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Nieuws van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord 
Na een heerlijke vakantie is het kantoor van de CDR weer op volle sterkte. 
Het kantoor is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 3 uur. 
De Redactie 
 

Agenda Centrale Dorpenraad 
18 september  Vergadering Dagelijks Bestuur 
20 september  Bijeenkomst Durgerdam WO II in LN 
26 september  Bijeenkomst Schellingwoude WO II in LN 
28 september  Uiterste datum inleveren kopij ’t Zwaantje 
5 oktober   Bijeenkomst Ransdorp WO II in LN 
De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de Werkgroepen zijn op het kantoor 
van de CDR en beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
 

Grofvuilherinnering via twitter of e-mail 
Wie dat wil ontvangt elke maand van het stadsdeel een dag of een week van te 
voren een bericht wanneer in zijn of haar wijk het grofvuil wordt opgehaald. 
Kies tussen een e-mail of een twitterbericht (tweet). Beide is natuurlijk ook mogelijk. 
Aanmelden voor de grofvuilherinnering kan via noord.amsterdam.nl/afval. Klik in de 
grijze middenkolom op 'Grofvuilherinnering'. 
informatie overgenomen uit Stadsdeelkrant 
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Werkzaamheden verlichting kerken 
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer beheert de openbare verlichting en 
illuminatie van gebouwen en bruggen in Amsterdam. Zij gaan de bestaande 
aanlichting van vier kerken in het landelijke gebied van Amsterdam Noord vervangen 
en waar nodig verbeteren. Het gaat om de kerken van Zunderdorp, Schellingwoude, 
Durgerdam en Ransdorp. 
De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland op oktober 2012. 
Wat houden de werkzaamheden in? 
De bestaande verlichtingsobjecten die de kerk verlichten zullen worden verwijderd. 
Er wordt een aansluitzuiltje geplaatst van waaruit de installatie centraal gevoed 
wordt. 
De nieuwe schijnwerpers worden op masten of wandsteunen rond de kerk 
aangebracht. 
In het maaiveld zullen enkele grondspots worden aangebracht. 
Uiteraard worden de werkzaamheden met de beheerder/eigenaar van de kerken 
besproken. 
 

Tweedehands Kledingbeurs 
Op vrijdag 28 september 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 Sinterklaasintocht in Durgerdam. 
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 !! 
 

Dorpsraad Zunderdorp 
De Dorpsraad van Zunderdorp heeft een nieuw e-mailadres, als u dat wilt kunt u 
contact met hen opnemen via: dorpsraadzunderdorp@gmail.com 
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Vrijwilligers gezocht ! 

De Sinterklaascommissie is op zoek naar vrijwilligers die, in de aanloop naar en/of op 
17 november zelf, willen helpen om van de Sinterklaasintocht in Durgerdam weer 
een prachtig feest te maken. 
Wil je meehelpen of weet je in je omgeving iemand meld je dan aan bij: 
Mirjam Flik (mirjam@centrale.nu / 06-14405507) of 
Loes Bisschoff (agostino@xs4all.nl / 06-20403198). 
Wij kunnen alle hulp goed gebruiken! 
 
Alvast dank namens de Sinterklaascommissie. 
 

Bijeenkomsten i.v.m. Tweede Wereldoorlog LN 
In juni en juli zijn er in Zunderdorp en Holysloot bijeenkomsten geweest om 
informatie te vergaren over Landelijk Noord tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Hoewel er geen hele grote opkomst was heeft de werkgroep weer veel interessante 
informatie gekregen welke we zeker kunnen gebruiken ! 
 
Graag willen wij nu de (oud) dorpelingen van Durgerdam, Schellingwoude en 
Ransdorp uitnodigen om langs te komen en ons te helpen met uw verhalen over de 
oorlogstijd in Landelijk Noord, dit kan op: 
donderdag 20 september in Durgerdam, 10.00 uur bij De Taveerne. 
woensdag 26 september in Schellingwoude, 14.00 uur bij de fam. Takken 

(Schellingwouderdijk 295) 
en ten slotte op vrijdag 5 oktober in Ransdorp, 10.00 uur op het kantoor van de CDR. 
 
Wij zijn geïnteresseerd in allerlei verhalen groot of 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. 
U bent allen van harte welkom ! 
 

Ik, een Eiland 
In september wordt op het Vuurtoreneiland de theaterbeleving IK, EEN EILAND 
gespeeld, bij dit 't Zwaantje wordt hierover een extra flyer meebezorgt. 
Meer informatie over de voorstelling is te vinden op www.vuurtoreneiland.nl 
 

mailto:mirjam@centrale.nu
mailto:agostino@xs4all.nl
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BEJAARDENHOEK 
Onze ouderenwijkpost  Loket Zorg en Samenleven is op 

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

 
MEDITEREN 

 
 Ik ontdek momenteel te zitten in het afronden en afsluiten van een 
levensfase, dit verloopt niet zonder spanningen. 
 Mijn schip, ze lag tegenover de haveningang en was de laatste jaren voor mij 
meer een knus toevluchtsoord geweest, dan dat er mee werd gevaren. Door de 
haveningang binnenlopende golfslag, bewoog ze altijd iets, en begeleidde mijn 
mijmeringen in haar knusse kajuit met beweging en geklots van golfjes, waarin ik 
heerlijk kon wegdromen. Met mijn door de jaren afgenomen lichaamskracht, lukte 
ook goed onderhoud niet meer, waardoor dit zich opstapelde. Kortom, het bezit van 
een schip was niet meer goed mogelijk. Ze moest weg, een hartverscheurend proces, 
voor een trouw en opvallend fraai gelijnd schip. Haar eerst met veel kosten en hulp 
van derden opknappen en vervolgens ontdekken dat je juweel op de huidige 
crisismarkt vrijwel niets opbrengt gaf al maar treurnis. Tenslotte lukte het met de 
hulp van internet, haar over te doen aan een liefhebber. Het schip vanuit ons huis te 
zien wegvaren deed mijn hart krimpen. Levensfase afgesloten. 
 
Als een soort vakantie en afronding van deze levensfase, hebben we dit jaar een 
vijfdaagse stilte retraite in een klooster ondergaan. Zo belandden we in de 
verbouwde stal van de St.Willebrordus monnikenabdij van het kasteel Slangenburg 
bij Doetinchem. 
Stilte, absolute stilte, beslist geen radio of televisie, ook niet in je kamertje, slechts 
bij uitzondering hoognodig gefluister, zelfs geen woord bij de maaltijden, als maar 
doodstil. mediteren. Dit lukt me nooit dacht ik, maar hier leerde ik het wel. Op de 
meditatiezolder, kaars rechtop zittend tegenover een paar keien in een minutieus 
geribbelde zandvlakte. Concentrerend op m´n adem, die de bron is van alle leven en 
kracht. De adem is ook de ruggegraad van het mediteren zelf. Het gaat daarbij vooral 
om de ´diafragmatische middenrifademhaling´. Door je buik op te blazen, voel je de 
lucht je neus binnenstromen, dan heb je de juiste ademhaling te pakken. Hierdoor 
benut je de longinhoud tot in de volle diepte en niet slechts de bovenrand ervan, 
zoals met lichte ademhaling via de ribbenkast. Zo leer ik het, door dit dagelijks 
urenlang te oefenen. Bij mij blijkt vijf ademingen per minuut ongeveer het beste 
tempo. Ook traag lopend een stap per ademhaling op de stille binnenplaats, en wat 
instructie hielpen mediteren te leren. 
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Zo dring ik steeds dieper door tot in de krochten van mijn innerlijk, waar de 
wonderlijke wereld van het lange termijn geheugen zetelt. 
 Een voorbeeld: Mediterend over het einde van de tweede wereldoorlog in 
ons Indië, bevind ik me ineens in 1939, als jongeling op het terrein van de 
wereldtentoonstelling van San Francisco USA, staand in een menigte ´grote mensen´, 
omhoogkijkend naar de top van een groot pagodeachtig gebouw. De trotse 
Nederlands Indische tentoonstellingsinzending. Hiervan maak ik de 
inwijdingsceremonie mee. Een groots, schitterend gebouw, de trots van het 
Nederlandse cultuurbevorderende koloniale beleid in Indië. Onze nationale driekleur 
wordt plechtig in de pagodetop gehesen. Een nog uitstekende spijker prikt echter 
ongemerkt midden door onze vlag. Tenslotte komt in top een rood- witte vlag met er 
onder de wit blauwe rafels van onze trots, die maar snel wordt gestreken. Achter me 
zegt een dame ontsteld “My God, what an awful omen” (afschuwelijk voorteken). 
Besef hierbij wel, dat in het verre westen van Californië in 1939, de Japanse 
expansiedreiging veel directer werd beleefd dan de Duitse -dreiging in Europa. 
Voortekens zijn onbegrijpelijk en bestaan dus niet. Dit vlagincident werds daarom 
genegeerd en vergeten… 
 
Ernst 9/2012 
 

A Song journey – Kunst in de Kerk 
Op zondag 16 september is er een bijzonder concert in het Witte Kerkje in Holysloot. 
Een theatershow met beeld en geluid. Reis mee in een denkbeeldige Greyhound bus, 
met achter het stuur de alomgeprezen VPRO DJ/schrijver/journalist Jan Donkers. Edo 
Donkers, singer-songwriter en Jans toevallige achternaamgenoot, en snarenvirtuoos 
en Abel Lange reizen mee op de achterbank en zorgen voor de soundtrack.  
Songs uit de tjokvolle Americana schatkist worden over de luisteraar uitgestrooid, 
verrijkt met beelden van weidse Amerikaanse landschappen en haarscherpe 
observaties en verhalen van ‘chauffeur Jan’. 
Via hoofdaderen van Interstate Highways langs iconen van The Americain Song, via 
‘Dirt Roads’ en landweggetjes naar de best bewaarde geheimen van de Amerikaanse 
muziek. Van Bruce Springsteen tot Leadbelly, van Dolly Parton via Woody Guthrie 
naar Townes van Zandt en de talloze troubadours die in hun voetsporen traden. So 
sit back en enjoy the ride!. 
Het concert begint om 15.00 uur. Het concert wordt u aangeboden door de 
Protestantse Gemeente Ransdorp-Holysloot en de commissie Kunst in de Kerk. De 
toegang is gratis. Na afloop is er gelegenheid om samen nog een drankje te nemen. 
Zie ook de website www.holysloot.nl.  
Wie alvast een kaartje wil reserveren voor het concert kan zich opgeven per mail:  
kaartjes_holysloot@live.nl onder vermelding van naam en telefoonnummer.  

http://www.holysloot.nl/
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Spaanse avond met de Waterlandse Harmonie 

Zaterdagavond 6 oktober een subtropische avond met Spaanse gerechten en 
Spaanse muziek. U hoeft hiervoor niet helemaal naar Spanje, maar lekker dichtbij 
naar de Stadshoeve in Zunderdorp. Daar treedt voor u op de Waterlandse Harmonie 
met Spaanse muziek en kunt u o.a. heerlijk paella eten en Spaanse drankjes drinken. 
Om 18.30 uur wordt u verwelkomd met een drankje en een hapje 
Van 19.00 tot 19.30 uur brengt het opleidingsorkest van de Harmonie voor u een 
Spaans repertoire. Van 19.30 tot 20.15 uur gaan we samen genieten van heerlijke 
gerechten uit España. Er is ook vegetarische paella. 
Tot 21.00 uur brengt het groot orkest u in Spaanse sferen met verschillende 
Pasodobles de Concierto. 
Na de pauze deel twee door het groot orkest tot 22.00 uur. 
Aan het eind van de avond kunnen we nog even gezellig wat napraten en drinken. 
Entree voor niet-leden:  € 15,00 (inclusief eten en welkomstdrankje). Tot 12 jaar: € 
12,50 
Voor de leden kost het € 12,50 en tot 12 jaar € 10,00 
Kaarten kunt u reserveren via: kaartenwaterlandseharmonie@live.nl 
Iedereen is hartelijk welkom! 
 

Koor van Schellingwoude zoekt nieuwe leden 
Ons zangkoor is op zoek naar nieuwe leden, met name de lage stemmen hebben de 
voorkeur. We zijn een laagdrempelig koor en zingen muziek uit alle windstreken. 
Ons koor telt 30 leden, maar willen graag aanvulling hebben van bassen en tenoren. 
Afgelopen juni hebben wij ons 10 jarig jubileum gevierd d.m.v.een optreden met 
mandolinevereniging Tocare in de Schellingwouderkerk. 
Onze laatste activiteit is een filmopname van het zangkoor voor de Bollywood film 
Queen, op 2 september j.l. 
De repetities zijn maandagavond van 20.30 uur tot 22.15 uur in het wijkgebouw, 
Wijkergouw 12 in Schellingwoude. 
U bent van harte welkom. 
Informatie bij Mary Takken 020-4904477 of 06-28057866. 
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Een nieuw Popkoor in Waterland! 
Vanaf woensdag 26 september starten we met een gloednieuw popkoor: Waterloo! 
Onder leiding van zangcoach Elly Machtel (www.zingenindezon.nl ) zingen we 
lekkere swingende nummers, van Stevie Wonder tot Alicia Keys, van Aretha Franklin 
tot Tavares en the three degrees. 
We werken in series van 10 lessen, en sluiten elke serie af met een feestelijk 
optreden! 
We repeteren in het kerkje van Durgerdam op de woensdagavond van 20.00 tot 
21.30, waarna (voor de liefhebbers) gezellig bijbabbelen in de oude Taverne. 
Ben je geinteresseerd, of heb je vragen, stuur dan een mailtje naar 
Elly@zingenindezon.nl of bel naar: 06-28765854 
We hebben 15 mensen nodig om te starten, dus wacht niet te lang en laat het me 
weten! 
 

Vrouwen van Nu 
Had u altijd al meer willen weten over acupunctuur en hoe het aanvoelt bij het 
indraaien van de naaldjes? 
Kom dan op donderdag 13 september a.s. naar het wijkgebouw in Schellingwoude. 
Lyanne Woltjer gaat ons alles vertellen over acupunctuur en een 'vrijwilliger' 
behandelen. 
Aanvang 20.00uur 
Entree leden gratis, niet leden € 5,- 
 

Kickbokles voor volwassenen en jeugd! 
Elke dinsdagavond geeft Richard van Altena kickbox les in de gymzaal van de 
Weidevogel. Deze lessen worden gegeven aan beginners én gevorderden. 
Er is nog plaats om in te stappen bij de jeugdgroep (vanaf 12 jaar) om 20.00 uur en 
bij de volwassenen (om 21.00 uur). 
Tevens is het mogelijk om privélessen of duolessen te boeken. 
Voor informatie bel Richard van Altena: 06- 48357276 of 020-4904346. 
Email: richardvanaltena@gmail.com 

 
Creatief op Papier 

Op woensdagmorgen 26 september begint de schildersclub 'Creatief op Papier' weer 
aan een nieuw seizoen. Bijna iedere woensdag wordt er van 9.30 tot 12.00 uur 
geschilderd in het kantoor van de CDR. Meestal werkt iedereen op zijn eigen manier 
en soms is er een gastdocent die extra aanwijzingen kan geven. 
Voor eventuele informatie: Tiny Zandstra 020-4904316 
 

http://www.zingenindezon.nl/
mailto:Elly@zingenindezon.nl
mailto:richardvanaltena@gmail.com
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Start curcussen voor tekenen en schilderen in Atelier Schellingwoude 
Zin in tekenen en schilderen? Je bent van harte welkom op een proefles. 
Open Atelier: zondag 23 september 
Schellingwouderdijk 331 1023 NK . tel 06-58885241 
Atelier Schellingwoude is een ruim zolderatelier met veel licht, met plaats voor 8 
personen en heeft een fantastisch uitzicht op het BuitenIJ en de Oranjesluizen, de 
dijk en boten en groen aan de andere kant. We werken zowel binnen als buiten. 
Tijdens de lessen maak ik gebruik van alles dat kan inspireren: van stillevens, 
attributen, materialen, tot foto’. We leren waarnemen: wat denken we te zien en 
wat zien we nu werkelijk?  
De lessen bestaan uit kleine groepen waardoor er ruimte is voor individuele 
aandacht en begeleiding voor zowel de beginnende als gevorderde cursist die meer 
verdieping zoekt. Aan de hand van korte opdrachten werk je aan de ontplooiing van 
je kwaliteit én creativiteit. Essentieel hierbij is de verbinding tussen hoofd hart en je 
hand… 
Belangrijk bij alle cursussen op alle niveaus is plezier én het werken aan jouw 
ontwikkeling in tekenen en schilderen. 
Welke cursus?  
Er zijn verschillende cursussen en iedere cursus is op een specifieke manier gericht: 
voor meer info over de verschillende soorten cursussen, zie website 
www.atelierschellingwoude.nl of bel 06-58885241. 
Er is afgelopen week ook een flyer uitgedeeld  
Wie is de docent? 
De cursus wordt gegeven door Mariette Renssen, Beeldend kunstenaar en zij 
studeerde aan de A.K.I te Enschede. Zij ontving voor haar werk diverse stipendia, 
nominaties en werkbeurzen en was winnaar van de prix de Rome voor tekenen. Als 
docent is ze betrokken en enthousiast en doet dit met veel plezier. 
Proeflessen: 17 sept. 10.30-13.00 uur, 18 sept. 19.30-22.00 uur,20 sept. 19.30-22.00 
uur, 21 sept. 10.00-12.30 uur 
Voor een proefles vraag ik een bijdrage van €5,- voor koffie en materiaal. 
De prijs voor een cursus van 12 lessen is € 210,- 
Workshops:  
kinderen van 7 tot 12 jr. 10.30 - 13.00 uur zaterdag 29 sept 
landelijk noord, lino  10.30 - 15.30 uur zondag 14 okt 
zijde schilderen  10.30 - 15.30 uur zondag 28 okt 
lucht en water  10.30 - 15.30 uur zondag 4 nov 
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Tijdelijke woonruimte gezocht! 
In verband met een verbouwing zijn wij, een gezin van twee vrouwen (38 jaar) en 
een kind (1,5 jaar), op zoek naar tijdelijke woonruimte in Landelijk Noord of 
Amsterdam Noord. Wellicht heeft uw tips of kent u een huis/appartement/etage 
met 2 slaapkamers dat verhuurd kan worden, dan horen wij dat graag. Wij zoeken 
voor een periode van ongeveer 6 maanden rond november 2012 tot april 2013. Wij 
zijn te bereiken op telefoonnummer: 
06-41364380 Jocelyn Vreugdenhil of 06-41266955 Ginette Verkleij 
 

Gezocht: hulp voor licht huishoudelijk werk 
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 een 
1 a 1,5 uur wil werken. De tijden zijn zelf in te delen. 
Contact: Henrik van den Berge / 06- 2443 4293 
Dorpsweg Ransdorp 71 A 
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Agenda vanaf september 

 
 

 
 

 

13 september Vrouwen van Nu, acupunctuur 
16 september Kunst in de Kerk, Holysloot 
18 september Vergadering Dagelijks Bestuur, CDR 
20 september Bijeenkomst Durgerdam WO II in LN 
23 september Open atelier Schellingwoude 
26 september Bijeenkomst Schellingwoude WO II in LN 
26 september Start Popkoor Schellingwoude 
26 september Creatief op Papier, knt CDR 
28 september Kledingbeurs Holysloot 
  

5 oktober Bijeenkomst Ransdorp WO II in LN 
6 oktober Spaanse avond, Waterlandse Harmonie 
7 oktober Concert Kerk Durgerdam 
 
 

 

Colofon 

Kopij oktober digitaal opsturen uiterlijk vrijdag 28 september 

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/

