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Nieuws van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord 
Voor u ligt weer de aprileditie van ’t Zwaantje, het volgende nummer zal 
i.v.m. de meivakantie in de 2de week van mei uitkomen. Dit nummer staat 
weer boordevol informatie uit Landelijk Noord, graag had ik ook de 
resultaten van de Provinciale Statenverkiezing en dan vooral het 
stemgedrag van Landelijk Noord willen vermelden maar daar was helaas 
geen plaats meer voor. Dit houdt u voor de volgende keer nog tegoed.  
Half april wordt er samen met de diverse Oranjeverenigingen ook weer 
een Oranje ‘t Zwaantje uitgebracht. Verspreiding gaat via uw lokale 
vereniging. 
De redactie 
 

Agenda Centrale Dorpenraad 
19 april Dagelijks Bestuur  
21 april Werkgroep Cultuur LN 
6 mei  Uiterste datum inleveren kopij ’t Zwaantje 
10 mei  Werkgroep ROL  
De vergaderingen zijn op het kantoor van de CDR en beginnen doorgaans 
om 20.00 uur. 

 
Algemene jaarvergadering dorpsraad Schellingwoude 

Op woensdag 13 april a.s. vindt de openbare jaarvergadering van de 
dorpsraad Schellingwoude plaats in het Wijkgebouw in Schellingwoude.  
Agenda: 
19.30 uur inloop 
20.00 uur opening, jaarverslag dorpsraad Schellingwoude 
20.15 uur toelichting nieuwe Schellingwouderbrug door Rijkswaterstaat  
20.35 uur inleiding forum-discussie: “Windmolens in onze achtertuin; wie 
   betaalt de rekening?” door Marcel Gort en Bob van 
Ursem 
20.45 uur pauze 
21.00 uur vervolg forum-discussie 
21.30 uur het wijkgebouw als dorpshuis; de activiteiten van de Stichting  
  Dorpshuis Schellingwoude 
21.45 uur borrel  
In verband met de catering en voldoende zitplaatsen wordt het op prijs 
gesteld als u zich aanmeldt wanneer u de jaarvergadering wilt bijwonen 
via: info@schellingwoude.org of 06-21574027 (Cecile van Kimmenade) 
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Onderhoud bruggen Zunderdorp 

In verband met groot onderhoud aan de twee ophaalbruggen aan de 
Middenlaan in Zunderdorp is er tijdelijk beperkt verkeer mogelijk van en 
naar Zunderdorp. Via het Achtergouwtje is er een opleidingsroute 
aangegeven. 
De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen van 4 t/m 15 april van 
8.00 tot 15.00 uur. Tijdens de renovatie krijgt de Bakkersbrug o.a. een 
nieuw wegdek en de bruggen worden om de beurt gerenoveerd. 
De werkzaamheden hebben ook gevolgen voor Bus 30 en 230, welke 
gedurende de genoemde periode ingekort worden. Het tijdelijke 
eind/beginpunt wordt de kruising Zunderdorpergouw / Nieuwe Gouw. 
De haltes hoek Kerklaan/Middenlaan, hoek ’t Nopeind/ ‘t Voorwerf en ’t 
Nopeind komen tijdelijk te vervallen 
 

 
Open dag Volgermeerpolder 

Op zaterdag 23 april organiseert Landschap Noord-Holland een open dag 
op de voormalige gifbelt Volgermeerpolder. De polder is nu een nieuw 
groot natuurgebied dat u gezien moet hebben ! 
Wat is er te doen? Wandelexcursies, informatiemarkt, lezingen, 
kinderactiviteiten, workshops dichten over de natuur, GPS en Nordic 
Walking, verrekijker en telescoop demonstraties, een wandeltocht van 10 
en 4 km, te combineren tot een tocht van 14 km en een gezellig terras met 
heerlijk biologisch eten en drinken. 
Tijd:10.00 tot 16.00 uur. 
Adres: Broekergouw 38, Amsterdam 
Verdere informatie: www.landschapnoordholland.nl of informatiewinkel 
088-0064455 
 

 
Vespers Witte Kerk Holysloot 

De veertigdagentijd is een tijd van bezinning en inkeer. Op die weg 
bezinnen we ons op het lijden van Jezus en het lijden in de wereld. In deze 
bezinningstijd zijn er twee vespers in de Witte Kerk in Holysloot op dinsdag 
5 en 12 april.  
Aan deze vespers werken de cantorijen van Zunderdorp en Ransdorp-
Holysloot mee. Zij zijn gecombineerd en staan onder leiding van Anje 
Rietberg. We komen samen in een vesper van drie kwartier met lezing en 
gebed, met muziek, kunst en meditatie. De vespers beginnen om 19.45 
uur. U bent van harte welkom. 
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Dorpshuis Schellingwoude 
 Stichting dorpshuis Schellingwoude voerde vorig jaar verschillende 
acties met als doel het wijkgebouw aan te kopen en breder in te zetten 
voor dorpsactiviteiten. Helaas is het niet gelukt voldoende geld bijeen te 
brengen om de aankoop te kunnen doen. Gelukkig blijft het gebouwtje ‘in 
het dorp’. Ton Zwolsman is de nieuwe eigenaar van het Wijkgebouw. De 
functie van het Wijkgebouw blijft daarmee behouden: Ton Zwolsman heeft 
aangegeven dat dorpsgenoten nog steeds van het Wijkgebouw gebruik 
kunnen maken.  
 De Stichting Dorpshuis Schellingwoude heeft het doel van de 
Stichting aangepast. Wij zetten ons nu in voor het stimuleren en 
organiseren van activiteiten in het wijkgebouw die de sociale cohesie van 
het dorp vergroten. Het geld dat we vorige jaar bijeen brachten zal hiervoor 
gebruikt worden. Hoe kunnen we de verbinding tussen dorpsgenoten 
vergroten? Welke activiteiten kunnen bijdragen aan een grotere 
samenhang?  
 De Stichting wil zoveel mogelijk samen met de bewoners van 
Schellingwoude inzetten voor meer contact en leuke ontmoetingen. Het 
Wijkgebouw speelt daarin (nog steeds) een centrale rol. Daarom hebben 
we met Ton Zwolsman samen de inrichting van de keuken aangepast aan 
een aantal wensen van de Stichting en is geïnvesteerd in de aanschaf van 
een professioneel fornuis. Ton Zwolsman stelt in ruil daarvoor het 
wijkgebouw kosteloos ter beschikking voor de activiteiten van de Stichting. 
 De eerste activiteiten zijn inmiddels ook al opgestart. In februari ging 
de maandelijkse kinderknutsel woensdagmiddag van start. De eerste twee 
middagen zijn al druk bezocht en waren een groot succes. Na de 
verbouwing van de keuken in mei willen we een aantal nieuwe activiteiten 
opstarten. 
Wij denken aan; een maandelijks kookcafé, film- en muziekavonden, 
brunch voor ouderen, zondagochtendconcerten, dans- en 
theatercursussen voor kinderen, salsalessen, etc... Ideeën, en vooral 
mensen die iets willen organiseren, zijn van harte welkom. Binnenkort 
ontvangt u van de Stichting ook een enquête, om te informeren wat u leuk 
zou vinden. We hopen op een grote respons, een grote opkomst bij 
activiteiten en vooral, veel gezelligheid op en om het dorp!  
Edmond de Meyer / Skip Schipper / Emilie van Rappard / Lot Siebe 

 
Verzet in Waterland 

Op woensdagmiddag 13 april is er in Zunderdorp om 14.30 uur weer de 
50+ Soos. Deze middag is Henk Hagedoorn op bezoek en hij zal vertellen 
over het verzet in Waterland tijdens de 2e Wereldoorlog.  
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Komt u niet uit Zunderdorp maar bent u wel geïnteresseerd in dit 
onderwerp dan bent van harte welkom in het Jeugdgebouw van 
Zunderdorp, Achterlaan 3. 
Eigen bijdrage € 2,- 
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Sam’s Kledingactie 
Ook dit jaar vindt weer de de jaarlijkse kledinginzamelingsactie van Sam’s 
Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt uw goede, nog 
draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken 
op de volgende manier aanbieden: 

• Schellingwoude: Op 16 april van 10 tot 12 uur bij de opslagruimte 
rechts naast de Schellingwouderkerk, Wijkergouw 6. 
Contactpersoon Fam. Takken. 

• Ransdorp: Op 16 april van wordt de kleding vanaf 10 uur huis aan 
huis opgehaald. 

• Holysloot: Op 16 april van wordt de kleding vanaf 10 uur huis aan 
huis opgehaald. 

• Zunderdorp: Op maandag 18 april wordt van 8 uur tot 10 uur de 
inzameling gehouden, opslag bij de fam. van Meerveld, Kerklaan 12 

• Durgerdam: Omdat er geen inzamelpunt in het dorp is kunt u uw 
kleding op 14 en 15 april tussen 9 en 3 uur afgeven op het kantoor 
van de CDR. 

Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood is een van de oudste charitatieve 
kledinginzamelaars van Nederland. De opbrengst van de ingezonden 
textiel komt ten goede aan noodhulp-, wederopbouw- en 
preventieprojecten van Cordaid Mensen in Nood overal ter wereld. Voor 
meer informatie over Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood kunt u 
kijken op www.samskledingactie.nl of bellen met 073-6871060 
 

Grote opbrengst voor Kledingbeurs Holysloot 
De kledingbeurs van 24 en 25 maart heeft maarliefst € 1050,- opgebracht. 
Dankzij de enorme belangstelling, vooral op donderdagavond was erg 
druk, is het weer gelukt om veel kledingstukken ‘aan de man’ te brengen.  
De opbrengst wordt deze keer als volgt verdeeld: 
Peuterspeelzaal ‘De Vrijbuiters’   € 400,- 
Basisschool ‘De Weidevogel’   € 400,- 
Kindercommissie t.b.v. Sinterklaasintocht € 250,- 
Dankzij de inbreng van uw kleding en onze vaste hulpen was het weer een 
groot succes en hopen wij in het najaar weer een nieuwe beurs te 
organiseren. 
Iedereen heel hartelijk bedankt en we hopen dat u ons blijft steunen ! 
Gedurende het hele jaar kunt u kleding bij ons afgeven op de 
Peuterspeelzaaldagen van maandagochtend t/m vrijdagochtend. 
Meer informatie 020-4904848 (Peuterspeelzaal) of 020-4904895 (Linda) 
Namens Hilda en Linda nogmaals iedereen heel hartelijk bedankt ! 
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Samen opwekken van zonnestroom in Landelijk Noord 
Iedereen kan dankzij Zon op Noord zelf zonnepanelen bezitten en 
profiteren van de stroom! Daarvoor gebruiken we openbare daken. 
Niet ieder huis is immers geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen –te 
veel schaduw, verkeerde ligging ten opzichte van de zon of geen 
mogelijkheden in verband met beschermd dorpsgezicht. Er zijn genoeg 
platte daken waarop wel veel panelen kunnen staan. Volop in de zon. 
Zoals op de gymzaal bij basisschool De Weidevogel. 
We gaan samen zonne-energie opwekken in een coöperatieve vereniging. 
Want samen ben je goedkoper uit dan ieder voor zich en je hebt een beter 
rendement. In het project Zon op Noord kost één paneel € 650,- inclusief 
installatie en btw. Die investering verdien je in 10 tot 12 jaar terug. Terwijl 
de levensduur van een paneel tenminste 25 jaar is. Na de 
terugverdienperiode levert het paneel alleen nog maar geld op. 
Zon op Noord is gestart door Eric de Lange en Geert Jan Stolk uit 
Ransdorp. Inmiddels zijn er deelnemers uit alle dorpen. Ook Stadsdeel 
Noord is enthousiast. Het stadsdeel biedt ook andere platte daken aan 
voor volgende projecten. 
Het eerste project van Zon op Noord komt op het dak van De Weidevogel 
in Ransdorp. Daar plaatsen we circa 70 panelen, samen goed voor 15.000 
Wp, oftewel ongeveer 13.000 kWh. 
Op 1 juli aanstaande is alles geïnstalleerd en is het project operationeel. 
Dat is dus al snel! 
6 april start de voorinschrijving, om 20.00 in de Beke en via de website. 
Midden april start de officiële inschrijving. Ieder huishouden kan eigenaar 
worden van een aantal panelen. Inmiddels hebben we al veel enthousiaste 
reacties gehad. Het aantal panelen is beperkt, dus wees er snel bij! 
Wil je ook meedoen? Meer weten? Een afspraak maken? Bel ons: 
Eric de Lange 06 2246 2849 of Geert Jan Stolk 06 5026 8105 
mail: info@zonopnoord.nl  website: www.zonopnoord.nl 
 

Kinder(knutsel)middag Schellingwoude 
Op 16 maart jl. heeft de kindermiddagcommissie van Schellingwoude de 
inmiddels derde kinderknutselmiddag georganiseerd in het Wijkgebouw in 
Schellingwoude. Organisatie, ouders en uiteraard de kinderen zijn erg 
enthousiast! Voor de volgende kindermiddagen (ongeveer één keer per 
maand op woensdagmiddag) zijn alweer plannen in de maak, met 
afwisselende activiteiten voor kinderen van ca. 4 t/m 9 jaar.  
Wil je de aankondiging van de komende kindermiddagen niet missen, geef 
dan je emailadres door aan de organisatie via 
kindermiddag@schellingwoude.org. 
Vind je het leuk om ook (een keer) mee te denken/organiseren/opruimen, 
dan kun je dat via hetzelfde emailadres laten weten. Alle hulp is welkom! 
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Tango-concert Witte Kerk Holysloot 
Op zondag 10 april om 15.00 uur zal er een spectaculair tango-concert 
worden gegeven in de Witte Kerk te Holysloot. De tango is ontstaan aan 
de Rio de la Plata in Buenos Aires en Montevideo. De oorspronkelijke 
klanken hebben zich vermengd met klassieke muziek en jazz maar het 
melancholische karakter van de tango is altijd bewaard gebleven.  
Gitarist Kay Sleking zal met twee andere gitaristen en een tango-zangeres 
uiterst prettig in het gehoor liggende melodieën over universele verlangens 
ten gehore brengen.  
Kay Sleking studeerde klassiek gitaar aan het Rotterdamse 
conservatorium en specialiseerde zich in de Argentijnse tango. Inmiddels 
is hij aan dit conservatorium docent en geeft workshops tango-gitaar en 
tango-ensembles en presentaties tango-geschiedenis. Zelf treedt hij als 
solist of met verschillende ensembles op in binnen- en buitenland, tot in 
Buenos Aires aan toe.  
Kay neemt regelmatig in verschillende combinaties met anderen een CD 
op met traditionele tango’s, milonga’s en walsen. Wilt u alvast een 
voorproefje beluisteren dan kan dat op de website: www.tangomuziek.nl  
Wellicht is het mooi weer en kunt u dit concert combineren met een 
fietstochtje door Waterland.  
Na afloop kunt u onder het genot van een drankje nog nagenieten of 
vakantieverhalen uitwisselen. De entree bedraagt 7,50 euro (kinderen 
4,00) inclusief koffie of thee in de pauze.  
 

Suppoost Ransdorper Toren 
Eind april gaat de Ransdorper Toren weer open voor bezoekers.  
Als je/u het leuk vindt om als gastvrouw/gastheer het publiek in de toren te 
ontvangen kun je dat aan ons laten weten. 
De toren is geopend van 11.00-17.00 uur. 
In april, mei, juni en september op zaterdag en zondag. 
In juli en augustus dinsdag t/m zondag. 
De vrijwilligersvergoeding bedraagt € 27,50 per dag. 
Heb je belangstelling of wil je meer informatie reageer dan snel. 
Wil Sartorius 020-4904556 of Martha Kreiter 020- 4904605 
of via ransdorpertoren@xs4all.nl 

 
Voorjaarsconcert Waterlandse Harmonie 

Op zaterdag 21 mei geeft de Waterlandse Harmonie onder leiding van 
Thomas Geerts haar Voorjaarsconcert in het Dorpshuis de Beke te 
Ransdorp. Aanvang 20:00 uur. Beroemde filmmuziek met thema’s uit The 
Godfather Saga, Soldaat van Oranje en Harry Potter zullen worden 
uitgevoerd. Uniek en eenmalig!! 
Noteert u zaterdag 21 mei in uw agenda? 
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BEJAARDENHOEK 
Onze ouderenwijkpost  Loket Zorg en Samenleven is op 

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

 
ROLLATORIUM 

 
 Mijn echtgenote Marijke heeft helaas gewrichtsreuma. Ter verlichting 
van deze invaliderende ziekte vindt zij veel baat bij behandeling in een 
thermisch bad, zoals er in Duitsland velen zijn, en in Nederland ondermeer 
in Bad Nieuweschans in Oost Groningen. Mij alleen thuis laten vindt zij wat 
riskant, daar de kans een tweede beroerte te krijgen door medici indertijd 
als zeer groot werd ingeschat. Het was voor mij schokkend om te ervaren 
dat het voor mijn omgeving nog altijd niet vanzelfsprekend is dat ik elke 
ochtend gezond weer opsta. Om tijdens haar behandeling in 
Nieuweschans, voor mij verzekerd te zijn van geruststellende medische 
zorg, heb ik in het verleden al eens kennis gemaakt met de ziekenboeg 
van het verzorgingshuis het Oude Schouw in Noord. Daar het Oude 
Schouw nu is vervangen door het Nieuwe Schouw en dit voor mij geen 
ziekenboegplaats heeft, heb ik ook kennis gemaakt met het het Gerhard 
Huis in het westelijke stadsdeel Slotermeer. Beiden van de organisatie 
Osiris. Beide vestigingen hebben een omgeving met prima 
wandelmogelijkheden. Bij het Schouw het Boven Y winkelcentrum en veel 
stadspark. Het Gerhardhuis biedt ook stadspark, met een kinderboerderij 
en een heemtuin met allerlei zeldzame planten en bloemen. Tenslotte is 
hier de Sloterplas, met als uitdaging een 6 km lange trimbaan rond het 
meer, met afstandsmarkeringen zodat je precies kan vaststellen hoe ver 
en snel je loopt. Eens hoop ik het zo ver te schoppen dat ik dat helemaal 
rond kan lopen. Inmiddels heb ik mijn loopsnelheid al opgevoerd tot 3 km 
per uur en kan dat een uur volhouden, eens moet deze uitdaging met 
rustpauzes dus haalbaar worden. Zo vergroot je je mobiliteit, een 
doorslaggevend aspect van je kwaliteit van leven. 
 Met het gaan logeren in een verzorgingshuis moet ik eerst het door 
mij als denigrerend ervaren proces van een ‘opname’ ondergaan. En wel 
in een wereldje waar de gemiddelde bewoner vaak niet meer in staat is 
zich zelfstandig te wassen, kleden, medicijnen toe te dienen, ontbijt en 
broodmaaltijd klaar te maken. Het duurt een tijdje voordat al het 
ondersteunende personeel er achter is, wat je allemaal met één hand nog 
met de hulp van zaken klemmen tussen knieën en tanden voor elkaar kan 
krijgen. 
 Het was voor mij opmerkelijk om de verschillen tussen de 
bejaardenbevolking in Noord en West te ervaren. In Noord lopen vrij veel 
bejaarden nog vrij kwiek achter een rollator rond en zijn vrij zwijgzaam. In 
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West daarentegen lopen vrijwel allen achter een rollator en hebben wat 
meer babbels. Dat niet alleen, in West lopen die bejaarden nog maar 
nauwelijks, het is meer diep gebogen over en achter een rollator 
schuifelen. Ik zie het Gerhardhuis daarom niet zozeer als een 
verzorgingshuis maar een ‘rollatorium’. 
 Het is merkbaar dat de West bejaarden hun leven voornamelijk 
achter een bureau hebben doorgebracht, wat hun kwaliteit van leven als 
oudje niet ten goede komt. De bejaarden uit de industriestad Noord 
hebben geen zittend maar een vooral staand leven achter de rug en 
profiteren daarvan als bejaarden. Wees dus blij beste lezer een landelijke 
noorderling te zijn en als bejaarde, ik verwacht nog mobieler en kwieker te 
zijn dan de industrie noorderling. 
Ernst  4/ 2011 

 
 

Stichting Durgerdam 
De Stichting Durgerdam is de bewaker van ons Dorpseigene en het 

beschermde dorpsgezicht van Durgerdam. Als onderdeel van deze taak, 
beheerde de Stichting het rietland bij de haven, dat van de gemeente werd 
gepacht om te voorkomen dat dit gebied een grote marina zou worden. 
Vanuit de gedachte dat dit rietland bij Natuurmonumenten in veiliger 
handen is dan bij de gemeente, is dit aan Natuurmonumenten 
overgedragen. Gelukkig maar, want het land levert z.g. licht riet, 
ongeschikt voor dakbedekking en brengt tegenwoordig dus niets meer op. 
Natuurmonumenten heeft van de winter het riet droog kunnen oogsten, 
met uitzondering van een randje langs de waterkant, waar ook het 
zeldzame beschermde heemst groeit. Ook zijn opschietende boompjes 
verwijderd, zodat het land keurig op orde is en open blijft. Het riet ligt nu bij 
de parkeerplaats aan ’t Gouw ‘’om niet’’ voor veehouders als ligstro. 
 Door de subsidie die de Dorpsraad tegenwoordig voor haar 
activiteiten krijgt is deze in staat de Stichting Durgerdam over te nemen en 
in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Hierdoor kan de Dorpsraad 
officieel optreden tegen grootsteedse belagers van ons dorp, zoals verdere 
uitbreiding van IJburg of villabouw in Durgerdam. Het bovenstaande is 
dezer dagen afgerond. Onze verjongde en actieve Dorpsraad heeft 
gezorgd voor inschrijving van de Stichting Durgerdam bij de K.v.K, 
aanpassing van het huishoudelijk reglement en een eigen bankrekening. 
Dit laatste kan nu ook dienen als onderdak voor spaarpotjes van de 
Oranjevereniging, het Neptunusfeest en andere dorpsactiviteiten. 
Een veelbelovende vernieuwing voor een vitaal Durgerdam! 
Namens de Stichting Durgerdam, Ernst Holtrop. 
 

Aangeboden 
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Hulp in de huishouding voor 1x per week 3 uur. 
Fam. van Dalen Ransdorp tel. 020-6386337 
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Komkommer en Kwel 
Op 8 en 9 april en op 15 en 16 april speelt toneelvereniging Ransdorp de 
klucht ‘Komkommer en Kwel’ in drie bedrijven geschreven door: Erfried 
Smija vertaald door Adriaan Kuik. 
Korte inhoud van het stuk: 
Joop van Vliet is gek op eten en drinken, dit is ook duidelijk aan zijn 
lichaamsomvang te zien! Op een dag eet hij een hele rollade in zijn eentje 
op. De maat is nu vol voor zijn vrouw Rita en dochter Brenda. Joop moet 
afslanken!!!!!!! Rita schakelt buurman Sjaak in die met zijn biologische 
groenten een handje moet helpen. Joop moet hier niets van hebben, maar 
buurman Sjaak chanteert hem. Voor Joop breekt een periode van 
komkommer en kwel aan: een zwaar fitnessprogramma en alleen 
rauwkost. Buurman Sjaak probeert ondertussen zijn zoon Hannes aan 
Brenda te koppelen, Brenda heeft echter alleen oog voor Frans de zoon 
van Joop’s aartsvijand. 
Wanneer Frans de verkering met Brenda uitmaakt en Joop aan het einde 
van zijn latijn is, verschijnt reddende engel Elsbeth. 
Als u wilt weten of alles weer op zijn pootjes terecht komt, belt u dan voor 
kaarten met de fam. Westerneng telefoon: 020-4904 264 
De kaarten kosten als vanouds slecht € 2,50 
Het stuk begint om 20.00 uur en ‘De Beke’ is open om 19.30 uur. 
P.S. Als u zin heeft om onze spelersgroep te komen versterken, komt u 
dan gerust eens kijken bij de repetities op maandagavond in ‘De Beke’ 
vanaf 19.30 uur, u bent van harte welkom! 
 

Vrouwen van Nu 
Op donderdag 21 april komt de heer Roland Speck van het Geelvinck 
museum, www.museumgeelvinck.nl, in Amsterdam een lezing en dia 
presentatie geven over Rusland en in het bijzonder over St. Petersburg, 
welke stad hij meermaals heeft bezocht. Tevens vertelt hij e.e.a. over het 
museum, waar t/m 11 april 2011 nog een tentoonstelling is van het 
beroemde Meissen porselein. Een bezoek meer dan de moeite waard. 
Locatie van de lezing wijkgebouw te Schellingwoude aanvang 20.00 uur. 

 
Tentoonstelling Schellingwoude 

Het Historisch Centrum Amsterdam-Noord zoekt materiaal voor een 
tentoonstelling over Schellingwoude. In het archief heeft het centrum al 
veel foto’s krantenknipsels, boeken en artikelen verzamelt. Om deze 
expositie zo volledig mogelijk te kunnen maken, hoopt het Historisch 
Centrum Amsterdam-Noord dat (oud)bewoners hun foto’s en verhalen met 
hen willen delen. 
Mail naar historischcentrum@xs4all.nl of bel naar tel. 563.28647 
Aanmelden kan ook via www.historischcentrumamsterdamnoord.nl 
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“De Onderlinge” 100 jaar 

Met trots willen wij melden dat de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij 
Ransdorp en Zunderdorp U.A. (OBM RZ) 100 jaar oud is geworden! 
De officiële mijlpaal: 100 jaar OBM RZ, is 20 april 2011. 
 
 Vanaf 20 april 1911 is de OBM actief op het gebied van brand- en 
inboedelverzekeringen zonder winstoogmerk voor de Onderlinge, maar 
waar de winst terugvloeit naar de leden. Bij de oprichting werd de 
burgemeester van Ransdorp, de heer J. Kastelein gekozen tot directeur en 
het hoofd der openbare school van Schellingwoude, de heer Brunnink als 
secretaris. Het werkgebied bestond toen uit de vier dorpen: Durgerdam, 
Holysloot, Ransdorp en Schellingwoude. Zunderdorp had vanaf 8 maart 
1918 een eigen brandverzekeringsmaatschappij. 
Ongeveer 1961 is Zunderdorp samengegaan met Ransdorp (incl. de 
andere dorpen). 
 
 Het ledenbestand bestond in die eerste periode voor 95% uit 
agrariërs, echter in de loop van de tijd is, o.a. door schaalvergroting, het 
aandeel agrariërs afgenomen en momenteel vormen de niet-agrariërs het 
grootste deel van het ledenbestand. In dit deel van Waterland, waar veel 
beschermde dorpsgezichten en veenweide gebieden voorkomen, vindt 
weinig uitbreiding of nieuwbouw plaats, zodat de nieuwe generatie vaak 
moest uitwijken naar bv. Amsterdam Noord. Hierdoor kwamen er ook 
nieuwe leden uit Amsterdam Noord bij. Daarnaast waren leden zo 
tevreden over de OBM dat zij na verhuizing uit Waterland hun verzekering 
bij de OBM RZ aanhielden, echter het verzekeringsgebied is relatief klein 
gebleven. 
Daarnaast is schaalvergroting onder de invloed van de concurrentie van 
de grote (hypotheek)banken, de internetaanbieders en de regionale OBM-
verdeling, een lastige kwestie. Desondanks neemt OBM RZ via 
vertegenwoordiging in ieder dorp, met daaraan verbonden persoonlijk 
advies, snelle en deskundige schadeafhandeling duidelijk een belangrijke 
plaats in de regio Waterland. 
Verzekeringstechnisch en wettelijk voldoet de OBM RZ aan alle eisen, die 
met name De Nederlandsche Bank aan verzekeringsbedrijven stelt. 
 
 Ondanks deze hoge leeftijd is de OBM RZ nog springlevend en 
hoopt de “verzekeringtechnische”verbintenis met de leden nog jaren lang 
te continueren. 
Namens het bestuur van de 
Onderlinge Brandwaarborg Mij.‘Ransdorp-Zunderdorp’ 
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Lammetjesdagen 
Het beloven weer twee heerlijke dagen te worden met nieuwe activiteiten. ( 
maar de pony's zijn er hoor!) Pasen valt laat dit jaar, dus geen sneeuw dit 
jaar, maar echt dartelende lammetjes in het zonnetje! 
In de stal zullen de kleine lammetjes op je wachten en natuurlijk willen die 
graag geaaid worden.We zetten weer een prachtige wandeling uit door het 
land met een speurtocht voor de kinderen en kun je er heerlijk eten en 
drinken bij Boergondineren. 
Wij vragen voor deze dag € 3,50 entree p.p. incl. ponyritje voor de 
kinderen. 
Zondag 10 april en maandag 25 april, tweede paasdag. 
We zijn open van 11.00 uur tot 15.00 uur. 
 
 

Rijk-Regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM) 
We hadden het kunnen weten. Net nu we zo langzamerhand een beetje 
aan IJburg beginnen te wennen, komen er uit het Oosten nieuwe 
ontwikkelingen op ons af. 
 
Een drievoudige ontwikkeling op het gebied van verstedelijking, 
bereikbaarheid en natuurlijk, als doekje voor het bloeden, natuur en water. 
Het principebesluit tot een primair westelijke ontwikkeling van Almere 
maakt een IJmeerlijn, aanleg van verbeterde infra-structuur tussen Almere 
en Amsterdam, eigenlijk vanzelfsprekend. Als inwoner van Landelijk Noord 
en Durgerdam in het bijzonder, kun je alleen maar hopen en bidden dat 
zo'n verbinding zo ver mogelijk uit de Waterlandse kust komt te liggen. 
Voor de Eeuwige niet zo eenvoudig om daar positie in te nemen, want aan 
de overkant proberen ze uiteraard de verbinding zover mogelijk uit hun 
kust te krijgen. Omdat een deel van het gebied onderdeel uitmaakt van de 
ecologische hoofdstructuur, u weet wel, die robuuste verbindingen tussen 
verschillende natuurgebieden, die staatssecretaris Henk Bleker zo graag 
wil afschaffen, wordt er weer zoiets als een ecologische verbetering van 
het Markermeer en IJmeer van stal gehaald. Leuk voor het Bittervoorntje 
en de Driehoeksmossel, maar niet voor mensen die, zo lang ze nog geen 
kieuwen hebben, meer gebaat zijn bij een mooie landschappelijke 
omgeving. De plannenmakers van de Rijksoverheid houden nog wel 
enkele slagen om de arm en de mitsen en maren betreffen een 
aanzienlijke vermindering van de financiële consequenties voor de 
overheid. Is het mogelijk dat dit een andere uitleg is van het streven om de 
verbinding tussen Almere en Amsterdam te laten financieren door private 
partijen, een soort van tolweg dus? Tot besluit een gedicht tegen de 
aanleg van IJburg, dat ik ergens omstreeks 2003 tegenkwam en waarvan 
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het derde vers een voorschot neemt op de nu in gang gezette 
ontwikkelingen. 
 

Ruimte, onvoorstelbare ruimte schier onbegrensd, 
waar de lucht soms overgaat in het water 
nauwelijks merkbaar en andersom, de stilte, 
ruisende golven en bulderende wind, 
waarin het volk op de dijk een bestaan vindt. 
 
Ruimte, veel ruimte, de stad in het westen 
rukt op en lardeert de lucht en het water 
soms boeiend, soms niet en vult de stilte, 
door velen bemind, 
waarin het volk op de dijk een woonplaats vindt. 
 
Ruimte, hoe lang nog, de stad in het IJ brengt 
het leven der wereld nader, breekt water 
en lucht en verdringt de stilte, 
met auto's en schepen in een lint, 
waartussen het volk op de dijk geen rust meer vindt. 
 

Zijbijter 
 
 
 
 
 
 

Expositie ‘Spanje in Amsterdam’ 
Galerie De Opsteker start op 23 april a.s. weer haar exposities in de 
Dorpskerk Durgerdam. Er worden tot begin oktober 5 exposities 
georganiseerd. 
Van 23 april tot en met 15 mei vindt de expositie “Spanje in Amsterdam” 
plaats, geopend door de Consul van Spanje op zaterdagmiddag 23 april. 
Drie kunstenaars uit verschillende steden in Spanje exposeren abstracte 
schilderijen en beelden. De expositie maakt deel uit van een 
uitwisselingsprogramma ‘Eduarte’ tussen kunstenaars in Nederland en 
Spanje (zie www.eduarte.eu).  
De exposities in de Dorpskerk Durgerdam zijn geopend op zaterdag en 
zondag van 13.30 tot 17.30 uur. Tweede paasdag en tweede pinksterdag 
geopend, koninginnedag gesloten. 
Inlichtingen: www.opsteker.nl en telefoon 020-6386904 
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Tennisbaan Durgerdam is weer open! 

Wil je ook tennissen op een mooie locatie? Dat kan. Met ingang van 1 april 
is de ‘all weather’-baan in Durgerdam voor haar leden weer geopend. 
Lid worden? 
Een lidmaatschap kost slechtst €95,-- voor volwassen en € 50,-- voor de 
jeugd. Daarvoor kun je het gehele seizoen tennissen. Kijk op de website 
van DRC, www.drc.nl of stuur een mail naar Marjolein Klaassen, 
tennis@drc.nl ovv lidmaatschap tennis DRC.  
Tennislessen? 
Leden van DRC kunnen lessen bij onze tennisleraar Werner Krieger. Wil je 
je tennisspel verbeteren? Neem dan direct contact op met Werner 
wkrieger@gmail.com.  
De lessen voor volwassenen zijn al gestart, maar er is nog (een beperkt) 
aantal lesuren beschikbaar. De lessen voor de jeugd starten ná de 
meivakantie. Voor jeugdlessen kun je eveneens direct contact op nemen 
met Werner. 
In principe worden de tennislessen gegeven op dinsdag, woensdag en 
donderdag van 17.00 - 21.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 12.00 uur. 
Is er een kantine? 
Gedurende het voetbalseizoen kunnen de tennisleden uiteraard ook 
gebruik maken van de prachtige nieuwe kantine van DRC. 
Naar mogelijkheden voor gebruik buiten het voetbalseizoen wordt nog 
gekeken. 
Tot ziens op de tennisbaan. 

 
Eerste lustrum Schellingwouder Festival 

De tijd gaat snel en voordat je het weet is het al het 5de jaar dat in de 
Schellingwouder Kerk het jaarlijkse kamermuziek festival plaatsvindt. 
De letterlijk drijvende krachten achter dit festival zijn violiste Heleen Hulst 
en pianist Gerard Bouwhuis. Het programma is ieder jaar een complete 
verrassing ook voor onszelf. Op dit moment wordt hard gewerkt om weer 3 
mooie avonden te programmeren. 
Wie in ieder geval dit jaar komen spelen zijn Reinbert de Leeuw, Vera 
Beths, Doris Hochscheid, Helena Rasker, Job ter Haar en David 
Kweksilber. 
Dit jaar met muziek van o.a. Beethoven, De Falla, Antheil, Ustvolskaja 
en…. 
Laat u ook dit jaar weer verrassen! 
Concerten zijn op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 april, aanvang 
20.15 uur 
Wegens beperkte capaciteit is het aan te bevelen om te reserveren. 
Dit kan telefonisch op 020-6751915 of via e-mail op vipi@xs4all.nl 
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Toegang: vrijwillige bijdrage 
 

 
Lekker zingen en relaxen in de Spaanse zon! 

Vind je het leuk om te zingen en ben je best toe aan een "weekje voor 
jezelf"? 
Misschien is deze vakantiezanggroep dan iets voor jou! 
De koor- en zangworkshops worden gegeven door Elly Machtel en 
Jeanette de Jager en vinden plaats rondom het kleine landgoed ‘Rectoria 
de la Miana’, gelegen in de prachtige Spaanse Pyreneeën.  
Op deze bijzondere plek kom je heerlijk tot rust en door samen te zingen 
krijg je weer bakken vol energie!  
We bezoeken het Middeleeuwse plaatsje Besalu en houden nog genoeg 
tijd over voor een goed boek, een wandeling, om lekker te zwemmen in het 
meertje, of om paard te rijden. 
Even geen boodschappen maar aanschuiven aan de gezellig lange tafels 
op het terras met adembenemend uitzicht! 
Wanneer: In de week van zaterdag 11 juni t/m zaterdag 18 juni 2011 
Repertoire: meerstemmige pop, soul, jazz en “evergreens”. 
Voor wie: Zowel beginners als gevorderden zijn van harte welkom. 
Uiteraard moet je wel redelijk toon kunnen houden. 
Ook instrumentalisten (pianisten, gitaristen) zijn zeer welkom! 
Mensen die alleen willen kijken/luisteren of het eerst een dagje willen 
uitproberen ook! 
Reizen: met Elly, Jeannet en de groep vanaf Schiphol 
Volg het voorbeeld van de Waterlanders die u voorgingen en kijk op: 
www.zingenindezon.nl voor meer informatie, prijsopgave en foto’s(!) 
Bellen kan ook met Elly: tel: 06-28765854 
 

Garage Sale 
Wegens ernstig ruimte gebrek na ruim 10 jaar evenementen en bewaren 

 
vrijdag 15 april vanaf 16.00 uur, Nieuwendammerdijk 532D7 

 
 

Vogelexcursie 
Op zondag 8 mei 2011 gaan we op de fiets een rondje door Waterland-
Oost rijden voor een vogelexcursie. We zullen regelmatig stoppen om 
beter te kunnen waarnemen. Vertek is om 9 uur vanaf voormalig café-
restaurant de Kievit in Schellingwoude, rond 13.30 uur zijn we weer terug. 
Het is niet onverstandig om wat te eten en te drinken mee te nemen. 
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Opgeven: Dirk van Smeerdijk 020-4904 440 of dirkvansmeerdijk@planet.nl 
 

Agenda vanaf april 
 
  

8 april Uitvoering Toneelvereniging Ransdorp 
9 april Uitvoering Toneelvereniging Ransdorp 

10 april Lammetjesdag, Stadshoeve 
10 april Tangoconcert, Witte Kerk Holysloot 
12 april Vesper Witte Kerk Holysloot 
13 april 50+ Soos Zunderdorp, Verzet in Waterland 
13 april Jaarvergadering Dorpsraad Schellingwoude 
15 april Garage Sale, Per©syl 
15 april Uitvoering Toneelvereniging Ransdorp 
16 april Uitvoering Toneelvereniging Ransdorp 
16 april Sam’s Kledingactie Holysloot, Ransdorp, 

Schellingwoude 
18 april Sam’s Kledingactie Zunderdorp 
19 april 50+ Soos Holysloot, afsluiting seizoen 
19 april CDR, vergadering Dagelijks Bestuur 
21 april Vrouwen van Nu, lezing over Rusland 
21 april CDR, vergadering Werkgroep Cultuur LN 
22 april Schellingwouder festival 
23 april Open dag Volgermeerpolder 
23 april Begin expositie kerk Durgerdam 
23 april Schellingwouder festival 
24 april Schellingwouder festival 
25 april Lammetjesdag, Stadshoeve 
27 april 50+ Soos Zunderdorp, Dagje uit 

8 mei Vogelexcursie Waterland 
  

Colofon 
Kopij maart digitaal opsturen uiterlijk vrijdag 6 mei 
Redactie Dorpsweg 35 

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

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


