijk programma Durgerdam dingt mee naar de WOW-prijs
2019. Op donderdag 19 september wordt tijdens de landelijke WOW-dag de
tweejaarlijkse prijs voor beste samenwerking uitgereikt. Er zijn twee prijzen te
winnen, een juryprijs van € 10.000,- en een publieksprijs van € 5.000,-.
Het winnende team (of de winnende teams) mag het bedrag vrij besteden
aan alles wat met het project te maken heeft.
Een stem uitbrengen voor de publieksprijs kan tot en met de WOW-dag op 19
september via: https://wow-aanmelden.nl/wow-prijs/stemformulier
Meer informatie over de prijs op: https://platformwow.nl/
De tweejaarlijkse WOW-prijs is een aanmoedigingsprijs voor grond-, weg-, en
waterprojecten die op een innovatieve en slimme manier samenwerken en
verder gaan dan de standaard werkwijze tussen opdrachtgever en
opdrachtnemer.
Van de 37 ingeschreven projecten voor de WOW-prijs zijn door een jury tien
projecten geselecteerd, waaronder IRP Durgerdam, voor een volgende ronde:
het pitchen voor de jury.
Voor de pitch heeft het kernteam samen met Marianne van Leeuwen
(voorzitter Dorpsraad Durgerdam) en Yvonne Breedijk (voorzitter Centrale
Dorpenraad Landelijk Noord) een presentatie voorbereid die werd gegeven op
vrijdag 21 juni. Uit de tien projecten is vervolgens door de jury een top-3
samengesteld waaronder het IRP Durgerdam! Stemt u ook op ons?
Aanmelden Keep It Clean Day
Op vrijdag 20 september is de Keep it Clean Day. Iedereen die het leuk
vindt om samen aan de slag te gaan en schoon te maken in de stad kan zich
aanmelden. Samen hebben we de buurt in een mum van tijd weer schoon!
Opgeven kan met een groep (schoolklas, bedrijf, vriendengroep of
buurtgenoten). De bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen in hun eigen
omgeving het zwerfafval opruimen.
U mag ook zelf een opruimactiviteit bedenken. Alle acties worden
gewaardeerd en dragen bij aan een fijne leefomgeving. De gemeente
faciliteert de schoonmaakacties met materialen, zoals ringen of vuilgrijpers.
Nederland Schoon levert de andere materialen, als vuilniszakken en hesjes.
Meer informatie en het aanmeldformulier van de Keep it Clean Day is te
vinden op: https://www.amsterdam.nl/afval/keep-it-clean-day/
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen
Nieuwbouw OBS 'De Weidevogel'
Het schoolbestuur heeft samen met de school architectenbureau BDG gekozen
welke een ontwerp gaat maken voor het nieuwe schoolgebouw.
Op dit moment wordt met de architect en gemeente gekeken naar de beste
inpassing en massa van het nieuwe gebouw op het kavel. Zodra daar meer
over bekend is wordt er een bewonersbijeenkomst georganiseerd om
omwonenden en belangstellenden te informeren over de voortgang van de
nieuwbouwplannen en de inpassing van OBS 'De Weidevogel' in Ransdorp. De
exacte datum en tijd hiervan wordt nog bekendgemaakt maar zal medio
oktober zijn.
De Centrale Dorpenraad wil graag inventariseren of en welke vragen er zijn
over de nieuwbouw zodat deze vooraf reeds beantwoord kunnen worden.
Uw vraag kunt u, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken via
info@centraledorpenraad.nl of mondeling op het kantoor.
De vragen die vóór 1 oktober worden ingediend worden gezamenlijk aan de
projectleider gegeven en deze zal op al deze vragen een schriftelijke reactie
geven.

Informatie & Activiteiten
Kom ook zingen bij het koor van Schellingwoude
Vanaf maandagavond 2 september gaat het Koor van Schellingwoude na de
zomerstop weer beginnen. De repetities vinden plaats van 20.30 uur tot 22.15
uur in het Wijkgebouw ,Wijkergouw 12 ,naast de Schellingwouderkerk.
Het koor bestaat uit 24 vrouwen en worden door dirigent Ricus Smiden
begeleidt op gitaar.
Welke stemsoort u ook heeft, u bent van harte uitgenodigd om met ons koor
kennis te maken. Bladmuziek is aanwezig.
Het repertoire bestaat uit muziek uit alle windstreken. Recent hebben wij
opgetreden in de Buiksloterkerk tijdens Amsterdam Noord Volkoren.
Informatie Mary Takken 020-4904477 of 06-28057866 of mail naar
gerard.takken@hetnet.nl
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Kledingbeurs & Kringloop
De kledingbeurs en kringloopwinkel in het Dorpshuis van Holysloot is weer
geopend op zaterdag 7 september 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!

Zomermarkt
Op zaterdag 7 september is er vanaf 11 uur Zomermarkt bij Keet
Bloemendal, tegenover Bloemendalergouw 9. Een gezellige rommelmarkt met
verkoop van zelfgemaakte, biologische en tweedehands spullen. Kom ook!
Zelf iets verkopen? Bel Ellen 06-11091932 of Hanneke 06-55714156
Bij slecht weer check: https://nl-nl.facebook.com/bloemendalkeet/

Atelier Schellingwoude
Teken en Schilder atelier Schellingwoude heeft twee plekken vrij op de
donderdagavond en een plek op de dinsdagochtend, later instromen is
mogelijk. In de lessen is waarneming meestal de basis. Met dat uitgangspunt
help ik heel praktisch vaardigheden en technieken te ontwikkelen. Mijn
uiteindelijke doel is mensen te helpen de waarneming zoveel mogelijk te
ontdoen van oordelen, aannames en verwachtingen om van daaruit het
vertrouwen in het eigen vermogen te versterken en een eigen vertaling te
maken. Dat is serieus, maar vooral ook met plezier.
Dinsdagochtend van 10.30 tot 13.00 uur, blok van 12 lessen:
3, 10, 17, 24 september, 1, 8, 15 oktober, 5, 12, 19, 26 november en
3 december.
Donderdagavond van 19.45 tot 22.15 uur, blok van 12 lessen:
5, 12, 19, 26 september, 3, 10, 17 oktober, 7, 14, 21, 18 november en
5 december.
Herstvakantie van 19 oktober tot en met 3 november
Interesse? info@marietterenssen.nl of bel 0658885241
Hartelijke Groet, Mariëtte
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Licht en lucht, wind en water, Flip Schrameijer (1919-2007)

Overzichts – en verkooptentoonstelling van aquarellen, tekeningen en grafiek
in Dorpskerk van Durgerdam.

Kunstschilder Flip Schrameijer (1919-2007) werd 100 jaar geleden in
Amsterdam geboren. Zoals uit zijn oeuvre blijkt was zijn hoofdthema de
natuur, vooral de waterkant. In een bepaalde periode schilderde hij veel
stillevens en legde hij het gezinsleven vast. In die tijd schilderde hij ook
portretten in opdracht.
Als representant van een generatie schilders opgeleid aan de Rijksacademie,
ontwikkelde hij zich vooral als aquarellist, graficus en tekenaar. Van jongs af
aan had hij een passie voor tekenen.
En het weergeven van zijn omgeving in eenvoudige, duidelijke lijnen is altijd
zijn drijfveer gebleven. Hierbij waren zijn inspiratiebronnen het werk van Paul
Cézanne en Henri Matisse.
Schrameijer toont zich in zijn aquarellen en etsen meester in het vastleggen
van de vluchtige momenten van licht en lucht, wind en water. Met kleur,
penseelstreek en inkt streeft hij in zijn aquarellen telkens opnieuw naar de
verdere vereenvoudiging van zijn onderwerpen: een surfer, een zeilboot, een
ruiter of een wandelaar getroffen in het juiste licht.
In zijn etsen zijn markante gebouwen en luchten het onderwerp. Vaak
doorsneden door lijnen van hoogspanningsmasten of een boom op de
voorgrond.
Hij blijft experimenteren. En op hoge leeftijd pakt Schrameijer nog een nieuw
onderwerp op: Leda en de zwaan. Met pen, pastel of gemengde techniek
onderzoekt hij dit thema op de meest uiteenlopende manieren gebruikmakend
van alle mogelijke dragers, zoals achterkanten van briefpapier en enveloppen.
De tentoonstelling geeft een goed beeld van een gevarieerd oeuvre van een
gedreven kunstenaar die het moment wist te pakken.
Bij de tentoonstelling is het boek "Licht en lucht, wind en water. Flip
Schrameijer tekenaar, schilder, etser en aquarellist, een keuze uit 60 jaar
werk” te koop
Zaterdag 7 september
13.00 - 18.00 uur
Zondag 8 september
13.00 - 18.00 uur
Dorpskerk Durgerdam, Durgerdammerdijk 76, 1026 CB Durgerdam
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Tafel van Hoop in Dorpskerk Durgerdam
Op zondag 8 september verzorgt ‘Zinnig Noord’ een Tafel van Hoop in de
Dorpskerk Durgerdam. Vandaag de dag wordt vaak het woord ‘Community’
gebezigd, maar is dat hetzelfde als een gemeenschap vormen, een echte
gemeenschap te zijn? Aan de hand van verhalen, liederen en tafelgesprekken
verkennen we wat we belangrijk vinden om rond de Dorpskerk een
gemeenschap te vormen en wat ons daarbij hoop geeft.
Op de vleugel speelt Simon Plemp. Er is koffie/thee met krentenbrood.
Iedereen is van harte welkom. Aanvang: 10.30 uur. Einde 11.30 uur.
Adres: Dorpskerk Durgerdam, Durgerdammerdijk 76 in Durgerdam.
India; Van Delhi naar Kolkata
Op donderdag 12 september om 20.00uur kunt u in het Wijkgebouw
Schellingwoude bij de Vrouwen van Nu genieten van een reisverslag over
India door Harry & Gea Zuiderent. Zij vertellen over hun reis door het hart van
India. Van Delhi naar Calcutta (tegenwoordig Kolkata), door een nog
onbekend en weinig door buitenlanders betreden gebied. Prachtige cultuur
zoals de machtige forten van Gwalior en Orchha, de stoepa van Sanchi, de pre
historische rotsschilderingen in Bhimbetka, de rituelen in Varanasi aan de
heilige rivier de Ganges. Maar ook gingen we op zoek naar de tijger. Die was
ons al vier keer te slim af geweest, maar dit keer hadden we geluk, en hoe!
Gasten / partners zijn deze avond welkom. Leden gratis / Niet leden € 5,Afscheid dominee
De protestantse gemeente Ransdorp-Holysloot neemt afscheid van Ds.
Carolina Koops-Verdoes als predikant van zijn gemeente.
De afscheidsdienst is op zondag 15 september om 10.00 uur in de Witte
Kerk van Holysloot. Daarna zal er vanaf half 12 de mogelijkheid zijn om
persoonlijk afscheid te nemen van Carolina en Peter.
U bent van harte uitgenodigd.
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, dinsdag van 20 tot 21.15 uur en
woensdag 18.45 tot 20.00 uur.
Voor meer info of aanmelden voor een gratis proefles: arja662@gmail.com
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Schildersgroep Creatief op Papier
Op woensdagmorgen 18 september gaat de schildersgroep weer beginnen
aan een nieuw seizoen. Onze locatie is het kantoor van de Centrale
Dorpenraad, Dorpsweg 35 1028 BK Ransdorp.
We werken van 9.30 uur tot 12.00 uur en geven elkaar advies en goede raad.
We maken werkstukken met acryl verf en aquarelverf ,waarvan een aantal
wordt tentoongesteld in Dorpshuis 'De Beke'.
Het materiaal hiervoor is op de cursus aanwezig. Er is nog plaats voor enkele
enthousiaste cursisten. Informatie bij Tiny Zandstra tel. 020-4904316.
Pop-restaurant in De Zwaan
Café De Zwaan en Coventgarden doen wegens groot succes nog een keer een
Pop-Up restaurant in dit gezellige café in Ransdorp.
Op donderdag 19 september bent u van harte welkom, aanvang 18.00 uur.
Opgeven via 06-57495890 of cgarden@xs4all.nl
Remco Hakkert met Together Worship in Zunderdorp
Op 22 september om 10.30 uur verzorgt Remco Hakkert de
zondagochtenddienst, samen met Together Worship in de dorpskerk in
Zunderdorp, Achterlaan 12 Zunderdorp. De dienst bestaat uit het samen
zingen van de mooiste liederen (van hymns tot Opwekking), een woord en
solo's van Remco, schriftlezing en gebed. De dienst is zó gevarieerd dat het
jong en oud samenbindt.
Een carrière in de muziek was voor Remco vanzelfsprekend; muziek is zijn
grote passie. In zowel de kleinst denkbare bezetting (zichzelf begeleidend op
de piano), als in samenwerking met bijvoorbeeld het Metropole Orkest, brengt
Remco zijn composities ten gehore. Zijn liederen worden graag gezongen
door diverse jongerenkoren en ook steeds meer gemengde koren beginnen
zijn werk te ontdekken. De samenwerking tussen Together Worship en de
Dorpskerk Zunderdorp wordt een dienst om nooit te vergeten. Om alle
drempels weg te nemen is er deze ochtend één collecte tijdens de dienst die
ten goede komt aan het werk van Together Worship.
Koffieochtend
De Sooscommissie van Zunderdorp organiseert op woensdagmorgen
25 september een gezellige koffieochtend. Vanaf 10 uur staat de koffie klaar
bij Els Heerding aan 't Voorwerf 7.
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Gezocht: vrijwilligers voor activiteitenclub De Overhaal in
Durgerdam!
Ben jij die enthousiaste, actieve vrijwilliger voor een middag in de week op de
activiteitenclub De Overhaal in Durgerdam (Amsterdam Noord)?!
Heb jij affiniteit met kinderen en lijkt het je leuk om je enkele uurtjes per
week mee te helpen? Wil je graag ervaring opdoen?
Wij zoeken nog extra begeleiding per september 2019 voor een groep
kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Dit gaat o.a. om begeleiden en organiseren
van knutsel- en sportactiviteiten, samen eten en toezicht houden van 14.00 –
18.00 uur een middag per week (maandag, dinsdag of donderdag).

Wat bieden we jou?


Een leuk team van betrokken vrijwilligers (2 andere personen) en ouders
in Landelijk Noord;
 Er is veel ruimte voor eigen initiatief voor de invulling van de middagen;
 Een vrijwilligersovereenkomst op basis van oproep en een
vrijwilligersbijdrage.
Meer weten of reageren? Stuur dan je korte motivatie en CV naar:
deoverhaal@gmail.com met als onderwerp: Vrijwilliger De Overhaal.
We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.
Je kan ook een bericht sturen naar of bellen met 06-20246461 / 06-11350088
(Milah / Ilse).
Als je als vrijwilliger aan de slag gaat vragen we om een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG). Daarnaast vergoeden we een (verplichte) EHBO cursus.
We zien uit naar je reactie!
Stichting Activiteitenclub "De Overhaal" is 20 jaar geleden opgericht door en
voor ouders van kinderen die na school willen knutselen, puzzelen, tekenen of
buiten willen ravotten op het terrein van voetbalclub DRC in Durgerdam.
Na schooltijd worden de kinderen 3 dagdelen per week; maandag, dinsdag en
donderdag opgevangen. Meestal zijn er 3 leidsters voor ongeveer 10-15
kinderen. Ouders halen hun kinderen voor 18.00 uur op.
Eenmaal op De Overhaal in Durgerdam krijgen de kinderen wat te eten en te
drinken. Daarna gaan de kinderen onder begeleiding van de vrijwilliger doen
waar ze zin in hebben; voor ieder wat wils. Kinderen kunnen van alles doen
maar hoeven niet. Er heerst een ontspannen sfeer.
Veel ouders voelen zich betrokken bij het ouderinitiatief en vinden het leuk
om zo nu en dan een culturele of educatieve bijdrage te leveren.
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Kamerkoor Amsemble zingt Jephte van Carissimi
Het fraaie koor Amsemble begint het culturele seizoen met een zelden
uitgevoerd oratorium van Giacomo Carissimi. Het oratorium Jephte voor koor,
soli en basso continuo is een ontroerend en uniek werk in de geschiedenis van
het genre. Het verhaal gaat over de Israëlitische veldheer Jephte die een
belofte aan God doet. Hij belooft bij overwinning op de Ammonieten de eerste
persoon te doden die hem bij thuiskomst tegemoet komt. Tot zijn grote
verdriet wordt hij verwelkomd door zijn eigen dochter. Carissimi weet op
meesterlijke wijze de wisselende affecten in het verhaal op muziek te zetten.
Dit doet hij met eenvoudige verhalende recitatieven naast intense
dramatische monologen en dialogen, dansante strofische aria’s, ritmisch
gedeclameerde krijgshaftige koren en uitroepen van vreugde en verdriet. Met
deze nieuwe technieken van componeren werd het nieuw genre oratorium
geboren. Voorafgaand aan dit oratorium zingt Amsemble de Missa Brevis van
Giovanni da Palestrina voor a capella koor en Christe adoramus te van
Monteverdi. Een heerlijk programma voor de oude muziek liefhebber. Van
harte aanbevolen. Duur: 50 minuten zonder pauze.
Zaterdag 28 september om 20:00 uur in de
Dorpskerk Zunderdorp, Achterlaan 12 in Zunderdorp
Zaterdag 5 oktober om 20:15 uur in de
Protestantse Kerk De Swaen, Voorhaven 135 in Edam
Entree: € 12,50
Kaarten zijn 30 minuten voor aanvang verkrijgbaar bij de ingang v.d. kerk.
www.amsemble.nl

Ruk uit voor de Ransdorper Buurtborrel 2019!
Zondag 29 september vanaf 15:00 uur, is iedereen welkom bij de
voormalige brandweerkazerne. Een mooie plek om samen te komen, te
borrelen of te blussen, en nieuwe buren te verwelkomen. Wij zorgen voor
koffie, thee, limonade, fris en een biertje. Er staat een melkbus voor een
vrijwillige bijdrage in de kosten. Marco Hofman van wijnhandel Profumo
schenkt mooie wijntjes voor vriendelijke prijsjes.
Neem zoals vanouds zelf je favoriete borrelhap mee.
We hopen jullie allemaal te zien. Hoe meer Ransdorpers, hoe meer
gezelligheid! Tot 29 september, dan gaan we vlammen!!
Het BuurtBorrelComité
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Amsterdam Real Book fietstour met stichting DOEK
Wij zijn superenthousiast dat we met stichting DOEK de eerste fietstour van
Holysloot Kunst in de Kerk kunnen organiseren! Het Amsterdam Real Book is
een project dat een brug slaat tussen de new up-and-coming en een oudere
generatie van improviserende musici. De Amsterdamse scene dankt haar
internationale faam en respect aan het experimentele karakter maar ook aan
de diverse onderlinge samenwerkingsverbanden.
Op zondag 29 september is er een fietsroute uitgezet waarbij op
verschillende plekken een kort concert wordt gegeven, aan het eind kan er
lekker worden gegeten bij Boergondineren.
De route begint om 14.30 bij `Aan Lager Wal’ een vrijplaats aan het begin
van de Schellingwouderdijk (bij de Oranjewerf). Het eerste optreden is van
ZEA, de eclectische strange edge monotype band van Arnold de Boer met
Oscar Jan Hoogland. Hoogland is pianist maar wordt ook gezien met oude
synthesizers, een aangepast elektrisch klavichord, gitaar, draaitafel, of
speelgoed. Zea en Oscar treden regelmatig op in Ghana, dit concert baseert
zich op hun Ghanese set.
Na deze verfrissende start gaan we op weg naar Holysloot. Onderweg is er
nog een verrassende act te verwachten dus wees alert. In het Witte Kerkje
treedt om 16.15 uur de band All Ellington op met al haar blazers: Mo van der
Does op altsax en klarinet, Natalio Sued op tenor sax, Giuseppe Doronzo op
de bariton, Jimmy Sernesky op trompet en Joost Buis op trombone en Eric
Boeren op cornet. Voor dit concert maken zij speciale arrangementen.
Rond 17.30 uur speelt het ICP orchestra met de Waterlandse Harmonie in de
hooischuur van de familie Vendrig aan de Liergouw. Na hun spetterende
concert in het BIMhuis in mei, is dit voorlopig de laatste kans om hen samen
te zien optreden. Aan het eind van de avond kan je nagenieten van de muziek
met een heerlijk diner met uitzicht over de weilanden. Kaartjes fietstour 15
euro te koop via FB Holysloot Kunst in de Kerk, www.holysloot.nl, of direct op
www.cangotickets.com/waterlandprojecten (koop gelijk kaartjes voor het
tweegangen diner voor 16,50 van Boergondineren)
Locaties:`Aan Lager Wal’ Nieuwendammerdijk 540, Witte Kerkje Holysloot,
Boergondineren Liergouw 78A

Tuinvrouw aangeboden
Ik ben Liset Boukema en heb een volkstuin (sier en moes) in Amsterdam
Noord. Heeft u klussen in uw tuin waar u niet aan toe komt of wilt u iets
nieuws gaan doen met uw tuin? Dan kom ik u graag langs.
Mijn uurprijs is € 20,-. Telefoon 06- 1488 6935
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‘Salon op de Dijk’ viert zijn eerste lustrum
Om dit te vieren pakken we op 6 oktober uit door te verhuizen naar de
sfeervolle Schellingwouderkerk. Om 14.00 begint daar het programma,
waarna we als van ouds, verhuizen naar het voormalige postkantoor en de
sluiswachterswoning van René Melse en Monique Dehue. De entree is dit jaar
gratis! Wel vragen wij een donatie om de begroting rond te krijgen.
Dat ‘Salon op de Dijk’ klasse heeft, is bewezen: Hannah van Binsbergen en
Joost Baars kregen de VSB-poëzieprijs en Tsead Bruinja is de huidige Dichter
des Vaderlands. Zij traden in eerder edities op. De line up van dit jaar:
We starten met Ellen Deckwitz die als dichter/performer haar sporen verdiend
heeft. Net als Ingmar Heytze, bekend van NRC, die vorig jaar de Salon
opende en nu afsluit met zijn Asfaltfeeën.
Verder hebben we voor u geprogrammeerd: Het Adwaita trio met zang
gebaseerd op de poëzie van Dèr Mouw. De dichters Rots, Gita Hacham en
Rosa Schocht die in augustus haar debuutbundel uitbracht en muziek van
‘Under the Covers’ (hebben net een prachtige cd opgenomen) en Vondelier
met briljante luisterjazz.
Kortom een mooi programma op mooie locaties met als afsluiting een borrel
met hapjes waar u met elkaar en de artiesten in gesprek kunt gaan.
Zondag 6 oktober, Schellingwouderkerk, aanvang 14.00 uur, inloop vanaf
13.30. Borrel vanaf 17.00 uur.
Graag reserveren door een mail te sturen naar davebouw@noorderijdijk.nl
met vermelding van uw naam en het aantal gasten. Zonder reserveren bent u
ook welkom maar vol is vol.
Een vriendelijke groet en hopelijk tot 6 oktober!
Mark Opfer en Dave Bouw
Zunderdorper Kunst in de Kerk
Op 10, 11 en 12 oktober heten wij u welkom in de Kerk van Zunderdorp.
Onder het genot van een kopje koffie of een goed glas wijn kunt u genieten
van al het schoons onze creatieve dorpsgenoten te bieden hebben.
Inmiddels hebben al 35 dorpsgenoten zich aangemeld.
Wij zullen een prachtige expositie samen stellen met kunst, bijzondere
verzamelingen en hobby's. In de toren van de kerk zullen wij een aparte
expositie samenstellen met foto's, etsen en schilderijen van Zunderdorp.
Op donderdagavond 10 oktober wordt de expositie muzikaal opgeluisterd.
Hierbij bent u allen van harte uitgenodigd. De toegang is gratis!
Donderdag 10 oktober van 10:00 tot 22:00 uur
Vrijdag 11 oktober
van 10:00 tot 22:00 uur
Zaterdag 12 oktober
van 10:00 tot 16:00 uur
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Warmtepompen: Praktijk ervaringen in Schellingwoude
Op 2 november van 10:00 tot circa 14:00 delen enkele
warmtepompgebruikers graag hun ervaringen. Van het prille plan tot de
eerste voldoening van een groene warme douche is een heel traject vol
afwegingen voor de eigenaar, om van de stappen van de installateur maar
niet te spreken.... Hoewel, daar willen het we dus juist wèl over hebben op
zaterdag 2 november in het buurthuis in Schellingwoude.
We starten met een presentatie in het buurthuis. Vervolgens bezoeken we
enkele adressen waar warmtepompen zijn aangebracht. Ook alle, en vaak
uitgebreide voorbereidingen op gebied van isolatie en (financieel, formeel en
technisch) haalbaarheidsonderzoek komen ter sprake. Behalve eigenaren
zullen ook installateurs aanwezig zijn. Tijdens het hele programma is het
mogelijk vragen te stellen en we zorgen dat er naast experts ook informatie
beschikbaar is. We willen graag zoveel mogelijk vragen beantwoorden. Hoe
voelt het? Hoeveel geluid maakt een warmtepomp? Hoe kies je de goede?
Welke isolatie heb ik nodig? Alles komt aan bod!
De middag kan bij belangstelling gerust wat uitlopen. Dan kunnen ook de wat
ingewikkelder vragen beter aan bod komen.
Kortom: een ideale gelegenheid om te ervaren wat een warmtepomp is.
U kunt zich aanmelden voor deze warm aanbevolen middag per email bij
Louise van 02025. De organisatie van deze middag berust bij Anrik Engelhard
(Noorder IJdijk 107, Schellingwoude) in samenwerking met de Nationale
Duurzame Huizenroute en 02025, de organisatie die Amsterdam tot koploper
energietransitie wil maken.
Onbekend? Kijk eens bij www.02025.nl en/of www.duurzamehuizenroute.nl
Aanmelden en info bij Louise: louise@02025.nl
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Anrik Engelhard
06-46221522 of a.engelhard@xs4all.nl
Vooraankondiging Halloween
Op zaterdag 2 november is het Halloween op tuinpark Rust en Vreugd. De
hele buurt is welkom om dit leukste feest van het jaar in stijl met ons mee te
vieren! Het thema van dit jaar is het Mexicaanse Dia de los Muertos.
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Agenda september 2019

4 september
5 september
7 september
7 september
7 september
8 september
8 september
10 september
12 september
13 september
15 september
18 september
19 september
20 september
20 september
22 september
25 september
25 september
27 september
28 september
29 september
29 september
1 oktober

Informatieavond Liergouw
Denktank Openbaar Vervoer LN
Kledingbeurs & Kringloop
Zomermarkt
Tentoonstelling Flip Schrameijer
Tafel van Hoop, Durgerdam
Tentoonstelling Flip Schrameijer
Dagelijks bestuur CDR
Vrouwen van Nu, Reisverslag India
Dorpsraad Schellingwoude
Afscheidsdienst Ds Koops-Verdoes
Start Creatief op Papier
Pop-Up restaurant De Zwaan
Bestuurlijk overleg
Keep It Clean Day
Together Worship
Soos Zunderdorp, Koffieochtend
Bewonersbijeenkomst OV
Ophaaldag grof vuil
Kamerkoor Amsemble
Ransdorper Buurtborrel
Fietstour met stichting DOEK
Soos Ransdorp, Bingo

