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Nieuws van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord 
De eerste maand van 2013 is weer voorbij gevlogen ! We hebben kunnen genieten 
van een korte ijsperiode en gelukkig is de verkeersoverlast hierbij beperkt gebleven. 
Wie weet wat februari ons nog gaat brengen... 
De CDR heeft plannen om kosten in rekening te gaan brengen voor het plaatsen van 
advertenties in 't Zwaantje, dit om de kosten omlaag te brengen. Binnenkort worden 
hiervoor tarieven vastgesteld en in het volgende 't Zwaantje wordt u hierover verder 
geïnformeerd. 
 

Agenda Centrale Dorpenraad 
12 februari  Vergadering Dagelijks Bestuur 
27 februari  Vergadering Werkgroep Agrariërs 
1 maart  Uiterste datum inleveren kopij ’t Zwaantje 
De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de Werkgroepen zijn op het kantoor 
van de CDR en beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
 
 

Wijkgids Landelijk Noord 
Aanvullingen en wijzigingen voor de wijkgids kunt u nog steeds doorgeven aan het 
secretariaat van de CDR. 
e-mail: info@centraledorpenraad.nl of tel: 020-4904 437 

mailto:info@centraledorpenraad.nl
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Ontwerp Bestemmingsplan Landelijk Noord 
Van 19 december 2012 en tot en met dinsdag 29 januari 2013 heeft het 
Ontwerpbestemmingsplan Landelijk Noord ter inzage gelegen. Tijdens deze periode 
is er volop gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het bestemmingsplan in te zien 
op het kantoor van de CDR. Ook de beide extra inzage-avonden van 16 en 21 januari 
waren zeer goed bezocht. veel mensen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
om vragen over het bestemmingsplan te stellen aan de medewerker van het 
Stadsdeel ! 
Tot en met 29 januari kon iedereen zijn zienswijze bij het Stadsdeel indienen. De 
volgende fase is dat het Stadsdeel een Nota van beantwoording gaat opstellen. 
Ook de CDR heeft een zienswijze ingediend, deze kunt u vinden op onze website 
www.centraledorpenraad.nl 
 
 

Beleidsplan CDR 2013-2016 
In januari heeft het Dagelijk Bestuur van de CDR het nieuwe Beleidsplan 2013-2016 
vastgesteld. In het beleidsplan wordt de visie van de CDR verwoord op het 
cultuurlandschap Landelijk Noord en is dient als richtlijn voor de inbreng van de CDR 
bij overleg- en besluitvormingsprocessen. Hierbij vormt het een uitgangspunt voor 
de adviezen aan het stadsdeel Amsterdam-Noord en andere partijen die betrokken 
zijn bij de ontwikkelingen van Landelijk Noord.  
Het Beleidsplan 2013-2016 is te lezen op de website van de CDR: 
www.centraledorpenraad.nl of verkrijgbaar via het kantoor. 
 
 

Dorpsraad Ransdorp 
De Dorpsraad wil graag iedereen heel hartelijk bedanken voor hun aanwezigheid 
tijdens de nieuwjaarsreceptie van 17 januari j.l., het was goed om te zien dat zoveel 
dorpsbewoners geïnteresseerd zijn in het wel en wee van ons dorp. Gezien de 
opkomst houden we volgend jaar weer een bijeenkomst en dan zullen we voor de 
duidelijkheid een microfoon gebruiken ! 
Filmploeg in Ransdorp 
Zo nu en dan worden er in Ransdorp filmopnames gemaakt, de toestemming 
hiervoor wordt verleent door de gemeente. De Dorpsraad, nog de CDR worden in 
deze besluitvorming betrokken. Meestal worden omwonenden van te voren op de 
hoogte gebracht en kan er bij eventuele klachten gebeld worden met een 
contactpersoon. Hoewel dergelijke opnames soms de nodige overlast kan geven 
hoopt de Dorpsraad dat het toch positieve reclame voor ons dorp is. 
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Grofvuilkalender 2013 

Iedere 4de vrijdag van de maand wordt het grof vuil in Landelijk Noord opgehaald.  
22 februari 28 juni 25 oktober 
22 maart 26 juli 22 november 
26 april 23 augustus 27 december 
24 mei 27 september 27 januari 2014 
Uw grof vuil kunt u op de avond voor de inzameldag vanaf 21.00 uur tot de ochtend 
van de inzameldag tot7.30 uur buiten zetten. Zet het op een bereikbare plaats ! 
Puin, sloopafval grond en aarde wordt niet door het Stadsdeel opgehaald, dit dient u 
zelf naar het Afvalpunt te brengen. 
 
 

Winterwandelconcert 
Afgelopen 3 februari is er in Holysloot het Winterwandelconcert gehouden. De 
bezoekers hebben genoten van optredens van Jeroen Zijlstra, Koor aan 't IJ en de 
Waterlandse Harmonie. Als organisatie zijn wij zeer tevreden over het verloop van 
de middag, wie weet komt er wel een vervolg ... 
Graag willen wij alle vrijwilligers die hebben geholpen om dit concert mogelijk te 
maken heel erg bedanken voor hun hulp ! 
Frits, Johan & Marianne 
 
 

Tweedehands Kledingbeurs 
Op vrijdag 8 maart wordt er in het dorpshuis van Holysloot weer een tweedehands 
kledingbeurs georganiseerd. Van 9.00 tot 12.00 uur kunt u langskomen om een 
keuze te maken uit ons ruime assortiment kleding, er is voldoende keuze voor jong 
én oud en tegen aantrekkelijke prijsjes ! 
Met uw aankopen steunt u Peuterspeelzaal ‘De Vrijbuitertjes’, Basisschool ‘De 
Weidevogel’ en de Jeugdclubs. 
Bruikbare dames-, heren- of kinderkleding kunt u inleveren bij: 
Holysloot  Peuterspeelzaal (Linda) 
Ransdorp  De Weidevogel (Coby) 
Durgerdam  Didi Bos, Durgerdammerdijk 68 
Zunderdorp  Marianne Vrolijk, Achtergouwtje 5b 
Schellingwoude Miriam Wielinga, Schellingwouderdijk 372b 
Voor meer informatie kunt u bellen naar de Peuterspeelzaal (4904848) 
of Linda (4904895) 
Wij zien u graag in het dorpshuis van Holysloot. 
De koffie staat klaar !! 
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Dorpshuis 'De Beke' 
Overeenstemming Stichting Dorpshuis de Beke met de Stichting Openbaar Onderwijs 
Noord. 
Geruime tijd geleden (10/11/2010) werd het bestuur van de Stichting Dorpshuis de 
Beke geconfronteerd met drastische wijzingen met betrekking tot het gebruik van 
ons dorpshuis. 
Vanwege privatisering van het openbaar onderwijs in noord heeft het SDAN het 
bestuur overgedragen aan de Stichting Openbaar Onderwijs Noord. De belangrijkste 
regels die van kracht werden zijn: 
Het Dorpshuis heeft een onderwijsfunctie en is eigendom van de afdeling Onderwijs. 
Voor het gebruik zal huur in rekening worden gebracht aan de Stichting Dorpshuis de 
Beke. Dit werd voorheen via subsidie onderling geregeld tussen Buurtwerk Noord en 
het SDAN. Het Dorpshuis is van 08.00 uur tot 18.00 uur van maandag t/m vrijdag 
uitsluitend voor de school. 
Uitzonderingen hierop zijn de middagen van de ouderensoos 50+ en de mogelijke 
condoleances, die in goed overleg met de school door kunnen blijven gaan. De 
zaterdag en zondag van 08.00 uur tot 0.30 uur is het Dorpshuis ook beschikbaar voor 
dorpsactiviteiten. Zolang het continurooster van vijf gelijke schooldagen nog niet van 
kracht is mag de Waterlandse Harmonie op maandag, dinsdag en woensdag na 
schooltijd gebruik maken van het Dorpshuis.  
Na de ontvangst van diverse concept contracten zijn er intensieve besprekingen 
geweest met de wethouder SDAN en de directie van de Stichting Openbaar 
Onderwijs Noord. We zijn  uiteindelijk uit de impasse gekomen en er is  voor beide 
partijen een aanvaardbaar contract op tafel gekomen voor de tijd van 10 jaar met 
daarbij een redelijke voor de dorpsverenigingen  nog net op te brengen 
geïndexeerde huur. Er wordt hierbij vanuit gegaan dat iedere vereniging op basis van 
de huidige bezetting zijn steentje bijdraagt aan het jaarlijks te betalen huurbedrag. 
Voor verenigingen of particulieren, die de sportzaal willen huren dient men contact 
op te nemen met de afd. Sport, mevrouw Hannah Hofman (tel. 0204352144) of per 
mail h.hofman@noord.amsterdam.nl 
Alle verenigingen en clubjes kunnen, gewoon elke avond in goed overleg met het 
bestuur en volgens beschikbaarheid volgens het in te vullen rooster, gebruik blijven 
maken van ons Dorpshuis de Beke. 
Het bestuur is verheugd dat we voor beide partijen toch nog tot een goede oplossing 
zijn gekomen en hopen op een bestendiging van de goede samenwerking met de 
o.b.s. de Weidevogel. 
Namens het bestuur van de Stichting Dorpshuis de Beke, Fred Komin. 

 

mailto:h.hofman@noord.amsterdam.nl
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BEJAARDENHOEK 
Onze ouderenwijkpost  Loket Zorg en Samenleven is op 

De Breek, Volendammerweg 51b tel.:   020-7510610 
 

LUILEKKERLAND 
 Hoe ouder je wordt, hoeveel meer verleden je hebt en minder 
toekomst. Het nieuwe jaar hoort te beginnen met goede 
voornemens, ook voor ons, met weinig toekomst. Op onze leeftijd is 
overleven het belangrijkste voornemen. Dit komt overeen met hoe 
wij van nature zijn geprogrammeerd. Wij hoeven dat dus niet te 
wensen. Het wordt ons van nature al opgelegd. 

Het verleden is daarom veel zinvoller om over te mijmeren, ook 
interessanter. Ik doe dat regelmatig, vooral over het vele goede uit 
het verleden. Hierdoor wordt dat verleden steeds helderder en krijgt 
het meer diepgang. Ofwel het genereert wijsheid. Vooral de recente 
naoorlogse tijd van groei was een heerlijke tijd om over te mijmeren, 
ons luilekkerland. Geniet hier vooral van. Koester het, want dit 
luilekkerland is aan het verdwijnen. 

Vooral voor ons ouderen was dit een tijd van overvloed waarin 
we werden verwend. Daar hadden we recht op, want hadden wij 
niet na de oorlog ons land weer opgebouwd en al de rijkdom 
gegenereerd? Vooral als ouderen werden we daarom ontzettend 
verwend met allerhande faciliteiten, een nieuw soort luilekkerland. 
Maar rijkdom schept veelal ook hebzucht, het geld kon niet op. Maar 
dat kon het wel. Toen het op was, gingen we heerlijk gewoon door 
met opmaken in ons luilekkerland en schiepen zo een inmense 
staatsschuld. Tot ons eindelijk de schellen van de ogen vielen. Toen 
bleek de wijze weg terug naar zinnigheid een moeilijke. Ondanks 
hevig bezuinigen blijft de schuld maar groeien. 

Dus moeten we gaan herstructureren, en afstand doen van 
sommige verworvenheden en terug naar een wat lager 
welvaartsniveau. Dat moet nú echt gaan gebeuren en dat zal veel 
pijn doen. Vooral voor ons bejaarden. Want wij zijn de grote 



 7 

consumenten van al die rijkdom. Dit is het kader waarin we onze 
goede voornemens voor het komende jaar moeten plaatsen. 

In januari zien we al de eerste voorboden van wat ons te 
wachten staat. Méér belasting en minder inkomsten. En nog blijft de 
staatsschuld stijgen. Dus het zal nog vééél erger worden. Excuses 
voor deze sombere waarschuwing, want al het verworvene lijkt 
inmiddels onmisbaar. Waardoor wij reageren als verwende kinderen. 

Door het optimale gebruik van alles wat we al hebben, komt 
het herstel al een heel eind op dreef. We wonen in een klein plat 
land. Let daarom op de menselijke maat, bijvoorbeeld bij wonen en 
transport. Dus liever fietsen en fietspaden dan sleeën van auto’s, 
plattelandshuisjes in plaats van al maar uitdijende steden. Besef de 
paradox dat meer medische zelfkennis niet leidde tot minder 
zelfredzame gezondheid maar meer vraag naar medische zorg. Door 
ingebeelde ziekten? Zelfredzaamheid en optimalisering van al het 
goede dat we al hebben schrapt tekorten. Wees trots op ons land, 
dat we meer dan enig ander zélf gemaakt hebben. In optimalisering 
en zelfredzaamheid schuilt menig goed nieuwjaarsvoornemen! 
 
Ernst / feb 2013 
 
 
 
N.B.: Op speciaal verzoek is de 'Bejaardenhoek' met een groter 
lettertype gedrukt. 
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Klucht 'Pension Schier' in Ransdorp 
Op 8 en 9 februari 2013 en op 15 en 16 februari 2013 speelt Toneelvereninging 
Ransdorp de klucht 'Pension Schier' een klucht in drie bedrijven geschreven door 
Johan E.G.Ruiter. 
De klucht speelt zich af op Schiermonnikoog in een oud pensionnetje, waarvan de 
eigenaar is overleden. De diverse personen komen langs voor een vakantie of 
hebben ze toch andere bedoelingen? 
Als de nieuwe eigenaar zich meld ontstaan er doldwaze verwikkelingen, waar 
natuurlijk de liefde ook een rol mee speelt! 
Wilt u weten hoe dit allemaal afloopt kom dan kijken in Dorpshuis de Beke in 
Ransdorp. Kaarten kosten € 5,- en zijn te bestellen bij de fam. Westerneng telefoon 
020-4904264. 
De zaal is open om 19.30 uur en we beginnen om 20.00 uur. Uiteraard is er ook weer 
een prachtige tombola met mooie prijzen. 

 
 

Rommelmarkt in Holysloot 
Na jaren van getouwtrek en overleg is het zover!! De uitbreiding van de 
parkeerplaats bij het ‘Schoolhuis’ in Holysloot is bijna een feit. Bijna,... want 
Stadsdeel-Noord ziet graag een financiële bijdrage voor de verwezenlijking van de 
parkeerplaats door de Holysloters zelf. Dit om geen precedent te scheppen richting 
de andere dorpen. 
Om deze bijdrage te realiseren organiseert de Dorpsraad, in samenwerking met 
vrijwilligers, een rommelmarkt op zaterdag 9 februari vanaf 11.00 uur. 
Plek van handeling, in en om het schoolgebouw en ‘Het Schoolhuis’. 
Zonder uw bijdrage geen rommelmarkt, dus ruim uw kasten en zolder op en lever 
uw goede oude kleding en bruikbare spullen in!!! 
Dit kan na overleg met Linda Verhoef (06-42571323) en/of 
Hilda van Zanten (06-50543356) onder de overkapping van de Gymzaal entree. 
Ook voor het aanbieden van grote meubelstukken graag contact met Hilda of Linda. 
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Vrijwilligerswerk? Natuurlijk! 

Natuurwerkgroep ‘Kinselmeerzicht’ organiseert in samenwerking met 
StaatsBosBeheer een Natuurwerkdag, zondag 10 februari 2013  
Programma 
Vanaf 09.00 uur verzamelen in de kantine van: 
Vereniging Kinselmeerzicht, Uitdammerdijk 18 Amsterdam.  
De koffie en thee staat klaar! 
9.30 uur vertrek naar de werkplek  
en we zullen daar tot ca. 14.00 werken. 
14.00 uur Afsluiting  
in de kantine van Kinselmeerzicht met soep met brood! 
 
Kledingadvies  
De plekken waar we werken zijn vaak drassig, denk dus aan waterdichte laarzen! En 
vergeet ook de warme kleding niet! 
 
Informatie en/of aanmelden?:  
Arja Broere  
email: arja.b@planet.nl of mob.06-16438004 
 
 

Groentetuin in Zunderdorp ! 
In het vorige 't Zwaantje heb ik een oproep gedaan omdat ik op zoek was naar 
mensen die geïnteresseerd waren om gezamenlijke en groentetuin in Zunderdorp te 
beginnen. Op donderdag 31 januari is een enthousiaste groep bij elkaar geweest om 
daarover ideeën uit te wisselen en mogelijkheden te bespreken. 
Er is afgesproken om op donderdag 14 februari weer bij elkaar te komen om onze 
plannen verder te bespreken. Wil u ook mee gaan doen met ons 'groentetuin-
project' dan bent u alsnog van harte welkom! (20.00 uur op Achtergouwtje 5b) 
Meer informatie via 020-4923372 of mariannevrolijk@telfort.nl 
Met vriendelijk groet, 
Marianne 

 

mailto:arja.b@planet.nl
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Ganzen, made in Holland ? 

Voor overzomerende ganzen, onze standvogels, gaat het bovenstaande wel op. 
Overwinterende ganzen zijn echt een Europese verantwoordelijkheid. 
In de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw, is het jagers zonder al te veel 
moeite gelukt om alle standvogels van het geslacht Anser anser, de grauwe gans dus, 
in Nederland nagenoeg op te ruimen. 
Het droogvallen van de Zuidelijke IJsselmeerpolders tussen 1950 en 1970 en het 
ontstaan van de Oostvaardersplassen, gaven een zeer grote impuls aan het opnieuw 
en blijvend vestigen van een populatie overzomerende grauwe ganzen in ons land. 
Standvogels dus, die meer nog dan in voorgaande eeuwen in snelgroeiende en 
eiwitrijke grassoorten in ons land een overvloedig gedekte tafel vonden. 
Ook de jachtdruk was sterk verminderd door strengere regelgeving en het door de in 
wildbeheereenheden (wbe's) georganiseerde jagers gehanteerde wise-use begrip, 
'oogsten van het overschot'. Een versoepeling van wettelijke regelgeving voor het 
beheren van de omvang van de ganzenpopulaties zal er zeker toe bij kunnen dragen 
dat de stand tot een acceptabel niveau wordt teruggebracht. Wat ook zou helpen is, 
dat wanneer het werk in het veld, dat door deskundige vrijwilligers (wat de huidige 
jagers zijn) wordt uitgevoerd, maatschappelijk meer geaccepteerd zou worden. Het 
is geen schande dat een jager genoegen beleeft aan het beheren van de wildstand 
en daarbij oogst van een overschot. Om te mogen jagen worden er aan jagers zeer 
hoge eisen gesteld. Aan andere werkers in de vleesindustrie om maar eens wat te 
noemen, zoals boeren, handelaren, slachters en slagers, worden per slot van zaken 
toch ook geen eisen van neerslachtigheid en gevoelens van onbehagen gesteld bij de 
uitoefening van hun beroep. Zij mogen gewoon plezier beleven aan hun werk. Het 
lijkt er dan ook op, dat beheersproblemen bij overzomerende ganzen in hoofdzaak 
worden gecreëerd, doordat beleidsmakers en regelgevers in het algemeen domicilie 
hebben gekozen in de grachtengordels van onze maatschappij en liever overgaan tot 
massale vergassing, dan tot verruiming van de afschotmogelijkheden. 
Overwinterende vogels, kolganzen, rietganzen, ook grauwe ganzen en brandganzen, 
waarbij van de laatsten nagenoeg de gehele populatie bij ons de winter doorbrengt, 
zijn in feite een Europese verantwoordelijkheid. Evenals de door die enorme 
aantallen ganzen veroorzaakte landbouwschade. Het ruimschoots vergoeden van die 
schade door Brussel lijkt dan ook een vanzelfsprekendheid, die daar mogelijk wat 
duidelijker onder de aandacht moet worden gebracht. 
Met al die het jaar rond vliegende ganzen is het niet alleen maar kommer en kwel. 
De toegevoegde belevingswaarde van natuur en landschap is niet gering, evenals de 
uitgebreide culinaire mogelijkheden. 
Aquarius 
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Concert Gaudikwartet 
Op zondag 24 februari, 2013 om 19.30 zal in de Dorpskerk van Durgerdam, 
durgerdammerdijk 89 een speciaal en zeer sfeervol concert plaatsvinden, 
georganiseerd door het management van het in Nedreland al bekenden 
Gaudikwartet  i.s.m. de Zangeres en zangpedagoge Mariette Witteveen. 
Op het prohramma staan werken van Mozart, Händel en Vivaldi. Van deze laatste 
wordt het bekende Stabat Mater uitgevoerd, Solowerk voor alt. en strijkkwartet. Van 
Händel zult u een overbekende aria samen met het kwartet te horen krijgen. 
Vervolmaakt met kwarterwerk van Mozart zal er gestreefd worden naar een 
veelzijdige en kleurrijkeavond vol met musiceerplezier. 
Het Gaudikwartet werd in 1999 door de leden ervan opgericht. De vier musici die al 
op hoog niveau in nederland werkzaam waren, zijn: Anita Jongerman,viool, 
Marjolein Cante,viool, Florin Negreanu, altviool en de cellist Sander van Berkel. Zij 
spelen op vele verschillende podia en zeer uiteenlopend repertoire. Ook in het 
buitenland, Praag, Portugal en Duitsland hebben zij al successen binnen gehaald. 
Hun voorliefde is het intieme podium op sfeervolle lokaties. Daarin hebben zij de alt 
Mariette Witteveen gevonden in een project in Zuid Duitsland die eveneens een 
voorkeur heeft voor de intimiteit in het musiceren en in de concertzaal. 
Mariette Witteveen is een bekende naam in de zangerswereld en is als oratorium en 
liedzangeres veel te horen. Zij was in het verleden werkzaam aan het 
Conservatorium in Amsterdam en geeft nu vele Masterclasses in vooral het 
buitenland, Zürich, Halle, Stuttgart. 
Op het moment werkt zij aan het creeren van een liedpodium voor zangers en 
studenten om ervaringen op te doen in o.a. tryouts en liedclasses. Op 
moederdag,zondag 12 mei geeft zij samen met Femke de Graaf, pianiste hier in 
Durgerdam de aftrap voor de liedconcerten in een verassingsconcert. 
De entree van het concert op 24 februari is € 15,-. Er kan gereserveerd worden per 
emailadres van mariettewitteveen@gmail.com en de kassa op de avond is om 19.00 
open. 

 
 

Vrouwen van Nu 
Donderdag 28 februari 2013 om 20.00uur in het Wijkgebouw te Schellingwoude. 
Mw. Yvon de Koning met een lezing over haar boek ‘Je eigen stilte’, in het boek 
brengt zij onder meer tot uiting: Het verschil verstand tegen over gevoel, 
verbondenheid, dat doorzettingsvermogen en geloven in jezelf onmisbaar zijn om 
succes te hebben, dat er tegenwoordig nog zo weinig zaken privé zijn en dat er in 
moeilijke tijden ook mogelijkheden zijn. 
Ook niet leden zijn welkom op deze avond, zij betalen  € 5,- toegang. 

 

mailto:mariettewitteveen@gmail.com
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De koppen bij elkaar .... 
Op 2 en 3 maart van 11 tot 17 uur wordt u van harte uitgenodigd voor de 
tentoonstelling: DE KOPPEN BIJ ELKAAR… 
Dorpsweg Ransdorp 17 1028BK Amsterdam 
 
Anja Vosdingh Bessem met sensuele bronzen beelden. 
Yvonne Maya Bakker met abstracte schildijen en boekobjecten. 
Camile Smeets met grote en kleine keramische beelden 
Jeroen Dercksen met portretten en abstracte schilderijen 
Zie: www.jeroendercksen.nl/nieuws 
Of:  www.facebook.com/jeroendercksenkunst 

 
Mindfulness & Crafting 

Een ZIN!-dag in het teken van volledige aandacht. We gaan op onderzoek uit, aan de 
hand van een kindertekening. Van jezelf, van je (klein)kind. Een tekening die gewoon 
ontstaat, niet gehinderd door allerlei belemmerende overtuigingen. En juist daarom 
zo puur en prachtig is. Met mindfulness gaan we deze schoonheid ervaren, met 
naald en draad geven we het vorm op een kussensloop. Een steuntje in de rug te 
midden van de alledaagse drukte, een herinnering aan de kracht van aandacht… 
Zondag 3 maart 
10.00 > welkom  
10.30 > mindfulness  
11.30 > tekening wordt patroon 
12.30 > lunch 
13.30 > naald & draad  
16.00 > mindfulness 
17.00 > afsluiting 
Kosten € 85,- inclusief workshops, lunch en drinken 
Locatie Lichtcentrum Schellingwoude (www.lichtcentrumschellingwoude.nl) 
 
Mindfulness > Lotte Sluis  
“Mindfulness betekent voor mij stilstaan en meer bewust aanwezig zijn bij wat het 
leven brengt”. Lotte geeft mindfulnesstrainingen bij de GGZ en verzorgt 
stilteretraites.  
 
Crafting > Stoika de Vreeze (www.stoika.nl) 
Stoika kan niet stoppen met dingen maken. Ze heeft modeacademie Charles 
Montaigne gedaan en werkt nu als zelfstandig grafisch vormgever. 
 
ZIN? Leuk! Laat het me weten via zinenzoo@gmail.com of 06-20442839. 

http://www.jeroendercksen.nl/nieuws
http://www.facebook.com/jeroendercksenkunst
http://www.stoika.nl/
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Pandora 

Durgerdammer Chris Bernhart (Van Puffelen) speelt zijn voorstelling 'Pandora' twee 
keer in Waterland. Het is een solo-programma, met veel muziek, performance, 
vertellingen, en prachtige videobeelden. 
Veel opnames zijn gemaakt in Waterland en Amsterdam. De premiѐre in de Roode 
Bioscoop raakte drie keer uitverkocht. 
De kritieken waren lovend: ..’integere voorstelling’..’pure poëzie’.. de Lage Landen 
zoals je ze nog nooit zag’.. ‘ eigenzinnig videotheater’.. ‘Van Puffelen ademt Tom 
Waits’.. 
24 februari zondagmiddag in de Buiksloterkerk 
8 maart vrijdagavond in de Durgerdammerkerk 
www.vanpuffelen.biz 

 
 

Reanimatie en E.H.B.O. 

Komend voorjaar worden er weer cursussen reanimatie en E.H.B.O. gegeven in het 

dorpshuis van Holysloot. Reanimeren (en defibrilleren) is eenvoudig te leren. Er 

wordt gewerkt met een oefenpop en met de AED. Op de E.H.B.O. cursus leert u 

eerste hulp te verlenen bij kneuzingen, brandwonden, verslikking, vergiftiging, 

bewusteloosheid et cetera. Handige informatie voor iedereen, ook voor ouders met 

kinderen! 

De reanimatiecursus duurt één avond en is voor beginners èn voor degenen die hun 

kennis willen bijspijkeren. Datum: donderdag 14 maart van 20.00 tot 22.00 uur; de 

kosten bedragen € 10,-. 

De E.H.B.O. cursus beslaat twee avonden (van 20.00 tot 22.00 uur) en wordt gegeven 

op de donderdagen 21 en 28 maart. De kosten voor deze cursus zijn € 20,-. Ook deze 

cursus is geschikt voor beginners èn voor degenen die op herhaling willen.  

Kiest u voor zowel E.H.B.O. als reanimatie (dat is dus drie avonden in totaal) dan 

betaalt u € 25,- (i.p.v. € 30,-). 

Informatie en opgave bij: 

Wendelien Halbertsma 

Tel. 020 - 4905122 of mvoskes@xs4all.nl  

 

http://www.vanpuffelen.biz/
mailto:mvoskes@xs4all.nl
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'Beestenboel, op safari in Waterland' 

Een kennismaking met de natuur rond de eigen woonomgeving, voor kinderen in de 
leeftijd van 8 tot 11 jaar. 
De schrijver, Hennie Koopman, maakt de safari met zijn twee kleindochters. In voor 
de leeftijdsgroep toegankelijke taal en met zo'n 25 getekende illustraties, worden 
ruim dertig zoogdieren, vogels, vissen en amfibieën, tijdens een wandeling in 
Durgerdam onder de aandacht gebracht. 
Het boekje kost € 5,- en is te verkrijgen op Durgerdam 65, 
tel.nr.: 020-4904479 en op het kantoor van de Centrale Dorpenraad in Ransdorp. 
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Salsa-les in Schelingwoude 

Sinds september 2011 zijn wij op dinsdagavond van start gegaan met Salsa lessen 
voor beginners en gevorderden in het wijkgebouw naast de kerk in Schellingwoude. 
Wekelijks worden nieuwe Salsa draaien geleerd in combinatie met reeds bekende 
draaien. Ook wordt aandacht besteed aan Salsa styling door het oefenen van passen 
en houding. De groep van gevorderde dansers is oorspronkelijk afkomstig van de 
voormalige dansschool Visser en Ter Beek die zijn deuren moest sluiten vanwege het 
nieuwe bestemmingsplan rondom het Mosplein. Het contact en de prettige 
samenwerking met de familie Zwolsman als eigenaars van het wijkgebouw heeft tot 
een nieuw onderkomen voor deze Salsa groep geleid. Daarnaast is het wijkgebouw 
door de familie Zwolsman prachtig gerenoveerd, wat geresulteerd heeft in een 
uitstekende dansvloer. Naast danslessen is het wijkgebouw ook heel geschikt voor 
andere activiteiten waarvoor nog plaats beschikbaar is. 
Een cursus wordt gegeven door een ervaren docent en duurt 10 lessen, de beginners 
starten om 21.00 uur en de gevorderden in 20.00 uur. Het is nog mogelijk om aan 
deze cursus deel te nemen omdat de lessen net gestart zijn. Met name beginners 
worden van harte uitgenodigd om in te stromen. Aanmelden voor de cursus kan op 
dinsdagavond vanaf 19.45 in het wijkgebouw of te bellen 06-25502530. 
Kijk voor het adres op www.wijkgebouwschellingwoude.nl. 

 
 

Kettinkje gevonden 
Eind 2012 is er in Schellingwoude een gouden kettinkje gevonden bij de kerk. Tot nu 
toe is er geen reactie gekomen op een briefje dat is opgehangen in de vitrine aldaar. 
Wij willen graag dat het kettinkje bij de eigenaar terechtkomt, dus ... 
Gevonden gouden kettinkje, info: 06-23961970, 
 
 

De vergulde Pantoffel zoekt opslagruimte 
De vergulde Pantoffel, antiek + brocante, met een nieuw gevestigd in Amsterdam bij 
het Tropenmuseum is op zoek naar betaalbare opslag onder de rook van 
Amsterdam. (met het budget van een startend eenmansbedrijf) 
50 tot 100 m2, begane grond. 
Meer informatie: www.deverguldepantoffel.nl of email info@deverguldepantoffel.nl 
vriendelijke groeten, 
Hugo Lammertse / 06-50505956 
 
 

http://www.wijkgebouwschellingwoude.nl/
http://www.deverguldepantoffel.nl/
mailto:info@deverguldepantoffel.nl
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Agenda vanaf februari 
 
  

6 febr Start Popkoor 'De Waterloo-singers' 
9 febr Rommelmarkt in Holysloot 
10 febr Natuurwerkgroep Kinselmeerzicht 
12 febr Vergadering Dagelijks Bestuur, CDR 
13 febr Creatief op Papier, Ransdorp 
13 febr 55+ Soos Zunderdorp, Creatieve middag 
14 febr Groentetuin Zunderdorp 
20 febr Creatief op Papier, Ransdorp 
24 febr Concert Gaudikwartet, Durgerdam 
26 febr 50+ Soos Holysloot, Diner 
27 febr Creatief op Papier, Ransdorp 
27 febr Vergadering Werkgroep Agrariërs, CDR 
28 febr Vrouwen van Nu, lezing 
2 mrt Tentoonstelling 'De koppen bij elkaar ...' 
3 mrt Tentoonstelling 'De koppen bij elkaar ...' 
3 mrt Mindfulness & Crafting, Schellingwoude 
5 mrt 50+ Soos Ransdorp, Spel middag 
5 mrt Groene Buren Bioscoop, Schellingwoude 
8 mrt Tweedehands Kledingbeurs, Holysloot 
8 mrt Voorstelling 'Pandora', Durgerdam 
  

Colofon 

Kopij maart digitaal opsturen uiterlijk vrijdag 1 maart 

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

Website: 
www.centraledorpenraad.nl 
  

Oplage 975 exemplaren 

Bezorging J. Gils (020-6368967) 
’t Zwaantje is het wijkblad van de Centrale Dorpenraad LN. De redactie behoudt zich het 
recht voor ingezonden kopij te redigeren en in te korten. De eindverantwoordelijkheid 
berust bij het dagelijks bestuur van de CDR. 
 

http://www.centraledorpenraad.nl/

