
 1 

 

‘t Zwaantje 
 

Maandblad voor Landelijk Noord 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

www.centraledorpenraad.nl 
 

oktober 2012  nummer 8  jaargang 37 
 



 2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nieuws van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord 
 

Agenda Centrale Dorpenraad 
4 oktober  Vergadering Werkgroep CLN 
5 oktober  Bijeenkomst Ransdorp WO II in LN 
8 oktober  Bestuurlijk Overleg, SDAN 
9 oktober  Vergadering Werkgroep ROL 
16 oktober  Vergadering Dagelijks Bestuur 
1 november  Vergadering Werkgroep CLN 
2 november  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. 
 
 

Meldingen openbare ruimte 
Als u last heeft van bijvoorbeeld zwerfvuil, afval of een losliggende stoeptegel dan 
kunt u een klacht openbare ruimte aanmelden, ook andere meldingen over de 
openbare ruimte binnen Amsterdam kunt u doorgeven via de website van het 
Stadsdeel Amsterdam Noord. 
Op www.noord.amsterdam.nl kunt u kiezen voor [>] Klacht openbare ruimte. 
Door uw klacht digitaal aan te melden wordt u automatisch op de hoogte gehouden 
van de afwikkeling van uw melding. 
De CDR heeft positieve ervaringen met deze manier van klachten aanmelden en 
adviseert u dit ook te gebruiken. 
Telefonisch een klacht doorgeven kan eventueel via tel: 14020. 
informatie overgenomen van website  Stadsdeel Amsterdam-Noord 
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Bijeenkomst i.v.m. Tweede Wereldoorlog LN 
Een werkgroep is druk bezig om informatie te verzamelen over de Tweede 
Wereldoorlog in Landelijk Noord met als bedoeling deze verhalen te bundelen in een 
boek. De afgelopen weken zijn er bijeenkomsten gehouden in Durgerdam en 
Schellingwoude waar de werkgroep weer veel nieuwe verhalen heeft gehoord. Als 
laatste dorpsbijeenkomst is Ransdorp nu aan de beurt en wel op vrijdag 5 oktober in 
het kantoor van de CDR, Dorpsweg 35. 
Graag willen wij daarom de (oud) dorpelingen van Ransdorp uitnodigen om langs te 
komen en ons te helpen met uw verhalen over de oorlogstijd in Landelijk Noord. 
 
Wij zijn geïnteresseerd in allerlei verhalen, groot en klein. Misschien heeft u iets 
bijzonders beleefd of weet u nog een verhaal of anekdote, wij horen het graag ! 
U kunt ook contact opnemen met het kantoor van de CDR (020-4904437), eventueel 
kan er iemand van de werkgroep langskomen. 
 
Wij zien u graag op: 
vrijdag 5 oktober 
om 10 uur in het kantoor van de CDR 
U bent allen van harte welkom ! 
 
 

Aanvullend Openbaar Vervoer 
Nadat, begin dit jaar, in Landelijk Noord de belbus in de avonduren en in het 
weekend was afgeschaft was er voor 65-plussers nog de mogelijkheid om gebruik te 
maken van Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) / Beschermd vervoer. 
Helaas wordt er ook op deze vervoersmogelijkheid bezuinigd, vanaf 1 juni j.l. is de 
leeftijd om gebruik te kunnen maken van het Beschermd Vervoer verhoogt van 65 
naar 75 jaar, alleen met een medische indicatie kan hier nog een uitzondering op 
gemaakt worden. 
Door deze maatregel hebben diverse ouderen in ons gebied niet meer de 
mogelijkheid om 's avonds en in het weekend gebruik te maken van openbaar 
vervoer. De CDR wil graag inventariseren om hoeveel mensen dit gaat. 
Heeft u gebruik gemaakt van Beschermd vervoer en kunt u dit nu niet meer vanwege 
het optrekken van de leeftijdsgrens dan kunt u dit doorgeven aan: 
Marianne Vrolijk, tel 020-4904473 of e-mail m.vrolijk@centraledorpenraad.nl 
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Intocht Sinterklaas  
Sommige winkels konden zich niet inhouden en hebben nu al pepernoten in de 
schappen. Wij wachten nog heel even, maar maken ons toch voorzichtig op voor de 
intocht van Sinterklaas op 17 november om 13:00 uur. Schrijf het vast in de agenda, 
want ze zijn er allemaal weer: De Pietels, Stuurpiet en Klimpiet en natuurlijk De 
Goedheiligman zelf. Om teleurstellingen te voorkomen ook vast een tijdige 
waarschuwing: alléén kinderen van groep 1 t/m 5 uit Landelijk Noord worden 
toegelaten tot de kerk. Op de kade is uiteraard wel iedereen welkom. Het belooft 
een mooi feest te worden, waarbij speciaal de bijdragen van de Kinderkledingbeurs 
en IT2Recycle genoemd mogen worden. Dankzij uw hulp konden zij de 
Sinterklaasintocht in Durgerdam steunen. En dankzij hun steun, kunnen we er een 
nog mooier feest van maken! 
De Sinterklaascommissie 
 
 

Burendag 2012 Schellingwoude 
De eer gaat naar de Schepen. De beker naar de Bavinkhof. 
Burendag 2012 was een hit. Onder knappe regie van ‘De Schepen’ heeft 
Schellingwou zich weer van de beste kant laten zien. Met ruim 50 volwassenen en 
een hele schare kinderen is het dorp aanzienlijk opgeruimd: bushokjes vrij van 
onkruid, begroeiing en afval, zwerfvuil geraapt, speeltuintje en de tenniskooi 
opgeknapt, afwatering gegraven op de Wijkergouw. Tijd om de blaren van scheppen, 
scharen en schoffels te tellen is er echter niet. Na thee met taart en onder luid 
applaus van de ruim 100 aanwezigen, slaan directe buren per wijk de handen om de 
touwen voor Het Gevecht van het Jaar. Het Touwtrekken is een titanenstrijd die niet 
alleen op kracht, maar ook op tactiek uiteindelijk wordt gewonnen door het Team 
Bavinkhof. Zij gaan naar huis met de Buurtbokaal en winnen bovendien de glorieuze 
eer om Burendag 2013 te organiseren. 
Een woord van dank aan iedereen die mee heeft geholpen met opbouw, afbouw, 
bardiensten en taartenbakkerij. Dank aan George Walhof voor het koken dank aan 
de Sponsoren: Studio Berkhout, Oranjefonds en Stadsdeel. En een grote buiging ten 
slotte voor Yvonne Muris en Rooitske Jorritsma, die deze dag zo perfect hebben 
voorbereid! 
Stichting Dorpshuis Schellingwoude  
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Inloopbijeenkomst versterking Markeermeerdijk 

De Markermeerdijk tussen Hoorn en Amsterdam-Noord voldoet grotendeels niet 
meer aan de laatste wettelijke veiligheidsnormen. Dit betekent dat we de dijk 
moeten versterken om Noord-Holland ook in de toekomst te blijven beschermen 
tegen overstromingen. Hoogheemsraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) 
heeft de afgelopen jaren onderzocht hoe de dijk het best versterkt kan worden. Dit 
heeft een concept-voorkeursalternatief (VKA) opgeleverd. Een plan om de 
Markermeerdijk te versterken waarbij rekening is gehouden met woon- en 
leefmilieu, natuur, landschap cultuurhistorie, recreatie en kosten voor aanleg, 
onderhoud en beheer.  
De komende weken presenteert het HHNK het concept-VKA voor de dijkversterking 
op verschillende inloopbijeenkomsten. Op de bijeenkomsten tonen we per sectie (de 
dijk tussen Hoorn en Amsterdam is verdeeld in 24 secties) het concept-VKA. 
 
Inloopavond 
Het werk heeft invloed op uw woon- en werkomgeving. De dijk zoals u die kent zal 
veranderen. Op sommige plaatsen wordt de dijk verhoogd of verbreed of komt er 
een nieuwe dijk voor de bestaande dijk te liggen. Daarom nodigen wij u uit voor een 
inloopavond om u hier te informeren over de plannen en horen wij graag uw reactie. 
Voor tracé Blijkmeer - kapel Durgerdam: 
5 oktober 18.00 - 21.00 uur: Kantine DRC, Durgerdammerdijk 76. 
U kunt op deze avond, binnen de aangegeven tijden, vrij binnenlopen. 
 
Planning 
Het HHNK neemt in december een besluit over het voorkeursalternatief. Op onze 
website www.hhnk.nl/dijkversterkingen leest u welke verdere stappen gezet worden 
en hoe u hierop kunt reageren voordat het werk van start. 
 
N.B.: er zijn nog meer inloopavonden georganiseerd voor andere tracés buiten 
Landelijk Noord. De redactie 
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Isoleren, samen doen 

Isoleren is de gemakkelijkste en goedkoopste manier om onze energiefactuur onder 
controle te krijgen. Daarbij kan Woonwinst actief helpen 
“Iedere burger wil een warme en betaalbare woning”, zegt Anrik Engelhard van de 
stichting Mijn CO2 Spoor. “Maar de energieprijzen blijven stijgen. De eenvoudigste 
manier om onze factuur onder controle te houden, is isoleren. Energiezuinig wonen 
en bouwen is ook een van de goedkoopste manieren om als samenleving minder 
energie te verbruiken. Dat helpt dan weer om ons energiegebruik te verlagen en om 
minder schadelijke CO2 uit te stoten. ” 
 
Meten is weten 
Het is dus goed nieuws dat er in Amsterdam Noord een project loopt om isolatie 
aantrekkelijker te maken. Dit is wat er al is gebeurd: 
In Schellingwoude, Ransdorp en Durgerdam zijn huis aan huis warmtefoto’s 
gemaakt. Uw huis staat er dus gekleurd reeds op. Er zijn 5 workshops gehouden 
waarin zo’n 25 mensen uitleg hebben gekregen over die warmtefoto’s en wat dat 
betekent voor mogelijke isolatie van hun woning. 10 Huishoudens zijn inmiddels tot 
daadwerkelijke isolatie besloten. Vloerisolatie, spouwmuur en dakisolatie zijn de 
grote ingrepen. Veel vaker is de keuze gevallen op de isoatie van de cv-radiatoren, 
op de warmtefoto’s is vaak goed te zien hoe de warmte door de muur straalt. 
Hoe was het plan ook al weer? 
Stap 1 is om een warmte foto van uw woning te laten maken. In de workshop krijgt u 
uitleg over de warmtelekken die zo worden aangetoond. “Door isoleren houdt u de 
warmte binnen en dat is toch de bedoeling?”, zegt Kees Meekel die de workshops 
organiseert. 
Stap 2 is een echt onderzoek naar het energieverbruik. Als u hiertoe besluit weet u 
van zolder tot kruipruimte precies wat er aan de hand is. 
In stap 3 wordt er aangepakt. Met een aannemer of zelf gaat u aan de slag.  
Als het isoleren gereed is maken we een nieuwe thermofoto, waardoor de 
verbeteringen in kleur zijn te zien.   
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Wat het oplevert?  
Om te beginnen een lagere gasrekening. Een voorbeeld: “Door mijn spouw te 
isoleren ging mijn gasverbruik met 700m3 omlaag en dat is al snel € 600 per jaar 
verdiend”, zegt Kees Meekel. Maar u kunt met het isoleren ook geld verdienen. Wat 
u verdient hangt af van de maatregelen die u uitvoert. “Dit leggen we allemaal uit in 
de workshop”, zegt Anrik Engelhard toe.  
 
Wie kan meedoen? 
Woonwinst is als proef gestart om eigen woningbezitters in Amsterdam Noord te 
stimuleren om te gaan isoleren. Veel winst is te behalen voor de woningen aan de 
dijken van de 5 Waterlandse dorpen, Nieuwendam en Buiksloot. Hier is de pilot dus 
op gericht. Meldt u aan om komende winter warmer te wonen.  
 
Klik op de site van woonwinst en meldt u aan.  
www.woonwinst.info 
Schrijven kan ook:  
Stichting  Mijn CO2 Spoor 
t.a.v. Woonwinst 
Noorder IJdijk 107 
1023 NT  Amsterdam 
 
 

Vrijwilligersdag Volgermeer 
Op zaterdag 27 oktober 2012 vindt voor de tweede keer een vrijwilligersdag plaats. 
De eerste dag in april dit jaar was een groot succes, meer dan 30 volwassenen en 
kinderen staken de handen uit de mouwen. We willen dit keer nog meer kinderen 
uitnodigen, het is leuk om de natuur op de Volgermeer een handje te helpen. 
Opgeven kan door een mail te sturen aan info@volgermeer.nl , dan krijgt u meer 
informatie. Neem laarzen en werkkleren mee, voor eten en drinken wordt gezorgd. 
De dag begint om 10 uur en duurt tot 16 uur. Verzamelen bij Broekergouw 22.  
Zie ook onze website www.volgermeer.nl 
 

 

mailto:info@volgermeer.nl
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Waterkeringbeheer 

Noord-Holland ligt grotendeels onder het niveau van de zeespiegel. Het klimaat 
veranderd zo regent het korter, maar krachtiger. De bodem daalt en de zeespiegel 
stijgt. Om toch voor de inwoners droge voeten te garanderen zijn er dijken 
aangelegd die ons beschermen. Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de dijken in Noord-
Holland. 
 
Verschillende soorten dijken 
Afhankelijk van de functie van de dijk of waterkering hebben de dijken speciale 
namen gekregen. 
Zo spreken we over primaire waterkeringen als deze ons beschermen tegen de zee 
of het IJsselmeer (de duinen tussen IJmuiden en Den Helder, de dijken van de 
Waddenzee, het IJsselmeer, het Markermeer en het IJ en Noordzeekanaal). Dit zijn 
de stevigste dijken die heel veel te verduren krijgen. Deze moeten bestand zijn tegen 
een windkracht en een zeestand die statistisch gemiddeld niet vaker dan één keer in 
de 10.000 jaar voorkomen.  
Daarnaast zijn er ook dijken die polders beschermen tegen overstromingen van 
kanalen, rivieren of boezemwateren. Deze dijken noemen we boezemkades. Een 
boezemkade die direct langs het water ligt en een dieper gelegen polder beschermt, 
is duidelijk als "dijkje" herkenbaar. Tot slot zijn er ook nog dijken die polders (met 
hun doorgaans verschillende waterpeilen) onderling scheiden, die noemen we 
polderkaden 
 
Onderhoud 
Het onderhoud en beheer van alle waterkeringen is er opgericht  het voor de 
inwoners en bedrijven achter de dijken zo veilig mogelijk te houden. Het is dus 
belangrijk dat de dijken in goede conditie blijven zodat zij hun belangrijke taak 
kunnen waarmaken. 
Daarom wordt er ook goed gelet op mogelijke aantastingen van de waterkeringen, 
als gevolg van slijtage, veroudering of menselijk ingrijpen. Bij het constateren van 
gebreken zorgt het hoogheemraadschap voor onderhoud en herstelt de gebreken. 
Op basis van nieuwe omstandigheden en inzichten worden dijken ook verbeterd of 
versterkt zodat de veiligheid gewaarborgd blijft. 
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Veiligheid 
De Schellingwouderdijk, Durgerdammerdijk en de Nieuwendamerdijk zijn deel van 
de primaire waterkering. Dijken die dus tegen heel veel natuurgeweld opgewassen 
moeten zijn. Om de kwaliteit van deze dijken te kunnen garanderen zijn er regels 
opgesteld over wat wel en niet is toegestaan op of in de dijk. Daarbij valt te denken 
aan graven, bouwen of het beplanten op of rond de dijk. Deze activiteiten zijn de 
grootste bedreiging voor de dijk. 
 
Wanneer u aan een dijk woont, hoeft u de dijk niet te onderhouden, maar u mag de 
dijk geen (ongewilde) schade toebrengen. Ook moet u het waterschap mogelijk 
maken het onderhoud uit te voeren. 
Zo kan het ontgraven van een dijk voor de aanleg van kabels en leidingen de vastheid 
en de gelijkmatigheid van het oppervlak negatief beïnvloeden. Hierdoor kan bij hoog 
water, onder de dijk doorstromend kwelwater voor problemen zorgen.  
 
Objecten zoals schuttingen of bouwwerken of het plaatsen van palen kunnen een 
risico vormen voor de veiligheid. Niet alleen moet voor het funderen gegraven 
worden in de dijk, maar het belemmert ook medewerkers van het waterschap 
wanneer zij bij hoogwater de dijk moeten inspecteren of noodmaatregelen moeten 
treffen. 
 
Ook bomen kunnen een risico vormen voor de veiligheid, omdat ze bij een flinke 
storm om kunnen waaien en daarmee een gat achterlaten in de waterkering. 
Struiken kunnen ervoor zorgen dat het gras op de dijk niet overal goed kan groeien, 
waardoor bij hoogwater stukken uit de dijk kunnen wegspoelen. 
 
Hoe zit het met die regels ? 
Voor bouwen, graven en beplanten in de buurt van dijken heeft het waterschap 
regels opgesteld. Deze regels zijn in de zogenaamde Keur van het waterschap 
uitgewerkt. In de Keur is precies omschreven waar wat wel en niet mag.  
Met deze Keur geeft het Hoogheemraadschap invulling aan haar opdracht om te 
zorgen voor droge voeten voor alle inwoners en bedrijven in Noord-Holland. 
Tegelijkertijd biedt het bewoners helderheid over de (on)mogelijkheden rond de 
dijken.  
Kijk voor meer informatie of het aanvragen van een vergunning op www.hhnk.nl. 
Veilig wonen onder zeeniveau is minder logisch dan je denkt. 

 

http://www.hhnk.nl/


 10 

 
BEJAARDENHOEK 

Onze ouderenwijkpost  Loket Zorg en Samenleven is op 
De Breek, Volendammerweg 51b 

tel.:   020-7510610 
 

Kou Vatten 
 

 Het hele jaar door komt het voor dat ik in de frisse buitenlucht een druppel 
aan mijn neus krijg. Mijn vrouw denkt dan dat ik verkouden ben, maar volgens mij is 
dat niet zo. Ook prikt soms ineens iets in mijn neus en er ontstaat een flinke nies, 
hachie, prompt is het weer over. Ik verbeeld me dan, dat ik aangevallen word door 
pollen van gras of andere bloeisels, die als het niet vriest, altijd wel in de lucht zijn en 
waar ik allergisch voor ben. Een verkoudheid is veel vervelender.Dan heb ik een 
verstopte neus door gezwollen slijmvliezen, vervolgens een zere keel, hoesten, en 
een gammel gevoel. Dat is volgens mij pas verkoudheid in een notedop. Iedereen 
heeft het wel een paar keer per jaar, en het gaat vanzelf weer over. 
 De zomer is voorbij, de temperatuur daalt en de wind steekt op. Wij oudjes 
komen daardoor minder buiten want wij zijn kouwelijk en kwetsbaar geworden. Wij 
kunnen daarom best eens aandacht schenken aan deze onschuldige kwaal, die voor 
ons best vervelende complicaties kan veroorzaken. Zoals ontstekingen in de holtes 
van je hoofd, griep met temperatuursverhoging en zelfs koorts. Het even zonder jas 
naar buiten lopen om iets in de vuilnisbak te werpen, doen wij niet meer. Mijn 
vrouw, die een kwart eeuw jonger is, doet dit wel en daar maak ik dan bezwaar 
tegen. Onterecht, ontdek ik - literatuur voor dit verhaaltje napluizend. Heel even 
buiten de deur zijn zonder jas, activeert het beheersingssysteem van onze 
lichaamstemperatuur. Zo versterk je het systeem dat ons beschermt tegen 
kouvatten. Doordat wij ons kwetsbaar voelen doen we dat nooit en verhogen 
daardoor onze kwetsbaarheid. 
 Aangenomen wordt dat verkoudheid ontstaat door de rhinovirus, die de 
cellen van onze slijmvliezen binnendringt. Van deze virus zijn er meer dan 
tweehonderd soorten in omloop, met als gevolg dat middeltjes hiertegen niet 
werken. Wat wel helpt is het voeden van je eigen afweer, die hiervoor vitamine C 
behoeft. Zorg daarom dat vitamine C ruimschoots in je voedingssuplementen 
aanwezig is. Sinds kort voeg ik daarom elke ochtend ook een handje gedroogde 
cranberries aan mijn mueslyontbijt toe. Een heerlijke en zeer rijke bron van vitamine 
C.  Een teveel hindert niet, want de overmaat C lost goed op in water waardoor je 
het overschot vanzelf uitplast. 
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 Als je een brutale aard hebt, waardoor je toch even te lang bent buiten 
geweest zonder jas, dan voel je je rillerig als je weer in de warmte komt. Neem dan 
meteen een pil vitamine C 1000 ter stimulering van de virusvechters van je afweer. 
Je hebt dan een goede kans dat je onvoorzichtigheid met een sisser afloopt. Zo gaat 
dat meestal bij mij, tenminste. Zo niet, dan voel je na enkele uren de virus toeslaan 
door een droge prikkeling achter in je mond, neem dan meteen alsnog, of weer, een 
vitamine C1000 pil, hou jezelf extra goed warm en hoop er het beste van. 
 Word je toch verkouden, dan word je een gevaar voor je omgeving. Elke nies 
produceert een wolk besmettende virussen  Hou daarom een papieren zakdoekje 
voor je neus voor je niest. Zoen vooral niemand en geef niemand een hand. Altijd 
papieren zakdoekjes bij je hebben en veel water drinken, of een grog, en regelmatig 
je handen wassen, die ook vol virussen zitten. Zulke ´overdreven´ hygiëne zal volgens 
onderzoek het aantal infecties tot de helft doen dalen.  
 
Ernst, okt./ 2012  
 
 

Baritone Saxophone Festival in Durgerdam 
Workshop en concert 
In het weekend van 6 en 7 oktober vindt in de charmante Dorpskerk van Durgerdam 
de eerste editie van het Baritone Saxophone Festival plaats. Met op zaterdag 
workshops voor amateurs van alle niveaus en op zondag een hoogwaardig, breed, 
informatief en ongedwongen concert door een selectie van de beste 
baritonsaxofonisten uit pop, jazz en klassieke muziek, én het betere Nederlandse 
lied. Met Jan Menu, Niels Bijl en Arno Bornkamp, Katharina Thomsen, 
kamerjazztrio DIG d’DIZ en Jeroen Zijlstra. 
 
Workshop: zaterdag 6 oktober 10.00 – 16.00 uur in Muiderberg, afgesloten met een 
concert in Durgerdam om 17.00 uur 
Opgeven voor de workshop: stuur een mail naar baritoninstituut@digdizmusic.com 
Concert: zondag 7 oktober 15.00 -17.00 uur 
Locatie: Dorpskerk Durgerdam, Durgerdammerdijk 76 
Toegang: € 25,- 
Kaarten zijn vanaf 14.30uur verkrijgbaar in de kerk. 
U kunt ook reserveren: baritoninstituut@digdizmusic.com 
Meer informatie: www.digdizmusic.com/baritoninstituut 
 

http://www.janmenu.com/
http://www.nielsbijl.nl/
http://www.arnobornkamp.nl/
http://www.tinithomsen.de/
http://www.digdizmusic.com/projects/dig-ddiz-trio
http://www.zijlstraweb.com/
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Tweedehands Kledingbeurs 

Eind 28 september is er weer een kledingbeurs gehouden in het dorpshuis van 
Holysloot met de geweldige opbrengst van € 1.200,- !! 
Dit geld wordt verdeeld onder Peuterspeelzaal ‘De Vrijbuitertjes’, Basisschool ‘De 
Weidevogel’ en de Sinterklaasintocht in Durgerdam. 
Uiteraard gaan wij gewoon door met het inzamelen van kleding voor de volgende 
kledingbeurs, uw bruikbare dames-, heren- of kinderkleding kunt u blijven inleveren 
bij de gebruikelijke adressen of onder het afdak bij het dorpshuis Holysloot. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Linda: 020-4904895 
 
Graag willen we iedereen die zich heeft ingezet om dit geweldige bedrag bij elkaar te 
krijgen héél hartelijk bedanken !! 
Linda & Hilda 
 
 

Cursus Reanimatie en E.H.B.O. 
Ook dit najaar worden er in het dorpshuis van Holysloot cursussen reanimatie en 
E.H.B.O. gegeven. 
De reanimatiecursus is voor beginners èn voor degenen die hun kennis willen 
bijspijkeren. We leren reanimeren volgens de laatste - vereenvoudigde - Europese 
regelgeving, en uiteraard wordt er geoefend met het gebruik van de AED 
(Automatische Externe Defibrillator). Deze cursus duurt één avond. U kunt kiezen 
voor donderdag 8 of donderdag 15 november (van 20 tot 22 uur). De kosten 
bedragen € 10,- per avond. 
 
De E.H.B.O. cursus beslaat twee avonden (van 20 tot 22 uur) en wordt gegeven op de 
donderdagen 22 en 29 november. De kosten voor deze cursus zijn € 20,-. Ook deze 
cursus is geschikt voor beginners èn voor degenen die op herhaling willen.  
Korting: 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 
Reageert u per mail, dan graag uw telefoonnummer vermelden, en welke 
cursus/avond uw voorkeur heeft.  
Geeft u zich zo snel mogelijk op, want vol is vol! 

 
 

mailto:mvoskes@xs4all.nl
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Holysloter Bierfeest 

Op vrijdag 26 en zaterdag 27 oktober wordt Holysloot omgetoverd tot het centrum 
van een Duitse stad tijdens het Oktoberfest. Op vrijdag 26 oktober zal de bar de 
gehele avond geopend zijn en van 19.00 tot 21.00 uur neemt de Kinderclub uit 
Ransdorp de regie over met een super programma voor de kinderen uit de buurt. 
Zaterdag 27 oktober starten we de avond rond 18.00 uur met een Duits diner 
(verzorgd door Het Schoolhuis), een loterij met als hoofdprijs een D-Reizen 
waardecheque van € 200,-, biertafels, biermeisjes (en –mannen), bierpullen en 
natuurlijk heel veel bier. Vanaf 20.30 uur zet niemand minder dan DJ Rob de après-
ski hits in, afgewisseld met de betere hits. 
Auf Wiedersehen op 26 en/of 27 oktober! 
 
Het Holysloter Bierfeest comité 
p.s.: woon je niet in Holysloot maar wil je zaterdag wel gezellig mee eten? 
Bel dan even met Tineke op 020-4904965 

 
 

Vrouwen van Nu 
Op donderdag 18 oktober geeft Mevrouw van Daal, zij heeft jarenlange ervaring als 
houtsnijder, een dia-lezing met als onderwerp "eeuwenoude bomen en symbolen", 
de bedoeling van deze lezing is, om te laten zien en horen hoe belangrijk het is, dat 
we zuinig omgaan met de natuur. In het tweede deel van de lezing wordt aandacht 
geschonken aan de oude cultuur van de MAORI'S in Nieuw Zeeland en waarom ook 
daar de bomen niet gekapt mogen worden. 
Locatie wijkgebouw te Schellingwoude. 
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur. 
Entree leden gratis, niet leden € 5,- 
 
 

Op zoek naar gezellige mensen!! 
De klaverjasclub die in het wijkgebouw van Holysloot klaverjast is op zoek naar 
gezellige mensen die het leuk vinden om een kaartje te leggen. Wanneer u een 
gezelligavondje uit zoekt en u weet niet zo snel wat, kom dan klaverjassen op 
donderdagavond. U hoeft geen geoefende speler te zijn, wij spelen namelijk voor de 
gezelligheid zonder mes op tafel. Heb ik uw belangstelling gewekt, wij spelen van 
8.00 uur tot ± 23.00 uur. Een drankje is natuurlijk ook op zo’n avond te krijgen 
evenals tosti’s. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Rina de Vries 
telefoon: 06-47044801 
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€ 2047,78 voor KWF Kankerbestrijding! 
De collecte voor KWF Kankerbestrijding in Landelijk Noord heeft € 2047,78 
opgebracht. Dat is opnieuw meer dan vorig jaar. Wie de collectant heeft gemist kan 
alsnog een gift overmaken op giro 26000 ten name van KWF Kankerbestrijding in 
Amsterdam. 
Met het geld dat de collectanten hebben opgehaald blijft KWF Kankerbestrijding zich 
inzetten voor minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven. Dat 
doet zij echter niet alleen, maar samen met patiënten, onderzoekers, artsen, 
donateurs en vrijwilligers.  
 
Samen moeten én kunnen we tegen kanker strijden 
Door de vergrijzing van de bevolking en omdat kanker eerder ontdekt wordt, zal het 
aantal kankerpatiënten de komende jaren sterk toenemen. De strijd tegen kanker is 
dan ook nog niet gestreden. Ondanks de goede resultaten hebben we nog een lange 
weg te gaan want helaas overlijden er nog jaarlijks 42.000 mensen aan kanker. 
Wetenschappelijk onderzoek blijft daarbij nog steeds heel hard nodig. 
De KWF-afdeling Ransdorp e.o. dankt daarom iedereen voor zijn of haar bijdrage aan 
deze collecte.  
 
 

Correctie: hulp gezocht voor licht huishoudelijk werk. 
In de onderstaande oproep, die in het vorige Zwaantje stond, was een fout geslopen 
in het telefoonnummer. Het juiste nummer is: 06-2434 4293. 
In ons gezin met 3 kleine kinderen is het doen van de was veel werk. Wij zijn op zoek 
naar iemand die ons kan helpen met de was: de was doen, opvouwen en in de kast 
leggen. We hebben een schoonmaker voor het zware werk zoals dweilen en sanitair, 
het gaat alleen om de was.  
Liefst iemand die in (de buurt van) Ransdorp woont, en een paar keer per week 1 à 
1,5 uur wil werken. De tijden zijn zelf in te delen.  
Contact: Henrik van den Berge 
Dorpsweg Ransdorp 71 A 
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Expositie Museum de Noord 
In Museum de Noord exposeren in de maand oktober de winnaars van de 
Publiekslieveling. Deze mensen kregen van de bezoekers van de atelierroute de 
meeste stemmen. 
Jantine Kroeze en Jolanda Dopp laten hun sieraden bewonderen, Rogier Allebas is er 
met foto’s, Theo van der Meer heeft grafiek en keramiek om te laten zien. 
Tijdens de opening op 5 oktober om 17.30 uur worden leuke prijzen onder de 
aanwezigen verloot. 
Museum de Noord is gevestigd in de Zamenhofstraat 28 a. 
 
 

Sopranen, tenoren en bassen gezocht 
De Amsterdamse Bachvereniging (50 leden ) zoekt hoge sopranen, tenoren en 
bassen. Kom eens langs, op donderdag van 20-22.30 uur in College De Meer, 
Radioweg 56, Watergraafsmeer. 
Repertoire divers, niet alleen Bach. Zie www.de-abv.nl 

 
 

Oppasbaan gezocht 
ALO studente zoekt, bij voorkeur voor de zaterdag overdag, een oppasbaan. 
Eventueel op andere dagen kan ook maar dan alleen in de avonduren. 
Voor meer informatie: 0610499357 (Zoë) 
 
 

Oppas gezocht in Durgerdam 
Wij zijn op zoek naar een ( ervaren) oppas voor ons zoontje van een paar maanden. 
Het gaat om af en toe een paar uurtjes 's avonds en / of overdag.  
Contact: Pernille Kroese, 06-30812517 
 

http://www.de-abv.nl/
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Agenda vanaf oktober 
 

  

4 oktober Werkgroep CLN, CDR 
5 oktober Bijeenkomst Ransdorp WO II in LN 
5 oktober Bijeenkomst HHNK, D'dam 
6 oktober Spaanse avond, Waterlandse Harmonie 
6 oktober Baritone Saxophone Festival, Durgerdam 
7 oktober Baritone Saxophone Festival, Durgerdam 
8 oktober Bestuurlijk Overleg, CDR 
9 oktober Werkgroep ROL, CDR 
10 oktober Creatief op Papier, Ransdorp 
16 oktober Dagelijks Bestuur, CDR 
16 oktober 50+ Soos Holysloot, Bingo 
17 oktober Creatief op Papier, Ransdorp 
18 oktober Vrouwen van Nu, Dia-lezing 
24 oktober Creatief op Papier, Ransdorp 
26 oktober Holysloter Bierfeest 
27 oktober Holysloter Bierfeest 
27 oktober Vrijwilligersdag Volgermeer 
31 oktober Creatief op Papier, Ransdorp 
31 oktober 55+ Soos Zunderdorp, Westfriese voordracht 
1 november Werkgroep CLN, CDR 
3 november Landelijke Natuurwerkdag Kinselmeerzicht 
  

Colofon 

Kopij november digitaal opsturen uiterlijk vrijdag 2 november 

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/

