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Nieuws van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord 
Het Dagelijks Bestuur kijkt zeer tevreden terug op de Plenaire vergadering 
en themabijeenkomst van 27 januari j.l. Het was een zeer geslaagde 
avond en ook erg fijn dat er zoveel belangstellenden aanwezig waren. 
Verder wil ik u in dit ’t Zwaantje graag attenderen op de de mogelijkheid 
om een aanvraag in te dienen voor Kunst & Cultuur of een wijziging door 
te geven voor de nieuwe wijkgids. 
De redactie 
 

Agenda Centrale Dorpenraad 
3 febr  Werkgroep Cultuur LN 
15 febr Dagelijks Bestuur 
17 febr Bijeenkomst ouderenverenigingen Landelijk Noord 
22 febr Werkgroep Agrariërs 
25 febr Uiterste datum inleveren kopij ’t Zwaantje 
De vergaderingen zijn op het kantoor van de CDR en beginnen doorgaans 
om 20.00 uur. 
 

Bijeenkomst ouderenverenigingen 
De CDR heeft de bestuursleden van de, bij hen bekende, 
ouderenverenigingen uit Landelijk Noord uitgenodigd om op donderdag 17 
februari met elkaar in gesprek te gaan. Doel van de bijeenkomst is dat de 
clubs elkaar op de hoogte te brengen van elkaars activiteiten en hoe die 
georganiseerd worden. Wellicht kunnen zij elkaar ideeën en tips geven of 
zijn er zaken waarbij de CDR ondersteuning kan bieden. 
Datum: 17 februari 
Tijd:  20.00 uur 
Lokatie: Kantoor CDR, Dorpsweg 35 Ransdorp 
Als u ook geïnteresseerd bent om te komen maar heeft u geen uitnodiging 
ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de CDR 
/ Marianne Vrolijk tel: 020-4904 437. 
 
Een dergelijke bijeenkomst is al eens georganiseerd met de diverse 
Oranjeverenigingen en was destijds zeer succesvol. 
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Budget Kunst & Cultuur 2011 

De CDR wil voor 2011 een bedrag van € 3000,- aanvragen voor Kunst & 
Cultuur in Landelijk Noord. Omdat de aanvraagprocedure hiervoor is 
veranderd vragen wij belangstellenden een subsidievoorstel te doen zodat 
de CDR een aanvraag in kan dienen bij het Stadsdeel. Tot uiterlijk 10 
maart kunt u een voorstel indienen voor een kleinschalige creatieve en 
culturele activiteit in Landelijk Noord waarna deze wordt beoordeeld door 
het dagelijks bestuur van de CDR. De gezamelijke voorstellen worden dan 
gebundeld in één aanvraag bij het Stadsdeel. 
Na afloop van de activiteit dient er, zoals gebruikelijk, een verslag te 
worden ingeleverd. 
Geïnteresseerden kunnen een aanvraagformulier of meer informatie 
verkrijgen bij het secretariaat van de CDR / Marianne Vrolijk tel: 020-4904 
437. 
 

 
Wijkgids Landelijk Noord 

Binnenkort wordt er weer begonnen met de Wijkgids Landelijk Noord editie 
2011-2012. Eventuele wijzigingen of nieuwe gegevens kunt u doorgeven 
aan het secretariaat van de CDR. Behalve gegevens van de dorpsraden 
en verenigingen staan ook bedrijven welke in Landelijk Noord gevestigd 
zijn (kosteloos) in de gids. Staat u er nog niet in of kloppen de gegevens 
van uw club niet meer ? 
Dan graag wijzigingen en nieuwe gegevens z.s.m. doorgeven aan: 
e-mail: c.dorpenraad@planet.nl of tel: 020-4904 437 
Er wordt ook gewerkt aan een digitale wijkgids die hopelijk binnenkort 
beschikbaar is. 
 

 
Dorpsraad Zunderdorp 

De Dorpsraad Zunderdorp is bezig om email adressen te verzamelen van 
zoveel mogelijk dorpsbewoners. Dit om actuele informatie/mededelingen 
te kunnen verspreiden onder de bewoners. Veel email adressen zijn 
inmiddels bekend. 
Denkt u dat uw email adres nog niet bij de Dorpsraad bekend is, en stelt u 
ook prijs op toezending van datgene wat wij met u willen delen, dan graag 
een email naar secr.zunderdorp@centraledorpenraad.nl  
 
m.v.g. 
Namens de Dorpsraad Zunderdorp, 
Piet Prins 
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Bezuinigingen 

 In het vorige ’t Zwaantje heeft u al kort kunnen lezen dat de subsidie 
die de CDR van het Stadsdeel ontvangt per 1 januari 2012 op ‘nul’ gezet 
wordt. Net als vele andere organisaties in Amsterdam-Noord heeft de CDR 
hier in december een brief over ontvangen. Het Stadsdeel wil i.v.m. de 
bezuinigingen alle structurele subsidies beeïndigen en vernieuwde 
(subsidie)relaties aangaan met partijen die een duidelijke bijdrage leveren 
aan het realiseren van de beleidsvoornemens uit het huidige 
bestuursprogramma 2010-2014.  
 Op 14 januari is er een informatiebijeenkomst bij het Stadsdeel 
geweest en hierbij is de CDR uiteraard aanwezig geweest. 
Al eerder, 7 januari, heeft de CDR al een kort bezwaarschrift ingedient 
tegen dit voornemen. Het bezwaarschrift wordt behandeld door de 
Commissie Bezwaarschriften die een advies zullen uitbrengen bij het 
dagelijks bestuur SDAN die de uiteindelijke beslissing neemt. 
Omdat ons bezwaarschrift nog niet ‘de gronden heeft waarop het bezwaar 
rust’ wordt er nu gewerkt aan een uitgebreidde versie die uiterlijk 22 
februari ingeleverd moet zijn. 
 
 Op woensdag 9 februari wordt de CDR ‘besproken’ in de 
Raadscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling. Zij hebben de 
Heroverwegingen 2012-2014 op de agenda staan en daarin staat ook de 
CDR vermeld. Omdat de bezuinigingsvoorstellen die in dit stuk vermeld 
staat voor de CDR nogal drastisch zijn gaan we bij deze Raadscommissie 
inspreken. 
 
 Onze voorzitter, Jan Hendriks, is onlangs betrokken geweest bij de 
burgerwerkgroep Bezuinigingen die is opgericht n.a.v. een burgeravond 
over de bezuinigingen. Deze werkgroep met bewoners uit heel Amsterdam 
Noord heeft een notitie geschreven met voorstellen hoe Stadsdeel Noord 
(veel) geld kan besparen door meer gebruik te maken van de 
deskundigheid van zijn burgers. De notitie is afgelopen 19 januari 
aangeboden aan de raadsvoorzitter Hr. Belkasmi. 
 Tijdens de vergadering van de stadsdeelraad van 26 januari heeft 
de Boven IJ Partij een motie ingedient om het dagelijks bestuur op te 
dragen om te onderzoeken in hoeverre de suggesties gedaan door de 
burgerwerkgroep Bezuinigingen concreet kunnen worden 
geïmplementeerd in beleidsvoorbereiding en –uitvoering. Deze motie is 
aangenomen. Opsteker is de de Centrale Dorpenraad in de motie met 
name genoemd wordt als ervaringsdeskundige. 
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Zoals u ziet is de CDR volop in actie om zich in te zetten voor het behoud 
van de stichting !! 
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Witte paaltjes 

Zoals u wellicht al is opgevallen zijn er onlangs op de Nieuwe Gouw, 
tussen de Zunderdorpergouw en de S-bocht bij de Poppendammergouw, 
aan weerskanten van de weg witte paaltjes geplaatst, ook de rest van de 
Nieuwe Gouw zal met deze paaltjes worden voorzien. Daarnaast zal een 
gedeelte van de Bloemendalergouw óók paaltjes krijgen, dit gaat om het 
stuk tussen Ransdorp en de Kanaalpost. 
De paaltjes worden in opdracht van Stadsdeelwerken geplaatst mede 
omdat verschillende bewoners hebben geklaagd over de veiligheid van de 
weg. Het zal u niet ontgaan zijn dat er tijdens het winterse weer regelmatig 
glijpartijen hebben plaatsgevonden. Hopelijk zorgt deze maatregel ervoor 
dat bestuurders de weg en bochten beter kunnen zien en er minder 
‘brokken’ worden gemaakt. 
Tevens kan ik u melden dat de gaten in de weg van de Nieuwe Gouw 
binnenkort middels een noodreparatie worden verholpen 
 

De Kindercommissie Landelijk Noord stopt ermee! 
Wie neemt het stokje over? 

 
Beste inwoners van Landelijk Noord, 
 
De kindercommissie bestaat uit een groepje vrijwilligers die diverse 
activiteiten voor de basisschoolkinderen van Landelijk Noord organiseert. 
Wij hebben dit jarenlang met heel veel plezier en inzet gedaan maar 
vinden het nu tijd worden dat een nieuwe commissie het stokje van ons 
overneemt. 
De kindercommissie bestaat momenteel uit zes leden die zes à zeven keer 
per jaar bij elkaar komen om de volgende activiteiten te organiseren: 
• twee keer per jaar een kinderdisco in Schellingwoude, 
• twee of drie keer per jaar een theatervoorstelling op OBS de 

Weidevogel, 
• en natuurlijk de intocht van Sinterklaas in Durgerdam. 
 
Wij hebben besloten om na de intocht van Sinterklaas in november 2011 
te stoppen. We zijn dus op zoek naar enthousiaste mensen om een 
nieuwe commissie te vormen die het vanaf januari 2012 van ons 
overneemt. Wij bieden de mogelijkheid om gedurende ons laatste jaar met 
ons mee te kijken. 
 
Heb je interesse of wil je meer informatie, bel (of mail) dan naar één van 
ons: 
Doreth Porsius  tel: 4904633 
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Mariëtte Groeneveld  tel: 4904365, email: schiveld@xs4all.nl 
Martine Kastelein  tel: 6372282 
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De Waterlandse Melkschuit 

Een bijna vergeten geschiedenis van het Waterland boven het IJ wordt op 
de tentoonstelling ‘De Waterlandse Melkschuit’ aan u getoond en uitgelegd 
in een fraai boek van de hand van Anton Wegman. Met deze Waterlandse 
Melkschuit is er drie eeuwen lang verse melk over het IJ gevaren vanuit 
Ransdorp, Zunderdorp, Oostzaan, Ilpendam, Watergang en Broek in 
Waterland naar de stad Amsterdam. 
Weer of geen weer de verse melk moest naar de stad worden gebracht. 
De boten waren het bezit van een groep zogenaamde staffersboeren. Het 
woord staffersboer is een verbastering van stadsvaartsboeren. In 1840 
voeren er drie melkschuiten vanuit Ransdorp: de schuit van Hendrik 
Pauws & Co, die van Dirk Appel & Co en die van Adrianus Hoeve & Co. 
De schuit van Hoeve was de kleinste en die betaalde slechts vier cent 
‘kaaigeld’ per dag terwijl de anderen acht cent moesten afdragen aan het 
havenkantoor in de Schreierstoren in de stad. Uit Zunderdorp voeren er 
twee schuiten op Amsterdam genaamd: ‘De Nopeind’ en ‘De Vereniging’. 
De laatste melkschuiten verdwenen in 1908. Het waren ‘De Jonge Willem 
Dekker’ en ‘De Nieuwe Kaai’ die van Dirk en Arend Honingh en Willem 
Korstman waren. 
De melkschuiten hebben in de loop van de eeuwen verschillende 
afmeerplekken gehad in Amsterdam. De laatste jaren voeren zij naar de 
Prins Hendrikkade waar zij een vaste ligplaats hadden voor de Sint 
Nicolaaskerk. Ook de Oostzaanse boeren voeren met verse melk naar de 
stad en hadden hun vaste ligplaats aan de melkmarkt langs de 
Brouwersgracht; daar is nog steeds de smalle ‘Melkmeisjesbrug’. 
De tentoonstelling wordt geopend op vrijdagmiddag 11 februari om 16.00 
uur in het Stadsdeelkantoor en duurt t/m vrijdag 11 maart 2011. 
Floor van Dusseldorp 
Voorzitter van de stichting De Waterlandse Melkschuit. 
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BEJAARDENHOEK 

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

tel.:   020-7510610 
 

VOORNEMENS 
 De vorige maand zijn we mijmerend over het verleden wijs 
geworden, aan de toekomst zijn we toen niet toegekomen. De toekomst is 
het terrein van de voornemens, eigenlijk plannetjes. Ook goede 
voornemens, dat waaraan je hard moet werken. Deze laatste zullen de 
meesten van ons in het nieuwe jaar snel weer vergeten. Het maken van 
zo’n lijstje is niet zo moeilijk. Maar het doen, DOEN, niet een keer, maar 
alsmaar weer. Dus moet ik nu als de bliksem het schrijven maar opzij 
zetten en uit STAPPEN gaan, om beter te leren lopen met het lamme 
linker been. Steeds weer, net zo lang tot ik anderen die lopen bij kan 
houden. Nu loop ik maar 2 km/uur terwijl anderen meestal 4 km/uur lopen 
en ik met moeite 3 km/uur haal, en dat maar een kwartier vol kan houden. 
Dus grotere stappen maken en langer volhouden zonder te vallen. 
Auw, mijn linker pootje overbelast met snel stappen, nu een dag wat 
rustiger aan, en zo maar door sukkelen tot ik samen met mijn maat Marijke 
kan stappen. Hier blijft het niet bij, ook rekken en strekken, buigen en 
hurken, plat op de grond, draaien en opstaan. Zo gaat het met goede 
voornemens. 
 Nu de voornemens, de plannetjes, dit gaat vooral over onze 
afnemende mobiliteit door ouderdom. Daardoor ontstaat een steeds 
grotere kloof tussen ons en de jongelui, onze kinderen en kleinkinderen. 
Voor hen is de wereld geweldig gekrompen, tot het formaat van ons landje 
vroeger zeg maar. Die jongelui gaan ’even’  naar Bali, een Caraïbisch 
eiland of New York. Ik dit laatste vroeger ook. Ik heb zelfs jaren in New 
York gewoond. De reis er heen duurde een week of tien dagen. Als je zo 
ook terug moet, is je vacantie al om, dus zonder ook New York beleefd te 
hebben. Echte ver weg bestemmingen waren toen alleen voor rijke 
renteniers bereikbaar. 
 Voor ons echter, is de wereld niet gekrompen maar juist uitgedijd. Al 
die vliegreizen zijn niks meer voor ons. Door al dat eindeloze zitten, 
jetlags, gezeul met bagage, gewacht op vliegvelden, om maar niet te 
spreken over annuleringen door sneeuwstormen, vulkaanuitbarstingen en 
dergelijke, word je maar uitgeput. O ja en ook nog terroristische 
aanslagen, zo is de lol er voor ons wel af. Dat is de rust van de 
moderniteit, geef ons maar de rust van het verleden, van een 
Waddeneiland of Veluwe. Dus geen vliegvacanties meer, dat spaart milieu, 
vermoeienis, zenuwen en de portemonee. 
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 De kans om de wereld te ontdekken ligt achter ons. Nu is ons eigen 
landje aan de beurt, met al haar rijkdom aan wisselende landschappen in 
klein bestek, dus zonder lange vermoeiende reizen. Nu eerst het bezoeken 
van kinderen en kleinkinderen. Desnoods een cruise-reisje met een schip 
vanuit eigen land, zie “Reizen met Valys” in ‘t Zwaantje van november 
2010. Ik heb altijd zwerversneigingen gehad, na een paar dagen op een 
plek heb ik het wel weer gezien en word onrustig, dus meerdere paar 
dagen-vacantietjes per jaar, hooguit een dag rijden van huis is voor mij de 
oplossing. Skieen gaat ook niet meer, dus ook ‘swinters zoeken we het 
dicht bij huis. Dan kun je gebruik maken van de winterkortingen en het 
slechtste weer ontlopen door pas op het laatst te boeken in een 
familiehotelletje met open haard of in de buurt van fijne musea of strand, 
allerlei dingen die we thuis missen. Door die korte vacantietjes worden we 
thuiskomend ook niet verrast door een lawine van post en kranten. Pas je 
aan, aan je beperkingen en je haalt er nog allerhande voordelen uit ook. 
Ernst   2/ 2011  
 
Toneelvereniging Holysloot presenteert: 
 

DÀT IS KAMPEREN! 
Een avontuurlijk en avondvullend blijspel 
door Peter Damen 

Kamperen is voor veel mensen de ideale manier om hun vakantie door te 
brengen. Lekker in de buitenlucht back to the basics!! Dat geldt in zekere 
zin ook voor de bazige An en haar onderdanige man Willy. Zij delen het 
veldje met de wereldse Olga, die als verstokt rookster nu toch wel eens 
een keertje wil stoppen met roken, en haar vriend Jeroen, voor wie de 
simpele geneugten des levens goed genoeg zijn. Dit kleurrijk viertal wordt 
al snel aangevuld met een omhooggevallen 'snelle jongen', die uit is op 
een avontuurtje met een vrouwelijke collega, die hij direct na hun vakantie 
wil ontslaan. Vanzelfsprekend staan de anderen dat natuurlijk niet toe! 
Gebeurtenissen nemen echter een onverwachte wending als er een baby 
op de camping gevonden wordt en er een rechercheur met een voorliefde 
voor gevleugelde spreekwoorden en gezegdes opduikt. 
'Dàt is kamperen!' is niet alleen een toneelstuk met een ander decor dan 
die van een huiskamer, maar ook een blijspel anders dan de andere 
blijspelen. 

Speeldata zijn 11 en 12 maart om 20.00 uur en 13 maart om 14.00 uur. 

Kaarten a € 5,- zijn te bestellen bij Nel John tel. 020-4904612 
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Er is een bijzondere plek………. waar jouw peuter heen kan.  

In contact met lammetjes, de frisse lucht en de vier seizoenen.  
Met liefdevolle, betrokken en professionele leidsters  

Een ouder vertelt; “Ik kan het elk kind en elke ouder aanraden” 
 

“De Vrijbuitertjes” - een unieke peuterspeelzaal in Holysloot (sinds 
1978) 

Binnenkort zijn er enkele plaatsen beschikbaar voor peuters van 2½ tot 4 
jaar uit de Amsterdam Noord, Holysloot, Ransdorp, Uitdam, 
Monnickendam, Marken, Schellingwoude, Zunderdorp, Durgerdam en de 
tussengelegen gebieden.  
De Vrijbuitertjes is geheel gerenoveerd, gekwalificeerd, gezellig, landelijk 
gelegen en biedt veel buitenruimte. 

 2- ochtenden per week a €  20,- per maand* 
 3- ochtenden per week a €  30,- per maand* 

Inschrijven kan kosteloos en vrijblijvend. Kom vooral eens kijken!  
  
Dorpsstraat 40, Holysloot 
Tel: 020-4904848 
www.devrijbuitertjes.nl  

 
Concert Witte kerk Holysloot 

Kunst-in-de-kerk organiseert op zondagmiddag 13 februari weer een 
concert in het Witte kerkje in Holysloot. Een trio van fluit, hobo en orgel is 
geen voor de hand liggende combinatie.Klaas Vellinga heeft eerder op het 
bijzondere orgel in Holysloot gespeeld en wist daar onvermoede klanken 
aan te ontlokken. Hij trad toen op samen met fluitiste Susanna Edixhoven 
die nu ook de altfluit zal bespelen.Als derde in dit trio hoort u Arco van Zon 
op hobo en althobo.Zij spelen muziek van de bekende componisten  
Vivaldi, Telemann en Sweelinck en minder bekende als Hahn, Boedijn en 
Koetsier. 
Het trio bestaat al twee jaar en trad eerder op in Soest waar Vellinga 
cantor en organist is in de Oude kerk. Edixhoven en Van Son spelen 
regelmatig in verschillende orkesten, in kleinere ensembles en als solist. 
U bent van harte welkom bij dit bijzondere concert! 
Het concert begint om 15.00 uur. Entree is € 7,50 en kinderen € 4,- 
inclusief koffie en thee in de pauze. Na afloop kunt u tijdens het napraten 
ook iets drinken. 
Tot ziens op 13 februari. 
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Stadsdelen een zegen? 
Wel volgens stadsdeelvoorzitter Rob Post, die tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst het feit dat Noord al 29 jaar een stadsdeel is, als 
een zegen kwalificeerde. 
 
Post nam hiermee stelling tegen het kabinetsvoornemen om 
deelgemeenten af te schaffen en vond dit in tegenspraak met de wens van 
datzelfde kabinet om de taken van het openbaar bestuur op een zo dicht 
mogelijk bij de burger gelegen niveau te leggen. De hiervoor 
veronderstelde tegenspraak is ogenschijnlijk, want iedereen die wel eens 
een vergadering van de deelraad, of raadscommissie, heeft meegemaakt, 
weet dat niet de stadsdeelbestuurders, of politici, maar uitsluitend voor 
deze specialistische materie opgeleide ambtelijke projectgroepen de 
ontwikkeling van de Noordelijke IJ-oever en de stadsvernieuwing in 
Nieuwendam-Noord en de Banne op hun palmares hebben kunnen 
bijschrijven. Dit onderdeel van het openbaar bestuur dichter bij de burger 
brengen, is een kwestie van organiseren. Het aansturen van ambtelijke 
diensten en projectgroepen kan best centraal gebeuren, mits deze door 
burgers, of bewonersgroepen, via onafhankelijke commissies van beroep 
en bezwaar gecorrigeerd en bijgestuurd kunnen worden. Op wijkniveau 
kunnen bewoners, teneinde de voor hen belangrijke zaken voor het 
voetlicht te krijgen, zich organiseren in bewoners- en dorpsraden. In 
Landelijk Noord werkt dat, met wisselend succes en uiteraard afhankelijk 
van de inzet, betrokkenheid en kwaliteit van die bewoners, al vanaf 1958. 
De gerichtheid van het stadsdeel op de IJ-oever en 
stadsvernieuwingsgebieden heeft ook een keerzijde en heeft 29 jaar 
Stadsdeel Noord weinig bijgedragen aan de ontwikkeling van de 
landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van het Waterlandse 
veenweidegebied. Door het niet, of in onvoldoende mate handhaven van in 
breed overleg vastgestelde bestemmingen en verordeningen, het te pas 
en vooral te onpas gebruikmaken van vrijstellingsbevoegdheden en het 
ontbreken van een sturende visie, verrommelt het veenweidegebied. Het 
belang van landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten wordt in de 
toelichtingen op bestemmingsplannen slechts met de mond beleden en 
worden in de praktijk de status quo gehandhaafd en lastige keuzes vooral 
vermeden. Een centraal aangestuurde specialistische ambtelijke 
projectgroep voor natuur en landschap zou hier wonderen kunnen 
verrichten en een voor ons gebied belangrijke taak van het openbaar 
bestuur zichtbaar dichter bij de burger kunnen leggen. 
 
Zijbijter 
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Vlekken in Waterland 

De laatste exemplaren van de 2e druk van Vlekken in Waterland, 
geschreven door Arijan Porsius zijn nu nog te koop bij Plantage 
Boekhandel van der Plas op het Buikslotermeerplein. Speciale 
verkoopprijs. € 16.- (412 blz.) Dit boek geeft een beeld van het dagelijkse 
leven in de gemeente Ransdorp in de 19e eeuw. Hier en daar worden 
uitstapjes gemaakt naar andere perioden. Zo vindt men een beschrijving 
van de relatie tussen Rembrandt en de toen in Ransdorp wonende Geertje 
Dircks (ca 1645) en kan men over de gevolgen van de Spaanse griep in de 
dorpen lezen (1918). Aanvankelijk bestond de gemeente uit de dorpen 
Ransdorp,Durgerdam en Holysloot. In 1857 kwam Schellingwoude daarbij. 
Naast algemene beschouwingen worden wetenswaardigheden en 
gebeurtenissen behandeld die op landelijk niveau spelen en ook van 
betekenis zijn voor het leven van de bewoners en bestuurders van de 
gemeente. Door de beschrijving van talrijke, merkwaardige voorvallen is 
het een levendig en boeiend boek. 
De inhoud berust op historische feiten die in elf hoofdstukken zijn 
gerangschikt. 
 
 
Beste lezer, 
Mede namens mijn kinderen en verdere familie wil ik u hartelijk bedanken 
voor de lieve woorden, kaarten en het bezoek naar aanleiding van het 
overlijden van mijn man Teun Breedijk. 
De enorme belangstelling tijdens de begravenis op 28 december in 
Holysloot was voor ons hartverwarmend. 
Het helpt ons dit verlies een plekje te geven. 
Greet Breedijk 
 
 

Hulp gevraagd 
1 x in de twee weken (3 uur) huishoudelijke hulp gevraagd. 
R.Leibbrand telefoon 020-6369510 mobiel 06-49691901 
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Agenda vanaf februari 

 
  

3 febr CDR, vergadering werkgroep CLN 
  
11 febr Opening tentoonstelling De Waterlandse 

Melkschuit 
 Lokatie: Stadsdeelkantoor 
 Tentoonstelling loopt van 11 februari t/m 11 maart 

  
13 febr Concert Witte kerk Holysloot 
  
13 febr Natuurwerkdag Kinselmeerzicht 
  
15 febr CDR, vergadering Dagelijks Bestuur 
  
17 febr CDR, bijeenkomst ouderenverenigingen 
  
17 febr Vrouwen van Nu, lezing notaris Hofstee 
  
22 febr CDR, Werkgroep Agrariërs 
  
22 febr 50+ Soos Holysloot, Diner 
  
25 febr Ophaaldag grof vuil 
  
1 mrt 50+ Soos Ransdorp, West-Fries optreden 
  
Colofon 
Kopij maart digitaal opsturen uiterlijk vrijdag 25 februari 
Redactie Dorpsweg 35 

1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 
c.dorpenraad@planet.nl 

Site: 
www.centraledorpenraad.nl 
of 
www.landelijknoord.nl  

Oplage 960 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. 
 

 


