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Nieuws van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord 
Nu Koninginnedag achter de rug is kunnen we weer terugkijken op een 
mooi feest met heerlijk weer. De diverse Oranjeverenigingen hebben zich 
weer ingespannen om er een geweldig feest van te maken. De Centrale 
Dorpenraad wil al de vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun 
enthousiasme en inzet voor hun dorp ! 
Het volgende ’t Zwaantje van juni is alweer de laatste vóór de 
zomervakantie, begin september komt pas de volgende uit. Denkt u 
daaraan als u kopij wilt aanleveren ! 
Onlangs is de nieuwe Wijkgids 2011 -2012 verspreid in Landelijk Noord, 
als u geen exemplaar heeft ontvangen maar dat wel wilt kunt u contact 
opnemen met kantoor. Ook wijzigingen of aanvullingen kunt u hier 
doorgeven: 
Tel: 020-4904473 of email: c.dorpenraad@planet.nl 
De redactie 
 

Agenda Centrale Dorpenraad 
10 mei  Werkgroep ROL 
10 mei  Dorpsraad Holysloot 
11 mei  Dorpsraad Ransdorp 
16 mei  Dorpsraad Durgerdam 
18 mei  Ontwerp Bestemmingsplan Schellingwoude ter inzage 
17 mei  Dagelijks Bestuur 
20 mei  Bestuurlijk Overleg 
3 juni  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. 

 
 

Bestemmingsplan Schellingwoude 
Waarschijnlijk gaat het Dagelijks Bestuur SDAN op 10 mei akkoord met 
het Ontwerp Bestemmingsplan Schellingwoude. Na het akkoord ligt het 
bestemmingsplan vanaf 18 mei 6 weken ter inzage op het 
Stadsdeelkantoor en op het kantoor van de Centrale Dorpenraad, 
Dorpsweg 35 te Ransdorp. 
Openingstijden CDR: 
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 15.00 uur. 
U kunt altijd binnenlopen of een afspraak maken via 020-4904437 
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Budget Kunst & Cultuur 2011 
In ’t Zwaantje van februari heeft de CDR een oproep gedaan voor het 
indienen van een voorstel voor een kleinschalige creatieve en culturele 
activiteit in Landelijk Noord. Er zijn 3 reacties binnengekomen welke 
tijdens de vergadering van het Dagelijks Bestuur CDR dd: 22-03-2011 zijn 
besproken en beoordeeld. Onder de aanvragers is de volgende verdeling 
vastgesteld: 
 
 Aanvrager Korte omschrijving bedrag 

toegekend 
1 Waterlandse 

Harmonie 
‘Mijn eerste 
Concert’ 
 

Kinderen middels een muziekpresentatie 
enthousiast maken voor blaasmuziek. 
Daarna de mogelijkheid bieden om 
lessen te volgen die worden afgesloten 
met een concert.  

€  975,- 

2 Kunstproject 
Weidevogel 
/Atelierroute: 
“Kunst mijn 
hemel” 
 

Project voor deelname aan Atelierroute, 
cultuureducatie. 
Thema: Kunst mijn hemel. 

€ 1000,- 

3 Boter, kaas en 
eieren 
Waar ontmoeten 
wij elkaar ? 
 

Korte film over historie van winkels in 
Durgerdam (ontmoetingsplaatsen). 
Presentatie film bij gedekte tafel. 
 

€ 1025,- 

  Totaal aanvraag € 3000,- 
 
 

Zonnepanelen zeer geliefd in Landelijk Noord 
Samen energie opwekken met zonnepanelen slaat aan. De cooperatie Zon 
op Landelijk Noord heeft de 70 panelen in no-time verkocht aan meer dan 
20 huishoudens in Landelijk Noord. “We zijn blij verrast door de grote 
belangstelling”, stelt initiatiefnemer Eric de Lange. 
Eind mei of begin juni komen de panelen op het dak van de gymzaal van 
De Weidevogel. Daarmee is het eerste project van Zon op Noord een feit. 
Eric de Lange: “We hadden misschien wel het dubbele aantal panelen 
kunnen verkopen. Helaas geldt door de SDE-subsidie een limiet van 70 
panelen. De komende jaren zullen we in Noord nog een aantal zonne-
energieprojecten opzetten met bewoners.”  
Centraal staat dat particulieren gezamenlijk panelen plaatsen op een dak 
van een (semi-)overheidsinstantie. Op die manier kan iedereen die dat wil 
meedoen aan het opwekken van duurzame energie, geld besparen op de 
energierekening en  
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tegelijkertijd bijdragen aan minder CO2 uitstoot en een beter milieu. 
Daarbij: de investering in zonnepanelen levert een steeds aantrekkelijker 
rendement op, zeker bij de stijgende energieprijzen.  
Het eerste project is een succes en smaakt naar meer. “Iedereen die nu 
heeft ingetekend, maar geen of niet alle gewenste panelen heeft kunnen 
kopen, komt hoog op de lijst bij de nieuwe projecten”, aldus mede-
initiatiefnemer Geert Jan Stolk.  
Het initiatief is enorm geholpen door een aantal vrijwilligers die hun 
specifieke deskundigheid op juridisch, technisch of rekenkundig terrein 
hebben ingezet. Ook heeft Zon op Noord de steun gekregen van stadsdeel 
Noord, het Openbaar Schoolbestuur Noord en de directie van de 
Weidevogel. 
Zodra de panelen in werking zijn, komt er een ‘inwijdingsfeestje’, kijk op 
www.zonopnoord.nl  

 
 

Verkiezingen Provinciale Staten 
Het is al even geleden dat de verkiezingen voor de Provinciale Staten 
gehouden zijn maar door plaatsgebrek in het vorige ’t Zwaantje bij deze 
alsnog een stukje hierover. Omdat ik nieuwsgierig was naar het 
stemgedrag van Landelijk Noord heb ik gevraagd of ik de uitslag van het 
stembureau in dorpshuis ‘De Beke’ (kieslokaalnr. 657) mocht vergelijken 
met de rest van het Stadsdeel Noord en de Amsterdamse stemmers, met 
het volgende resultaat (in %): 

lijst partij Land.Noord Stadsdeel Amsterdam 
1 VVD 20,6 10,9 15,4 
2 PvdA 18,4 30,1 28,5 
3 CDA 14,3 4,2 3,0 
4 SP 8,1 12,3 10,5 
5 Groen Links 11,1 8,1 12,7 
6 D66 12,6 7,7 15,6 
7 PvdD 2,0 2,8 2,8 
8 Chr.Unie/SGP  0,9 0,9 0,8 
9 PVV 9,8 18,4 8,4 

10 De Groenen 0,5 0,3 0,3 
11 OudpNH 1,0 2,5 1,1 
12 50Plus 0,7 1,6 1,0 

Op het stembureau zijn 593 van de 850 stemmen uitgebracht, een 
opkomst van 69,8 % dus. Vergeleken met een opkomst in Amsterdam van 
54,2 % en landelijk 46,3 % aan de hoge kant. 
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Onderhoud Schellingwouderbrug 

Rijkswaterstaat voert vanaf mei 2011 onder de naam KARGO groot 
onderhoud uit aan acht stalen boogbruggen, waaronder de 
Schellingwouderbrug. 
 
De Schellingwouderbrug zal geheel worden vervangen. De brug naast een 
nieuw brugdek voor de beweegbare brug ook een nieuwe boogconstructie. 
Daarnaast worden de ‘aanbruggen’ gerenoveerd. Voor de veiligheid wordt 
het fiets- en voetpad breder en komt er duidelijke onderscheiding van de 
rijstroken. Na de renovatie geldt 50 km per uur als maximumsnelheid.  
 
De trappen aan beide kanten (noordzijde) van de brug worden vervangen 
door zogenoemde luie trappen, zodat fietsers en voetgangers straks 
gemakkelijker over de brug kunnen. 
Rijkswaterstaat probeert de hinder voor gebruikers en omwonenden van 
de Schellingwouderbrug zoveel mogelijk te beperken. Daarom is ervoor 
gekozen de bestaande brug te vervangen door een nieuwe brug. Door 
deze omwisseling ondervindt het verkeer zo weinig mogelijk hinder van de 
werkzaamheden. 
 
De werkzaamheden aan de Schellingwouderbrug vinden plaats tussen het 
tweede kwartaal van 2011 en het tweede kwartaal van 2012. 
 
Hinder voor het verkeer 
De brug is van 30 mei tot 30 juni afgesloten voor het autoverkeer vanwege 
de oonderhoudswerkzaamheden zuidelijke aanbrug en aanpassen 
wegindeling. Het verkeer wordt omgeleid via de Zeeburgertunnel. Voor 
speciaal vervoer (o.a. openbaar vervoer, nood- en huldiensten) en 
kentekenloze voertuigen blijft één rijstrook op de brug beschikbaar. In deze 
periode is er één fietspad afgesloten en kan het andere fietspad in twee 
richtingen worden gebruikt. Voor bromfietsers en brommobielen wordt over 
de rijbaan een om-en-omregeling ingesteld. 
In de periode van 5 september tot 30 september zal de brug ook 
afgesloten zijn. 
 
Hinder voor fietsers en voetgangers 
Tijdens de werkzaamheden is afwisselend één fietspad afgesloten en kan 
het andere fietspad in twee richtingen worden gebruikt. Voor bromfietsers 
en brommobielen wordt over de rijbaan een om-en-omregeling ingesteld.  
 
Op de website van Schellingwoude kunt u op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen: www.schelingwoude.org / actueel 
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BEJAARDENHOEK 

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

tel.: 020-7510610 
 

AFSCHEID 
 

 Het bejaard zijn definieerden we al eens als: ‘ het door ouderdom 
geconfronteerd worden met een afnemende kwaliteit van leven’. Vooral het 
definitieve van deze afname valt menigeen koud op de maag. Het doet 
vele bejaarden verworden tot knorrige mopperpotten. Degenen die ik zo 
heb meegemaakt, meestal mannen, al maar klagend hoe slecht de wereld 
nu is en hoeveel beter vroeger, maakten het leven niet lang meer mee. Het 
klagen ging dan over het dorp, de mensen, de overheid, de kinderen, de 
visvangst en zo maar door. Kennelijk een ongezonde attitude. 
 Wat bij ons bejaarden vooral minder is geworden is het eigen 
uithoudingsvermogen, onze mobiliteit, het zien, horen, enz., wat sommigen 
dan projecteren op hun omgeving, zelf waren ze vroeger in alles inderdaad 
veel beter. Al onze functies en vaardigheden lopen achteruit, van sommige 
zaken moeten we zelfs soms definitief afscheid nemen. Zoals verlies van 
een levensgezel en je onafhankelijkheid. Vaak krijg je te maken met 
aftakelend geestelijk kunnen, waardoor er een je bekruipende gevoel van 
eenzaamheid of zelfs dementie optreedt. Ook een plotselinge aanslag 
door infarct of beroerte kan je treffen. Het meestal blijvende karakter van 
dit alles veroorzaakt rouwprocessen, die voor een buitenstaander veelal 
niet zijn te vatten. Want het gaat hier niet om minder, maar veelal om 
afscheid, over en uit. 
 Omkijken naar het betere verleden heeft geen zin en schept alleen 
maar extra ergernis en narigheid, je bent zoals je nu bent en daar moet je 
het maar mee doen en je redderen met wat er nog is. Zoek en ontdek dat 
wat je nog meer kunt, wellicht een verborgen talent. Zoals verhaaltjes 
schrijven, voor medegetroffenen. Dat begon bij mij bijna een kwart eeuw 
geleden na een beroerte, eerst wat onhandig, maar werd allengs steeds 
beter Zo pas je je aan, aan de voor jou gewijzigde wereld en maak je er 
het beste van. Zo overwin je opkomende gramschap en kom je weer ‘goed 
ín je vel’ te zitten. Zo fleurt je leven weer op. De voorspelde waarschijnlijk 
fatale herhaling van mijn beroerte bleef dan ook gelukkig uit. 
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 Leren afscheid te nemen, zelfs van essenties, waar je aan gehecht 
bent, dat is de kunst. Daar hebben we in ons leven genoeg van 
meegemaakt om die kunst te herontdekken en te ervaren wat erdoor te 
winnen valt. Dat begon al met het afscheid nemen van tepel en speen. We 
wonnen daarmee de eerste stap naar onafhankelijkheid en vrijheid en 
konden de wereld gaan ontdekken. Elk verlies en nadeel, geeft als je zoekt 
ook voordeel en kansen in het leven. Mediteer en zoek, ontdek en benut je 
kansen. 
 Met het klimmen der jaren, neemt het afscheid moeten nemen toe 
en nemen het aantal kansen af. Daarom bedacht ik voor mezelf en lezers 
een tegeltjesspreuk: 
Hebt geen gram, van wat je niet meer kan. 
Maar geniet ervan, in je mijmeringen. 
 Ook ik heb daar moeite mee, daarom blijf ik deze verhaaltjes 
schrijven. We leven niet in Utopia, tot het bittere einde zullen we 
tegenslagen moeten leren opvangen. Dit door je gezichtspunten te 
wijzigen en verrijken. Door verwachtingen in gevecht bij te stellen en daar 
dan het positieve er uit te putten. Door de bittere realiteit onder ogen te 
zien, iets wat maar zeer, zeer weinigen echt is gegeven. Het loslaten van 
oude verwachtingen is een KUNST, moeilijk te verwerven, maar 
essentieel. Want het SCHEPT DE RUIMTE VOOR NIEUWE 
ERVARINGEN. En daar zullen we het van moeten hebben om de kwaliteit 
van leven in stand te houden. 
 
Ernst, mei 2011 
 

42e Jan Hoeve Dorpentoernooi 
Datum Aanvang Terrein Veld wedstrijd 
maandag 2 mei 19:00 uur HBOK 1 Uitdam - Ransdorp 

maandag 2 mei 19:00 uur HBOK 2 Holysloot - 
Zunderdorp 

vrijdag 6 mei 19:00 uur DRC 2 Durgerdam – 
Zunderdorp 

zaterdag 14 mei 17:00 uur HBOK 1 Durgerdam - Uitdam 
zaterdag 14 mei 19:00 uur HBOK 1 Ransdorp - Holysloot 
vrijdag 20 mei 19:00 uur HBOK 1 Zunderdorp - 

Ransdorp 
vrijdag 20 mei 19:00 uur HBOK 2 Holysloot - Uitdam 
maandag 23 mei 19:00 uur DRC 2 Durgerdam – 

Holysloot 
woensdag 25 mei 19:00uur DRC 2 Zunderdorp - Uitdam 
vrijdag 27 mei 19:00 uur DRC 2 Durgerdam - 
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Ransdorp 
zaterdag 4 juni 19:00 uur DRC 2 FINALE 

 
 
 
 

 
 

Wisseling van de wacht 
Aan een voor mij zeer aangename periode als buurtregisseur Landelijk 
Noord gaat 31 december 2011 een einde komen. Dan heb ik mijn periode 
van 6 jaar er op zitten en moet ik helaas afscheid gaan nemen van een 
geweldig gebied, uniek in Amsterdam. Een wijk met echt heel veel 
verschillen, soms moeilijk, problematisch, maar ook hartelijk en vriendelijk. 
Ik ben me er van bewust dat ik het niet iedereen tot de zin heb kunnen 
maken, ook heb ik niet alle door mij gestelde doelen gehaald, maar er zijn 
ook hele goede resultaten geboekt, het landelijke gebied gebleven zoals 
het is en heb ik vele bewoners, bedrijven en beroepsmatige betrokkenen 
mogen leren kennen. 
 
Buurtregisseurs dienen hun periode min. 4 jaar en max. 6 jaar in een wijk, 
soms met een uitloop van een paar jaar. Na deze periode moeten 
buurtregisseurs via een matching van wijk veranderen, waarbij er minimaal 
van wijkteam veranderd moet worden. Dit houdt voor mij in dat ik mijn 
standplaats, wijkteam Waddenweg, ga verlaten en per 1 januari 2012 naar 
het wijkteam Klimopweg terugkeer en buurtregisseur Banne Noord ga 
worden. 
 
Uw nieuwe buurtregisseur is al bekend. Dit zal de collega Simon Gelens 
gaan worden, één van de huidige buurtregisseurs IJburg. Collega Gelens 
is bekend met Landelijk Noord. Hij heeft in 2005 Landelijk Noord 
waargenomen toen de collega Meerman een andere functie ging 
bekleden. Met collega Gelens heb ik al afgesproken hem eind van dit jaar 
in Landelijk Noord zo veel mogelijk wegwijs te maken en kennis met U te 
laten maken.  
 
In ieder geval zal ik uw buurtregisseur blijven tot 31 december 2011. 
 
Vriendelijke groeten, 
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Fred Boltendal. 
Buurtregisseur Landelijk Noord. 
fred.boltendal@amsterdam.politie.nl 
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Concert Waterlandse Harmonie 

Op zaterdag 21 mei geeft de Waterlandse Harmonie voor donateurs en 
alle andere muziekliefhebbers in Landelijk Noord en omstreken een 
concert in het Dorpshuis de Beke te Ransdorp. Aanvang 20:00 uur. 
Toegang gratis. In de pauze is er een tombola. Ook het Opleidingsorkest 
zal een muzikale bijdrage leveren. Beide orkesten staan onder leiding van 
de enthousiaste “master” Thomas Geerts. 
Beroemde filmmuziek met thema’s uit The Godfather Saga, Soldaat van 
Oranje, The Mask of Zorro en Harry Potter staan op het programma. 
Een ieder wordt van harte uitgenodigd om te genieten van de muzikale 
klanken van het enige harmonieorkest uit Landelijk Noord. 
Donaties: 
Zowel de nieuwe als de trouwe begunstigers van onze harmonie bedanken 
wij hartelijk voor hun bijdragen voor het jaar 2010. 
Oefenlocatie: 
Ons bezwaar tegen de uitzetting als oefenlocatie uit de kerk te Ransdorp 
uiteengezet in een Raadsadres heeft geen positief resultaat opgeleverd. 
Thans hebben wij onze klachten voorgelegd aan de Gemeentelijke 
Ombudsman. Wij houden u op de hoogte van de resultaten van zijn 
onderzoek. 
Sinds 1 juni 2010 oefenen wij in het Dorpshuis de Beke. Maar ook hier 
dreigt dat wij daar niet (financieel) zorgeloos kunnen blijven oefenen. 
Weliswaar staat in een Raadsvoordracht dat het Stadsdeel de 
inspanningsverplichting op zich heeft genomen om voor die activiteiten die 
niet meer in het Dorpshuis kunnen plaatsvinden elders in het dorp een 
locatie aan te geven, maar tussen beloven en uitvoeren bestaat een 
wereld van verschil. 
 
Ons orkest kan nog wel enige versterking gebruiken. Beginnende en 
gevorderde muzikanten zijn van harte welkom. Kom op dinsdagavond 
kennismaken met onze vereniging in het Dorpshuis de Beke of beter nog 
kom naar ons concert !! 

 
 

Nescio in Durgerdam 
Op zondagmorgen 29 mei staat de dienst in de Dorpskerk in Durgerdam in 
het teken van de schrijver Nescio die bekend is van onder andere het boek 
Titaantjes. Nescio en zijn vrienden hebben veel rondgelopen in 
Amsterdam en omgeving. Met name het Waterland en de Zuiderzee riepen 
gedachten op over de vraag wie of wat God is en waar hij te vinden zou 
kunnen zijn. Deze vraag zal centraal staan in een dienst waarin Nico ter 
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Linden passages uit het werk van Nescio zal voordragen. De dienst begint 
om 10.30 uur en Ds Pieter Lootsma zal voorgaan. 
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Ajuda Todos op 25 mei te Ransdorp 

Studenten Inholland houden een evenement voor een goed doel. 
Studenten Vrijetijdsmanagement aan hogeschool Inholland Diemen, doen 
hard hun best om hun eerste jaar te halen. Na veel slechte publiciteit willen 
de studenten laten zien dat zij wel degelijk hard werken en een positief 
beeld uitstralen. Voor stichting Todos, namens hogeschool Inholland 
organiseren Abdel, Anouk, Bastiaan, Boris, Janine, Lotte en Volkan; Ajuda 
Todos. Het evenement in het teken van sport en art, vindt plaats op 25 mei 
in Ransdorp van 12.30 uur tot ongeveer 17.00 uur. Het wordt een gezellige 
spelmiddag met onder andere; een groot waterspel, een fort bouwen, 
voetbal en een speciale workshop! Wij komen voorafgaand van het 
evenement nog een presentatie geven in de klassen van basisschool de 
Weidevogel. Met dit evenement willen wij Todos bekender maken bij het 
publiek en geld inzamelen voor de jongeren in Guatemala.  
Todos is een stichting die hulp biedt aan jongeren in vooral Guatemala en 
Brazilië. Doormiddel van sport en art hopen zij jongeren uit jeugdbendes te 
houden. Ze leiden ook jongeren uit deze probleemgebieden op tot 
jeugdleiders. Deze jeugdleiders kunnen met de mogelijkheid om hun eigen 
talent te ontplooien, andere jongeren op het rechte pad te houden.  
Het evenement vindt plaats op 25 mei 2011 op het schoolplein van 
basisschool de Weidevogel te Ransdorp. Het evenement is toegankelijk 
voor maximaal 90 kinderen in de leeftijd van 7 t/m 11 jaar en hun ouders. 
Geef je voor 18 mei 2011 op via todos@hotmail.nl (let op: .NL). 
Voor meer informatie over het evenement mail naar todos@hotmail.nl of 
kijk op de Hyves pagina www.ajudatodos.hyves.nl 
 
 

Vrouwen van Nu, NBvP 
Op donderdag 26 mei 2011 komt Mevrouw Corrie van Os, gediplomeerd in 
manicure en pedicure, ons vertellen hoe we onze handen en nagels goed 
kunnen verzorgen. Vaak worden handen en voeten niet zo goed verzorgd. 
Stil zitten is er niet bij, we gaan zelf aan de slag met papieren nagelvijl en 
olie brengen we onze nagels in topconditie. 
Zelf meenemen: papieren vijltjes, rubber bokkenpootje, handdoekje en een 
bakje waarin je vuist past. 
Locatie wijkgebouw Schellingwoude. Aanvang 20.00 uur. 
 

 
 
 
 
 

Liedjes van Verlangen, Kamermuziek in de Dorpskerk in Durgerdam 
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Op vrijdag 17 juni vindt in de Dorpskerk in Durgerdam een zomers, 
feestelijk kamermuziekconcert plaats door vier zangers en twee pianisten. 
Wieke Ubels (sopraan), Heleen Resoort (alt), Rein Kolpa (tenor), Gert-Jan 
Alders (bas) en Lennie Kerkhoff en Gerrie Meijers (piano) voeren muziek 
uit van Mendelssohn, Dvořák en Brahms. 
De werken die op het programma staan, zijn: 
vijf kwartetten voor sopraan, alt, tenor en bas van Felix Mendelssohn-
Bartholdy; 
drie delen uit de Legenden opus 59 voor piano vierhandig van Antonín 
Dvořák; 
de Liebeslieder-Walzer opus 52 voor sopraan, alt, tenor, bas en piano 
vierhandig van Johannes Brahms. 
Het zijn allemaal werken, geïnspireerd door volksmuziek en volksdansen: 
liefde, natuur en verlangen. 
Het concert begint om 20.15 uur. Entree: € 15,- (inclusief 
programmaboekje en hapje en drankje na afloop van het concert). 
Kaarten zijn aan de zaal (Dorpskerk, Durgerdammerdijk 76) verkrijgbaar. 
 

 
Gezocht: brandweer vrijwilligers in Landelijk Noord 

Brandweer Amsterdam-Amstelland is op zoek naar vrijwilligers voor de 
kazerne in Landelijk Noord. 6 mei start de brandweer een campagne om 
vrijwilligers te werven. Dit doen zij met de slogan: 

 
Vrijwilligers staan 24 uur per dag, 365 dagen per jaar paraat om in actie te 
kunnen komen. Het is soms zwaar werk, omdat brandweermannen of -
vrouwen aan het werk gaan waar anderen wegrennen. Ze moeten met 
slachtoffers om kunnen gaan. Naast het uitrukken voor brand, verlenen zij 
ook assistentie bij ongevallen. 
De vrijwillige brandweerkazernes zoeken mensen die interesse in en tijd 
hebben voor een parttime baan bij de brandweer. Een 
brandweerman/vrouw krijgt een basisopleiding voor brandwacht, heeft 
vaste oefenavonden en rukt natuurlijk op onregelmatige tijden uit. 
Geïnteresseerden kunnen een test doen op vrijwilligerbijdebrandweer.nl 
om te kijken of ze geschikt zijn voor het vak.  
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2 miljoen overwinterende ganzen in Nederland 
Een natuursucces, waarvan de overpopulatie tot schade aan de landbouw 
en natuurgebieden leidt. De kosten aan opvang en vergoedingen dreigen 
dan ook uit de hand te lopen. 
 
Voor een neutraal en objectief waarnemer lijkt de oplossing voor de hand 
te liggen. Opnemen in de jachtwet, zodat het bejagen van ganzen niet 
meer afhankelijk is van door de provincies af te geven vergunningen voor 
de bestrijding/verjaging van schadelijk wild. 
Wat een weelde, zondag ganzenlevertjes, maandag rosé gebakken 
ganzenborst, dinsdag gekonfijte ganzenbouten, woensdag ganzen-
gehaktdag, donderdag in de wok gebakken reepjes ganzenvlees met 
shoarmakruiden, vrijdag stoofpotje van ganzenvlees en zaterdag salade 
met dun gesneden gerookte ganzenborst. En de week daarop beginnen 
we te oogsten van het overschot van onze eigen 250.000 standvogels 
Anser anser. Mooi biologisch verantwoord vlees en vooral als het niet al te 
veel vlieguren heeft van uitstekende kwaliteit. Iedereen gelukkig zou je 
denken. De consument die zo kan ervaren welke ongedachte 
mogelijkheden er liggen buiten de kilo-knaller. De boeren, die hun eerste 
snede eiwitrijk gras zelf kunnen oogsten. De rijksoverheid, die bij 
onveranderd beleid verwacht over enkele jaren meer dan 28 miljoen aan 
opvang en landbouwschade te moeten uitkeren. Natuurterrein-beherende 
organisaties, die nu hun natte reservaten leeggevreten zien worden en 
volgescheten, zodat deze te voedselrijk worden en zeldzame planten 
verdwijnen. En last but not least de in wildbeheereenheden 
georganiseerde jagers, die eindelijk eens kunnen doen waarvoor ze zijn 
opgeleid en waar ze goed in zijn, het beheren van de wildstand. Ook de 
natuurliefhebbers en wie geniet er nou niet van die prachtige vogels, die 
de laatste decennia zo prominent in Waterland aanwezig zijn, zullen aan 
hun trekken blijven komen. Er zullen er genoeg overblijven om in grote V-
formaties over ons heen te vliegen, van en naar hun fourageergebieden. 
Of tegen de avond, net genoeg hoogte makend om de dijkhuizen te 
ontwijken, zodat je het gevoel hebt ze zo uit de lucht te kunnen plukken, op 
weg naar het grote water voor een veilige overnachting. Toch zijn er 
organisaties die het ganzenprobleem ontkennen en voor wie afschot 
onbespreekbaar is. Maar als het alternatief vergassing van duizenden 
wilde ganzen betekent, zoals door Natuurmonumenten op Texel is 
gedaan, lijkt mij de keuze niet moeilijk. Een dergelijke vernietiging, want 
dat is het zonder meer, kan alleen maar plaatsvinden in een verstedelijkte 
samenleving, waar herkomst van vlees in de supermarkten zodanig is 
verpakt, dat het de indruk wekt op regels te zijn gezaaid en geoogst. 
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Zijbijter 
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Meditatie 

Op woensdagavond 11 mei start er een training Mindfulness Meditatie, 
Mindfulness verbindt oosterse wijsheid met westerse psychologische 
inzichten en geven het leven meer kwaliteit van moment tot moment. In 
deze cursus komen diverse Mindfulness meditaties met verschillende 
thema’ s aanbod waaronder, meer lichamelijk bewust worden, omgaan 
met gedachten, gevoelens en communicatie. Ademen met wat is, 
accepteren, niet oordelend zijn naar jezelf, vriendelijk naar jezelf blijven, 
observeren, waarnemen, zijn o.a. mindfulness kwaliteiten die we gaan 
beoefenen om toe te passen in het dagelijkse leven. 
Per avond worden meditaties en/of oefeningen gedaan om het mindful 
aanwezig zijn te trainen en is er mogelijkheid tot uitwisselen van 
ervaringen. Per week wordt er materiaal en oefeningen aangeboden om 
thuis mee te oefenen. 
Tijd: woensdagavond van 20.00- 21.45 uur Datum: 11,18,(25 niet) mei, 
1,8,15,22,29 juni en 6 juli 
Bijdrage: € 150, -incl BTW voor particulieren. 
€ 250,- excl.BTW voor mensen met een bedrijf of komen via de werkgever. 
Incl. teksten, werkmap en 21 meditaties om thuis mee aan de gang te 
gaan. 
Vrijdagochtend 27 mei start er weer een cursus voor mensen die kennis 
willen maken met meditatie. Je leert de beginselen van meditatie en je 
ervaart diverse soorten van meditaties.  
4 x vrijdagochtend van 10.00-11.30 uur € 70,- incl. meditaties die je thuis 
nog eens kan doen. 
Kijk voor meer informatie op www.lichtcentrumschellingwoude.nl of mail 
naar info@lichtcentrumschellingwoude.nl of bel Jacqueline de Vries 06-
2758125 
 

 
Weekendhulp gezocht 

Wij zoeken een jongen of meisje van 12 jaar voor het helpen op de 
boerderij, zoals gras maaien, onkruid wieden in de groentetuin, helpen bij 
bouwkundige werkzaamheden, tractor rijden en alle voorkomende 
werkzaamheden. In principe geldt dit voor één keer in de veertien dagen. 
Wil je dit, neem dan contact op met: 
Connie Koopman, Bloemendalergouw 52 te Ransdorp tel: 020-4904619 
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Schaatsen! In de zomer, dat doen we niet. 

Maar wel de voorbereidingen op het komend winterseizoen. 
Daarom starten we op woensdag 11 mei met zomertraining voor 
recreatieve en wedstrijdschaatsers op de atletiekbaan in Monnickendam. 
De trainingen zijn bedoelt voor jong en oud die in Waterland woont en 
graag schaatst. 
De jeugd traint van 19.30 uur tot en met 20.30 uur. 
De dames en heren trainen van 19.30 uur tot en met 21.00 uur 
Kosten: jeugd (kinderen die op 1 juli 2010 nog geen 16 jaar zijn) € 40,- en 
voor ieder die ouder is € 55,-. 
Contributie voor het seizoen 01-04-2011/31-03-2012 t/m 17 jaar (per 1 juli) 
€ 7,50 en 18 jaar en ouder (per 1 juli) € 15,- 
In de winter hebben we buiten de (marathon) wedstrijd rijders(sters) ook 
op twee avonden een uur schaatsen voor pure recreanten die de schaats 
techniek willen aanleren. 
Op de vrijdag hebben we een speciaal uur voor de jeugd die vanaf de 
basis willen leren schaatsen. 
Voor verdere informatie Gerrit.Swartsenburg, 020-4904426 of 
wedstrijdcommissie@stgwaterland.nl of kijk op de site: 
www.stgwaterland.nl 
 
 

Oud Duitse Herder pups te koop 
Wij hebben een nestje Oud Duitse (langharige) Herders, beide ouders zijn 
HD en ED vrij. De pups worden heel sociaal huiselijk opgevoed en ze zijn 
gewend aan katten, paarden, kippen en pauwen. Ze zijn ingeënt, 
ontwormt, gechipt en hebben een DRC afstammingsbewijs. Voor meer 
info: 
kijk op onze website www.stalbleijkmeer.nl of bel met 06-21 44 01 65 

 
 

Aangeboden 
Voor tuinonderhoud, gras- en slootkanten maaien bel Robert Gils uit 
Zunderdop 
Tel: 06 16543101 of mail naar gilsrijs@zonnet.nl 
 

 
Voor beginnend strand- en zeevisser gratis af te halen 

3 strandhengels, waaronder Chromotec Saltwater Distance Beach Caster 
4,50 meter 100-200 gr., 1 boothengel volglas, strand-hengelsteun, 2 
(oude) molens, onderlijnen en lood. 
Durgerdam 65 tel. 4904479. 
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Uitslag Oranje loterij Oranjevereniging RANSDORP 2011 

Bistrotuintafel + 2 stoeltjes    308 
Tafeltennis tafel     1391 
Tafeltennis tafel     399 
Sjoelbak      2825 
Salon Francien gezichtbehandeling Bon  1828 
Frituurpan      2192 
Keter opbergbox     2369 
Kinder laptop      41 
Kinder laptop      940 
Kado Bon Tanja Roos/ Francien v. Zanten  774 
Kado Bon Tanja Roos Kleuranalyse   510 
Sap centrifuge      118 
Set Opbergdozen     80 
Stoeltje Olifant     2047 
Stoeltje Zebra      2074 
Oppot tafel      2992 
Dremel set      1331 
Voetbaltas      1421 
Foto lijstjes      1967 
Foto Album      1146 
Voetbal doel      1650 
Multimeter + oplader     2697 
Weerstation      923 
Denk voor uit tas     2404 
Dienblad kaarsen + vaasjes    2741 
Zitzak groen      707 
Zitzak rood      1524 
De prijzen kunnen op vertoon van uw lootje tot 1 juni afgehaald worden bij Fred 
Komin, Dorpsweg 15. 
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Agenda vanaf mei 
 
  

8 mei Vogelexcursie Waterland 
  
10 mei CDR, vergadering werkgroep ROL 
  
11 mei Start zomertraining STG Waterland 
  
11 mei Start Mindfulness Meditatie 
  
17 mei CDR, vergadering Dagelijks Bestuur 
  
20 mei CDR, Bestuurlijk Overleg 
  
21 mei Concert Waterlandse Harmonie 
  
25 mei Ajuda Todos te Ransdorp 
  
26 mei Vrouwen van Nu, handen in topconditie 
  
27 mei  Start cursus Meditatie 
  
29 mei Nescio, Durgerdam 
  

Colofon 
Kopij juni digitaal opsturen uiterlijk vrijdag 3 juni 
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. 
 


