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Nieuws van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord 
In dit 't Zwaantje wil ik uw speciale aandacht vragen voor de jaarvergadering van de 
CDR met aansluitend de themabijeenkomst 'Benut de kracht van je dorp'. 
Ook het nieuwe boek over de Tweede Wereldoorlog in Landelijk Noord dat 
binnenkort uitkomt is de moeite waard ! 
Ten slotte wil ik u alvast doorgeven dat er deze maand een speciaal 't Oranje 
Zwaantje uitkomt ter gelegenheid van Kroningsdag en de 4 mei Herdenking. 
Vanwege de mei-vakantie komt het volgende 't Zwaantje iets later uit. 

 
Agenda Centrale Dorpenraad 

19 april  Bestuurlijk overleg 
24 april  Jaarvergadering CDR, Schellingwoude 
25 april  Vergadering Werkgroep CLN 
10 mei  Uiterste datum inleveren kopij ’t Zwaantje 
14 mei  Vergadering Dagelijks Bestuur 
De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de Werkgroepen zijn op het kantoor 
van de CDR en beginnen doorgaans om 20.00 uur. 

 
Foto's & Wijkgids Landelijk Noord 

Onlangs is de eerste versie voor de nieuwe wijkgids verzonden naar het 
produktiebedrijf, als u nog aanvullingen en wijzigingen heeft is dit uw laatste kans 
om deze door te geven ! 
Tevens ben ik voor de gids op zoek naar mooie foto's van Landelijk Noord welke in 
de wijkgids opgenomen kunnen worden. Heeft u nog een mooie foto ? 
Stuur deze dan naar het secretariaat van de CDR. 
e-mail: info@centraledorpenraad.nl of tel: 020-4904 437  
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Jaarvergadering CDR 
Op woensdag 24 april houdt de Centrale Dorpenraad zijn jaarlijkse plenaire 
vergadering in de dorpskerk van Schellingwoude. 
De avond begint op 19.30 uur met het officiële gedeelte. 
Agenda: 

1. Opening en mededelingen 
2. Verslag vergadering 2011 
3. Jaarrekening 2011 en accountantsverklaring 
4. Verkiezing dagelijks bestuur 
5. Rondvraag / Sluiting 

 
Aansluitend op de vergadering wordt er vanaf 20.30 uur een themabijeenkomst 
gehouden met als thema: Benut de kracht van je dorp. 
Meer informatie over de vergadering en themabijeenkomst vindt u op onze website 
www.centraledorpenraad.nl 
 

Nieuw boek over Tweede Wereldoorlog 
Als dit 't Zwaantje u bereikt ligt het nieuwe boek over de Tweede Wereldoorlog in 
Landelijk Noord bij de drukker. Het boek heeft als titel gekregen: 

Landelijk Amsterdam Noord 1940-1945 
Als wij vergeten is alles vergeefs geweest 

Het boek is een uitgebreidere versie van het boek 'Als wij vergeten is alles vergeefs 
geweest' dat in 2012 verscheen als onderdeel van een lespakket voor basisschool 
'De Weidevogel' en beschrijft gedetailleerd wat er in Landelijk Noord gebeurd is 
tijdens de Tweede Wereldoorlog en bevat tal van kaarten, afbeeldingen en 
krantenartikelen uit die tijd. 
Een werkgroep van de Centrale Dorpenraad is het afgelopen jaar volop bezig 
geweest met het verzamelen en vastleggen van informatie en verhalen over de 
Tweede Wereldoorlog in Landelijk Noord. De werkgroep heeft daarbij hulp gekregen 
van vele (oud-)bewoners. 
Wij willen iedereen die aan de totstandkoming van het boek heeft meegewerkt daar 
hartelijk voor bedanken ! 
 
Het boek zal voor het eerst gepresenteerd worden tijdens de 
herdenkingsbijeenkomsten van 4 mei in Ransdorp en Zunderdorp. 
Later die maand vindt er nog een feestelijke presentatie plaats voor 
belangstellenden en iedereen die aan het boek heeft meegeholpen. 
Meer informatie hierover volgt in het 't Oranje Zwaantje en het 't Zwaantje van mei. 
 
Namens de werkgroep, 
Yvonne Breedijk 
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Meedoen in Noord 
Tot 15 mei kunnen er nog subsidieaanvragen ingediend worden voor de 2e periode 
2013 (juli t/m december), voor activiteiten in het kader van Meedoen in Noord. 
Deze subsidie is bedoelt om burgers te stimuleren en activeren om initiatieven te 
ontplooien voor en met bewoners in Noord. Meer informatie kunt u vinden op de 
website van het Stadsdeel: 
www.noord.amsterdam.nl/wonen/dienstverlening/subsidies of neem contact op 
met het kantoor van de CDR: 020-4904437. 

 
Sam’s Kledingactie 

Ook dit jaar vindt weer 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 zaterdag 20 april van 10 tot 12 uur in de opslagruimte 
rechts naast de Schellingwouderkerk. Contactpersoon Mary Takken. 

• Ransdorp en Holysloot: Op zaterdag 20 april kunt u de kleding aan de weg 
zetten waar het vanaf 10 uur wordt opgehaald. 

• Zunderdorp: Op maandag 22 april kunt u de kleding vóór 9 uur buitenzetten 
waarna het wordt opgehaald. De vrachtwagen komt rond 10.00 uur de zakken 
met kleding ophalen, nabrengen of later buitenzetten heeft dus geen zin. 

• Durgerdam: Omdat er geen inzamelpunt in het dorp is kunt u uw kleding op 
18 en 19 april tussen 9 en 3 uur afgeven bij 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 
Alvast hartelijk bedankt namens Sam’s kledinginzameling. 

 
Voedselbank 

Ik (Annika Draper) doe al 2 maanden dingen voor de voedselbank maar dat doe ik 
niet alleen, mijn hele familie doet mee. Maar ook u kan mee doen. Als u mee wil 
doen dan zijn hier de instructies: 
1) verzamel allemaal voedsel of een zakje geld 
2) doe dat in een doos 
3) breng dat naar: Schellingwouderdijk 157, 1023 NC Schellingwoude 
   OBS De Weidevogel 
   Kantoor Centrale Dorpenraad 
Ik zal het heel leuk vinden als u wat brengt ! 
Annika(groep 6) 
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Kledingbeurs Holysloot 
Het was gezellig en drukker als voorheen op onze kledingbeurs 8 maart j.l. Veel 
mooie kleding tegen crisis prijzen, ondanks dat heeft het een mooi bedrag 
opgebracht van € 1.200,- 
Dit wordt verdeeld onder de basisschool in Ransdorp, de peuterschool in Holysloot, 
CJV Ransdorp en Jeugdclub Zunderdorp. Alle mensen die kleding gebracht hebben of 
gekocht, hartelijk bedankt ! 
We hopen dat u ons blijft steunen door uw kleding bij ons af te geven, dit kan het 
hele jaar door bij de peuterspeelzaal te Holysloot of neerzetten aldaat onder het 
afdak, informatie: Linda 020-4904895 
Verder willen we Els, Daphne en Mirjam bedanken voor hun fijne hulp ! 
Iedereen bedankt namens, 
Hilda & Linda 
 

30 april Kroningsdag in Durgerdam 
Koninginnedag wordt dit jaar ‘Kroningsdag’. Deze bijzondere gebeurtenis gaan we 
groots vieren. Wegens succes vorig jaar, willen wij dit jaar als onderdeel van het 
feest weer een talentenjacht organiseren, maar dit keer voor de kinderen! 

!!! Durgerdam's Got Talent !!! 
Heb je altijd al willen optreden maar nooit gedurfd? Kom zingen, acteren, dansen, 
jongleren, goochelen, neusfluiten, voorlezen uit eigen werk, turbo-snelle kunst 
maken, of ander talent met ons delen. Verpletter je dorpsgenoten met jouw act.  
Wie: alle kinderen, groepen maximaal 10 personen. 
Wat: maak een act van minimaal 2 en maximaal 5 minuten  
Waar: de DRC-kantine 
Waarom: omdat er nog zoveel ontdekt en onontdekt talent is in Waterland! 
Wanneer: Op 30 april vanaf 16:00 uur 
Dus: begin maar vast te oefenen… 
Acts zijn aan te melden bij Steffi Bording op Dddijk 168 of per mail op 
steffibording@gmail.com 
 

Vogelexcursie 
Datum: zondag 21 april 2013 
Vertrek: 9.00 uur vanaf voormalig café-restaurant de Kievit in Schellingwoude 
(Schellingwouderdijk 265-269). 
Terug: rond 14.00 uur of later ... 
We gaan op de fiets een rondje rijden in Waterland-Oost en zullen regelmatig 
stoppen om beter te kunnen waarnemen. 
Het is niet onverstandig om wat te eten en te drinken mee te nemen. 
Opgeven: 
Dirk van Smeerdijk 020 - 4904 440 of dirkvansmeerdijk@planet.nl 
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BEJAARDENHOEK 
Onze ouderenwijkpost Loket Zorg en Samenleven is op 

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

 
Crisiskansen 

Een paar maanden terug ergerde ik me aan het gekrakeel en gekerm van 
bejaarden op de bezuinigingen in de zorg. Ik besloot daarom het niet over 
onszelf maar over het luilekkerland te hebben waarin wij bejaarden terecht 
zijn gekomen. Op die column kreeg ik gelukkig  veel positieve reacties, daarom 
borduur ik nu voort op de kansen die de huidige crisis biedt, die ons 
luilekkerland bedreigt. 

De na-oorlogse geboortegolf van de jaren veertig en vijftig schept nu een 
vergrijzingsgolf van ouderen die het wel wat rustiger aan willen gaan doen. 
Inmiddels is ook de levensverwachting flink toegenomen, evenals de 
gemiddelde vitaliteit van ouderen. Wat frappante voorbeelden: Zojuist lees ik 
over het overlijden van een 95 jarige hoogleraar, tot op het laatst 
wetenschappelijk actief en publicist; zelf kende ik er ook zo iemand, die, in wat 
vroeger zijn lab was, aktief bleef als stimulans en vraagbaak voor studenten; 
deze week stopte ook een 95 jarige columnist er mee, tot veler teleurstelling. 
Vele aow-ers  zouden best graag een extra, ouderen-actieve fase aan hun 
leven willen toevoegen. Bij voorkeur als het ook enige aanvulling op hun 
pensioen oplevert, of als vrijwilliger. Deze ontwikkeling, van de ’vergrijzende 
samenleving’, zie ik nu al in mijn omgeving ontstaan en groeien. 

Dit fenomeen, van de vergrijzende samenleving, doet zich wereldwijd 
voor. Demografen voorspellen nu al, dat we rond 2040 in ons land bijna een 
derde van de bevolking 65-plussers zullen zijn. Dan denk je aan ons land met 
een heel andere samenleving, lijkt me zo. Bijvoorbeeld met een groep hoog-
productieve verdieners, in de kracht van hun leven en met voldoende inkomen 
om een lang-durende aow levensperiode te financiëren. Vervolgens een rustig-
aan geen gejakker periode, de nieuwe extra, grijze-levensfase, met veel 
vrijwilligerswerk en bijverdiensten boven een basis-aow. Zo’n samenleving zou 
vooral de nu hopeloos overbelaste en snel groeiende zorgsector van 
voldoende menskracht kunnen voorzien. 

We leven in een periode van crisis en werkeloosheid. Daardoor van 
verandering. De toekomst wordt meestal toch weer anders dan wat je eerst 
dacht. Ik voorspel daarom niks, maar geef alleen een richting van verandering 
aan, die ik waarneem en hoplijk ook veel problemen oplost. 
Wie dit beseft, kan ervan profiteren. 
Ernst / april 2013  
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Kindermusical; Daniël 
Zondag 14 april wordt er in de Dorpskerk van Zunderdorp een "kinderdienst" 
gehouden over "Daniël in de leeuwenkuil'. De kinderen van de kinderkerk zullen o.a. 
de musical Daniël opvoeren. Voorganger is Sjaak Teuwissen uit Amsterdam en 
Benjamin Bakker zal de kinderen en de samenzang begeleiden op de piano. 
Kinderen, ouders, opa's en oma's zijn om 10.00 uur hartelijk welkom.  

 
Concert; Slavische Lente 

Op 14 april wordt het klassieke concert Slavische Lente in de Dorpskerk van 
Durgerdam gehouden met werken van Dvorak, Prokofiev en Stravinsky. 
Het gaat om een optreden van het Duo Dittongo met; 
Yvette Dekker, sopraan 
Elena Manevska, piano 
Philippine Hugen als speciale gast op viool. 
Bij de 5 gedichten van Prokofiev op.27 op teksten van Achmatova en de 
Zigeunerliederen van Dvorak zal een beamerpresentatie te zien met de Nederlandse 
vertaling van de teksten en beeld. 
Tijd: 15.30 -16.30 uur 
Toegang: € 13,50 / € 7,50 inclusief een glas wijn 
Reserveren & route via: dittongo.nl/concertagenda 

 
Klaas ten Holt en Divera in Holysloot 

Zondag 21 april om 15.00 uur, is al weer het laatste optreden dit seizoen in de serie 
singer-songwriters in het Witte Kerkje in Holysloot. Als afsluiter een dubbel concert: 
Klaas ten Holt speelt solo, hij begeleidt zichzelf op gitaar en Vera van der Poel treedt 
op met snarenvirtuoos Andreas Suntrop. 
Klaas ten Holt (1960) is componist, gitarist en schrijver. Als componist schreef hij o.a. 
de muziek voor de televisieserie Zwarte Sneeuw en de film De Passievrucht en 
maakte hij samen met schrijver Toon Tellegen de kindervoorstelling Pikkuhenki. 
Samen met zijn vrouw Bibian Harmsen speelde hij bijna twintig jaar in de band 
Emma Peel. Toen zij stierf in 2012 besloot hij alleen verder te gaan, voorlopig zonder 
band, als zanger, liedjesschrijver. 
Hij speelt op Amerikaanse indie-country geïnspireerde eigen liedjes. Op zijn blog 
(klaastenholt.blogspot.com) schrijft hij over zijn nieuwe bestaan als weduwnaar en 
vader van drie kinderen. 
DIVERA is de Amsterdamse singer/songwriter Vera van der Poel die niet alleen 
gezegend is met een hartveroverende stem, maar ook nog eens een fraaie mix heeft 
weten te vinden tussen pop en jazz, waarbij ze de afgelopen jaren de grenzen tussen 
beide genres intensief heeft verkend.  
Dit jaar verscheen haar solo debuut album “Love And Taboo” dat werd omarmd 
door de pers: zo schreef de NRC: “Divera's debuutalbum is een wonder van pure 
pop met een jazzy inslag”. Meer info over Divera op www.diveramusic.com 
Entree € 7,50 (kinderen gratis) inclusief koffie, thee en koekjes in de pauze. 
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Nieuw seizoen Galerie De Opsteker 
Zaterdag 27 april om 16.00 uur opent Galerie De Opsteker haar 20ste seizoen in de 
Dorpskerk Durgerdam. Dit jubileum wordt gevierd met een selectie van de beste 
kunstenaars uit Nederland en Spanje die bij de galerie aangesloten zijn. 
Tot en met zaterdag 25 mei laten 10 kunstenaars twee schilderijen zien, waaronder 
Jan Baas uit Amsterdam en Joséphine Verbist uit Leiden. Deelnemende Spaanse 
kunstenaars komen uit Andalusië, Galicië en Barcelona. Keramiek is te zien van de 
Amsterdamse Bine Louis. 
De Dorpskerk is geopend op zaterdag en zondag van 13.30 tot 17.30 uur aan de 
Durgerdammerdijk 76. Eerste pinkerdag (19 mei) 's middags gesloten, 's ochtends 
vindt een thema-dienst plaats. Het seizoen sluit op zondag 22 september, in de 
maanden juni en augustus is het aantal exposities zeer beperkt. 
Inlichtingen: www.opsteker.nl en telefoon 020-6386904.  

 
Kleine Floriade in Zunderdorp 

De kleine Floriade wordt dit jaar gehouden vanaf vrijdag 3 mei op het plein en erf 
van Kerklaan 10 in Zunderdorp. 
U kunt hier terecht om uw balkon of tuin weer te voorzien van prachtige nieuwe 
planten.Onze vertrouwde leveranciers uit Rijnsburg leveren ook dit jaar weer 
eersteklas tuin- en balkonplanten tegen een uiterst concurrerende prijs. 
De planten kunnen gratis bij u thuisbezorgd worden. 
De openingstijd is vanaf 9.30 tot 20.00 uur. De gratis koffie of thee staat klaar. 
De opbrengst van deze bloemenmarkt wordt gedeeld tussen de Kerk Zunderdorp 
voor het onderhoud fonds en de Stichting Diensten met Belangstellenden. 
Voor meer informatie: fam. van Meerveld tel 020-6368810. 
 

DRC Tennis en Jeu de Boules Pinkstertoernooi 
Voor wie? DRC-leden en niet-Leden. Jong of oud. Goed of slecht. Iedereen mag 
  meedoen. 
Wanneer? Zondag 19 mei vanaf 11 uur. Na afloop wordt er geBBQ’ed. 
Waar? Op de Tennisbaan bij DRC natuurlijk. 
Wat neem ik mee?Gympen, tennisracket, jeu de boulesset en uw oude tuinmeubilair 
  (om een fijn terrasje mee te maken bij de baan). 
Waarom eigenlijk? Omdat het leuk is. Maar ook omdat het voortbestaan van de  
  baan op de helling staat. Er zijn nieuwe leden nodig! Dus kom kennis 
  maken op 19 mei (of word meteen lid.) 
Kosten? € 10,- per persoon incl. BBQ. 
Waar meld ik me aan? 
  Bij Marianne van Ruitenbeek 06-24393363 secretariaat@drc.nl 
  of Jacobine de Brauw: 06-26162989 debrauw@hotmail.com   

8 
 

http://www.opsteker.nl/
mailto:secretariaat@drc.nl
mailto:debrauw@hotmail.com


Zin om te gaan tekenen en schilderen? 
www.atelierschellingwoude.nl 

Atelier Schellingwoude geeft teken en schildercursussen waar gewerkt wordt naar 
eigen niveau en wensen. Er worden diverse technieken aangereikt en inspiraties om 
je verder te helpen. Pastel, aquarel, olieverf en acryl. 
Tijdens de lessen maak ik gebruik van alles dat tot inspiratie kan dienen: 
bloemen uit de tuin, zelf samengestelde stillevens, gevonden materialen, maar ook 
foto’s van uiteenlopende onderwerpen. 
Van daaruit leren we hoe we zelf waarnemen: wat denken we te zien en wat zien we 
nu werkelijk? Kortom alles dat tot de verbeelding kan spreken 
De lessen worden gegeven in kleine groepen waardoor er voldoende tijd en ruimte 
is voor individuele aandacht en begeleiding voor zowel een beginnende cursist als 
voor een meer gevorderde. 
Aan de hand van korte opdrachten werk je aan de ontplooiing van je kwaliteit én 
creativiteit 
Essentieel hierbij is de verbinding tussen je hoofd, hart en hand…  
Er is veel voorbeeldmateriaal van hedendaagse en klassieke kunstwerken.  
Aan het einde van elke les is er een eindbespreking met feedback. 
Dinsdagavond, Teken- en schilderles naar niveau 
Dinsdagavond van 19.45 tot 22.15 uur 
Cursusdata:14, 21, 28 mei, 4, 18, 25 juni, 2 juli 
Donderdagavond,Teken- en schilderles naar niveau 
Donderdagavond van 19.30 tot 22.00 uur 
Cursusdata:16, 23, 30 mei, 6, 13, 20, 27 juni. 
Vrijdagochtend, schilderen, tekenen gemengde technieken 
Vrijdagochtend van 10.00 uur tot 12.30 uur 
Cursusdata:17, 24, 31 mei, 7, 14, 21, 28 juni 
Prijs: 7 lessen van 2,5 uur: € 129,50 incl. 
Er zij nog een paar plaatsen, welkom! 
Hartelijke groet, Mariette. 
 

Mindfulness Meditatie Training 
Altijd al willen beginnen met mediteren? 
Woensdag 10 mei start er weer een Mindfulness Meditatie training.  Alles met 
bewuste aandacht doen is de essentie van Mindfulness. De Mindfulness meditatie 
training brengt je meer concentratie en focus en leert je om in het moment te leven. 
Mindfulness leert je om te gaan met gedachten en gevoelens, met compassie voor 
jezelf en anderen. 
8 woensdagavonden van 20.00 –22.00 uur 
Bijdrage € 195- incl. werkboek en 22 mp3 meditaties. 
Voor meer informatie kijk op www.lichtcentrumschellingwoude.nl 
of bel Jacqueline de Vries 06-27058125  
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Elisacare organiseert massage cursussen voor in en met zorg 
Liesbeth Smits, massagetherapeut en verpleegkundige geeft korte massage 
cursussen in het Licht centrum Schellingwoude. 
 
Cursus Rolstoelmassage voor volwassenen en kinderen: zorg die raakt! 
Nieuw voor in, tijdens en na de zorg van kinderen en volwassenen. 
Rolstoelmassage is ontwikkeld door Elisacare. 
Deze vorm van masseren is een combinatie van klassieke, energetische massage, 
holstic pulsing, stoelmassage en yoga oefeningen. 
Het bied de cliënt ontspanning, doorstroming van de bloed-, energie- en lymfe 
circulatie. Daarbij wordt het zelfhelend vermogen van het lichaam gestimuleerd. 
Rolstoelmassage voor kinderen 
• vrijdag 24 mei, 7 juni, 21 juni 2013 

• van 9.30 uur tot 13.00 uur 

Rolstoelmassage voor volwassenen 
• zondag 16 juni, 23 juni, 30 juni 2013 

• van 13.30 uur tot 17.00 uur 

 
Cursus Baby & Kindermassage: zorg die raakt!  
Baby & Kindermassage in en met zorg is een combinatie van Shantala baby-, 
kindermassage, holistic pulsing, yoga, samen met spel- en aromatherapie. 
Deze vorm van massage geeft een ziek, gehandicapt en ook een gezond kind naast 
ontspanning ook nieuwe mogelijkheden tot ontwikkeling en lichaamsbesef. 
Daarbij wordt ook het zelfhelend vermogen van het kind gestimuleerd. 
Cursus data: 
Baby & Kindermassage in en met zorg 
• zaterdag 25 mei, 1 juni, 8 juni 2013 

• van 9.30 uur tot 16.30 uur 

Tijdens deze cursussen kunt u kennismaken met de mogelijkheden van de diverse 
massagetechnieken. Weinig tijd, een rolstoel of bed hoeft dus geen beperking te zijn 
om te masseren. Deze massage biedt vele mogelijkheden die ook tijdens de zorg 
toegepast kunnen worden. De kracht van deze vorm van massage is de eenvoud. 
Nieuwsgierig? 
www.elisacare.nl bel 06-41023850 of mail elisacare@gmail.com 
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Vrijwillige Brandweer Landelijk Noord 
Op zaterdag 8 juni opent Brandweer Landelijk Noord zijn deuren voor de mensen uit 
de buurt. Van 14.00 tot 16.00 uur bent u van harte welkom voor informatie, demo's 
en activiteiten. 
Afsluiting met LIVE uitruk. 

 
Openbare werkplaats 

Als bewoner van een schip aan de Durgerdammerdijk, weet ik wat voor faciliteiten 
er nodig zijn om je eigen (drijvende) huis te bouwen en onderhouden. Ik heb dat 
kunnen doen doordat ik de machines en ruimte kon gebruiken in het bedrijf van 
mijn vader. Iets wat niet iedereen gegeven is. Uit het idee om deze (soortgelijke) 
faciliteiten publiekelijk toegankelijk te maken, is het concept van een openbare 
werkplaats geboren. Sinds april van dit jaar ben ik, samen met mijn compagnon, de 
'Openbare WerkPlaats' (www.openbarewerkplaats.nl) begonnen in Amsterdam 
Oost: een ambachtelijke werkplaats voor hout-, metaalbewerking en meer. Hier zijn 
werkplekken, machines en opslag per dagdeel (of langer) te huur. Kom gerust eens 
langs om te kijken of dit ook iets voor u is (we hebben ook een eigen steiger). 
 
Groet, 
Remco 
 
Cruquiusweg 78A 
1019 AJ Amsterdam 
www.openbarewerkplaats.nl 
remco@openbarewerkplaats.nl 
020-4680581  

 
 

De vergulde Pantoffel zoekt opslagruimte 
De vergulde Pantoffel, antiek + brocante, met een nieuw gevestigd in Amsterdam bij 
het Tropenmuseum is op zoek naar betaalbare opslag onder de rook van 
Amsterdam. (met het budget van een startend eenmansbedrijf) 
50 tot 100 m2, begane grond. 
Meer informatie: Hugo Lammertse tel. 06-50505956 
www.deverguldepantoffel.nl of email info@deverguldepantoffel.nl 
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http://openbarewerkplaats.nl/
x-apple-data-detectors://0/0
x-apple-data-detectors://0/0
http://www.openbarewerkplaats.nl/
mailto:remco@openbarewerkplaats.nl
tel:020-4680581
http://www.deverguldepantoffel.nl/
mailto:info@deverguldepantoffel.nl


 

Agenda vanaf april 2013 
 
  
14 apr Kindermusical Kerk Zunderdorp 
14 apr Concert Slavische lente, Durgerdam 
16 apr 50+ Soos Holysloot, afsluiting seizoen 
17 apr 55+ Soos Zunderdorp, Bingo en Quizmiddag 
18 apr Sam's kledingactie Durgerdam 
19 apr Sam's kledingactie Durgerdam 
19 apr Bestuurlijk overleg, CDR 
20 apr Sam's kledingactie, Schellingwoude, Ransdorp en Holysloot 
21 apr Vogelexcursie 
21 apr Kunst in de Kerk, Holysloot 
22apr Sam's kledingactie Zunderdorp 
24 apr Jaarvergadering CDR, kerk Schellingwoude 
25 apr Werkgroep CLN, CDR 
25 apr Vrouwen van nu, magneettherapie 
27 apr Galerie De Opsteker, Durgerdam 
  
3 mei Start kleine Floriade Zunderdorp 
4 mei Herdenking Ransdorp en Zunderdorp 
7 mei Groene Buren Bioscoop, Schellingwoude 
14 mei Vergadering Dagelijks Bestuur, CDR 
15 mei 55+ Soos Zunderdorp, dagje uit 
  

Colofon 
Kopij mei digitaal opsturen uiterlijk vrijdag 10 mei 
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. 
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	BEJAARDENHOEK
	Onze ouderenwijkpost Loket Zorg en Samenleven is op
	De Breek, Volendammerweg 51b
	tel.: 020-7510610
	Mindfulness Meditatie Training
	Altijd al willen beginnen met mediteren?
	Woensdag 10 mei start er weer een Mindfulness Meditatie training.  Alles met bewuste aandacht doen is de essentie van Mindfulness. De Mindfulness meditatie training brengt je meer concentratie en focus en leert je om in het moment te leven. Mindfulnes...

