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Nieuws van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord 
Deze maand weer veel nieuws en activiteiten uit Landelijk Noord, het 
beloofd een drukke maand te worden! 
Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 
De verkiezingsuitslagen van stembureau 657 in 'De Beke' zijn vergeleken 
met de uitslagen van heel Amsterdam-Noord en de gemeente Amsterdam. 
Het overzicht kunt u terugvinden op onze website. 
Nieuwsgierig ? Kijk op: www.centraledorpenraad.nl 
't Oranje Zwaantje 
Binnenkort verschijnt er, in samenwerking met de Oranjeverenigingen uit 
Landelijk Noord, weer een speciale editie van 't Zwaantje i.v.m. Koningsdag. 
Deze uitgave wordt door uw eigen vereniging in uw dorp verspreid. 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
15 april  Vergadering Dagelijks Bestuur 
17 april  Vergadering Werkgroep CLN 
22 april  Dorpsraad Ransdorp 
2 mei  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. 
 
 
Wijkgids 2014-2015 
Deze week is de laatste mogelijkheid om wijzigingen voor de nieuwe 
Wijkgids door te geven want binnenkort moeten alle gegevens aangeleverd 
worden aan de drukker. U kunt dit telefonische doorgeven via 020-4904437 
of per mail: info@centraledorpenraad.nl 
 
 
Kleding inzameling voor Mensen in Nood 
Op zaterdag 12 april kunt u uw spullen brengen naar de opslagruimte rechts 
naast de Schellingwouderkerk, van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
De ingebrachte spullen gaan naar projecten van Cordaid voor noodhulp-
wederopbouw overal ter wereld. Huishoudtextiel, schoeisel en brillen zijn 
ook van harte welkom. Eventueel willen wij de zakken bij u thuis ophalen. 
Contactpersoon Mary Takken 020-4904477 of 06-28057866.  
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Groot onderhoud bruggen 
Vanaf maandag 24 maart 2014 worden de werkzaamheden vervolgd voor 
het groot onderhoud van bruggen in landelijk Noord. De werkzaamheden 
hebben i.v.m. de weersomstandigheden vanaf oktober 2013 stilgelegen. Het 
werk duurt tot eind juli 2014. 
Het groot onderhoud geldt voor vier houten bruggen. 
De werkzaamheden zijn: 
Het reinigen van de constructie; het herstellen van schade aan beton-, 
metselwerk- en houtwerk; het herstellen van keerwanden (Bakkersbrug); 
het herstellen van de verflagen van het beton, hout en staal (leuning); het 
aanbrengen van slijtlagen op het brugdek; het verwijderen en aanbrengen 
van bestrating; het herstellen van beschoeiingen. 
De werkzaamheden per brug duren ongeveer één tot twee weken. 
De bruggen: 
Middenlaan (Bakkersbrug)  
Liergouw t.h.v. Dorpsweg 
Durgerdammergouw t.h.v. Uitdammerdijk 
Brug in fietspad vanaf Durgerdammergouw naar Bloemendalergouw.  
Bereikbaarheid en omleiding: 
Om de overlast te beperken worden de werkzaamheden bij de bruggen in 
de Middenlaan (Bakkersbrug), Liergouw en Durgerdammergouw  op een 
doordeweekse dag ’s nachts (na 20.00 uur) uitgevoerd en het verkeer wordt 
door verkeersregelaars omgeleid. De exacte data zijn nog niet bekend.  
Bij de brug in het fietspad vanaf Durgerdammergouw naar 
Bloemendalergouw is nagenoeg geen overlast voor fietsers / voetgangers. 
Informatie 
Heeft u algemene vragen over het werk, bel dan met de projectleider, de 
heer Kees van der Valk op telefoonnummer 020-2529049 / 06-13523075. 
 
 
Boek over Tweede Wereldoorlog 
In mei 2013 is het boek 'Landelijk Amsterdam-Noord 1940-1945' 
uitgekomen. Het boek beschrijft gedetailleerd wat er in Landelijk Noord 
gebeurd is tijdens de Tweede Wereldoorlog en bevat tal van kaarten, 
afbeeldingen en krantenartikelen uit die tijd. Van de in totaal 1000 gedrukte 
exemplaren is het grootste gedeelte al verkocht.  
Het boekt telt 134 bladzijden en kost € 19,50 in de boekhandel. 
In de maand mei is het boek, alleen bij de CDR, verkrijgbaar voor € 17,50. 
Als u interesse heeft kunt u langs komen op kantoor of contact opnemen via de 
mail: info@centraledorpenraad.nl of telefonisch via 020-4904 437 
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Nieuws van de Dorpsraad Ransdorp 
De Dorpsraad Ransdorp was op 11 maart weer bijeen.  
Vernielingen en overlast rond school en dorpshuis De Beke 
Bijzondere aandacht ging uit naar de vernielingen en overlast rond de school 
en dorpshuis De Beke. Zie brief van beheercommissie De Beke in het vorige 
't Zwaantje. De dorpsraad wil de overlast in kaart brengen en hierover in 
gesprek gaan met de wijkagent over oplossingen of een mogelijke aanpak. 
Dorpsgenoten die overlast hebben ervaren kunnen dit tijdens de volgende 
vergadering op 22 april melden, dit kan ook via 
ransdorp@centraledorpenraad.nl De wijkagenten zijn aanwezig bij deze 
vergadering. Voor direct contact met de wijkagent: ga naar www.politie.nl 
en rechtsboven wijkagenten aanklikken en postcode invullen. Bij 
noodgevallen bel 112, geen spoed, wel politie: 0900-8844.  
Snelverkeer 
Snelverkeer blijft een issue in het dorp. De DR heeft eind 2013 de stichting 
Onafhankelijk Mobiliteitsadvies (www.stichtingom.nl) gevraagd om 
verkeerssituatie in het dorp te bekijken. Er is gezocht naar mogelijkheden 
om de weg zo in te richten dat verkeer langzamer door het dorp rijdt. 
Belangrijk punt vindt de DR dat de te treffen maatregelen het dorpsgezicht 
zo min mogelijk aantasten. Tijdens een van de volgende vergaderingen komt 
de stichting verslag doen van haar bevindingen. Eventuele acties volgen 
daarna. 
Diversen 
Afspraak met stadsdeel over slechte staat van onderhoud Liergouw is 
opnieuw uitgesteld. De dorpsraad gaat na of er iets gedaan kan worden aan 
de slechte staat van het schoolplein (verzakkingen) en het straatmeubilair.  
Volgende vergaderingen: 22 april, 3 juni en 8 juli in het kantoor van de CDR.  
 
Oproep voor nieuw lid dorpsraad Ransdorp 
De dorpsraad van Ransdorp is op zoek naar een Ransdorper die wil 
plaatsnemen in de dorpsraad. Deelname aan de dorpsraad betekent 8 keer 
per jaar vergaderen over de onderwerpen die Ransdorpers bezighouden. 
Speerpunten van de DR zijn: de kerk en het stimuleren van het gebruik van 
de kerk, diverse bouwplannen en vergunningsaanvragen rond het dorp, de 
problematiek rond zwaar verkeer, snelverkeer en de verkeersoverlast rond 
de school, staat van onderhoud van het straatmeubilair en de wegen. 
Aanmelden kan via ransdorp@centraledorpenraad.nl of op de volgende 
vergadering op 22 april. Kijk op www.centraledorpenraad.nl voor meer 
informatie.  
  

mailto:ransdorp@centraledorpenraad.nl
http://www.politie.nl/
http://www.stichtingom.nl/
mailto:ransdorp@centraledorpenraad.nl
http://www.centraledorpenraad.nl/
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Roeiers gevraagd voor de Waterlandse melkschuit 
Werken aan je conditie in een historisch vaartuig ! 
Vanaf begin mei ligt de Jacob van Zalinge, een reconstructie van een 
Waterlandse melkschuit, in de haven van Durgerdam. Het is de bedoeling 
dat er zoveel mogelijk mee gevaren gaat worden. Daarom stellen wij de 
boot ter beschikking aan roeiteams. De bemanning bestaat uit vijf of zeven 
personen, waarvan een man of vrouw aan het roer staat. 
Tot circa 1900 voeren er dagelijks melkschuiten vanuit de Waterlandse 
dorpen naar Amsterdam. De boten werden zowel door mannen als door 
vrouwen gevaren. Als het kon werd er gezeild, maar bij windstilte of 
tegenwind werden de riemen gebruikt. Het is de bedoeling dat wij volgend 
jaar tijdens SAIL 2015 Waterland vertegenwoordigen. 
Geef je op bij de voorzitter, Floor van Dusseldorp, telefoon 020-6369087, of 
stuur een mail naar wegmantv@tiscali.nl 
Wij zijn ook nog op zoek naar sponsors voor de zeilen, bestuursleden en 
vrijwilligers. Meer weten? 
Ga naar de site van de stichting: www.waterlandsemelkschuit.nl 
 
 
Touwtrektoernooi 2014 
Het ziet ernaar uit dat Schellingwoude tijdens het Touwtrektoernooi 2014, 
dat op 9 juni zal plaatsvinden, niet alleen een kinderteam en een 
vrouwenteam, maar ook twee mannenteams zal inzetten. De 
voorbereidingen zij al ver gevorderd. Binnenkort wordt, exclusief voor 
touwtrekkers in Schellingwoude, de mogelijkheid geboden om in 
Monnickendam te trainen met Nederlandse kampioenen, Europese 
kampioenen en wereldkampioenen. Die zullen de trekkers uit 
Schellingwoude alle tips geven en handigheidjes aanleren die nodig zijn om 
Durgerdam, Ransdorp, Holysloot en Durgerdam te verslaan. 
Meld je daarom aan bij teamcaptain Ruben Heikoop (06-40240235), of bij 
Edmond de Meijer (06-30814284). 
 
 
Kleine kringloop Holysloot 
De kleine kringloop in Holysloot is iedere woensdagochtend van 9 tot 12 uur 
geopend. Verkoop en inbreng van kleine goederen, kleding, schoenen, 
boeken, enz. De opbrengst is voor het Dorpshuis van Holysloot. Kom gezellig 
langs, de koffie is gratis, Dorpstraat 40 in de voormalige peuterspeelzaal. 
Tel 06-42571323. 
  

mailto:wegmantv@tiscali.nl
http://www.waterlandsemelkschuit.nl/
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Koningsdag in Durgerdam 
Op 26 april wordt Durgerdam omgetoverd in ‘Dumpsterdam’. Rond het 
thema ‘recycling’ vieren wij Koningsdag. 
11:00 uur: Spetterende optocht rond het thema ‘recycling’, waarna de  
  presentatie van ieders creatie volgt op het DRC-terrein. 
12:30 uur: Lekkere en gezellige lunch  
13:00 uur: Prijsuitreiking voor de optocht 
13:15 uur: Spelletjes voor  de kinderen 
14:00 uur: Jeu de boules voor volwassenen 
14:00 uur: Recycle-workshops ‘pimp je T-shirt’ en ‘kunstwerk maken van  
  afval’ voor de kinderen 
15:30 uur: Tonknuppelen 
17:00 uur: Borrel met Presentatie gepimpte T-shirts en kunstwerken van  
  afval; Bekendmaking van de winnaar van het upcycling-spel ‘van  
  pen tot miljonair’; Het ruildobbelspel voor volwassenen 
 
Van pen tot miljonair 
Met het uitdelen van het programma-boekje, delen wij pennen uit aan de 
kinderen. Deze ga je vervolgens ‘upcyclen’, dat wil zeggen dat je hem gaat 
ruilen voor iets anders, dat je dan weer ruilt voor iets anders, enzovoort, tót 
je vindt dat je de best mogelijke ruil bereikt hebt. Lever je item op 
Koningsdag in bij de Oranjecommissie (Linda, Ruth en Steffi). Wij reiken een 
prijs uit voor het beste door ruilen verkregen item. 
 
Ruildobbelspel 
De een z’n rotzooi is andermans schat! Neem een item mee naar Koningdag 
dat wel waardevol is, maar dat jij niet kunt gebruiken. Tijdens de borrel gaan 
we spelenderwijs deze items ruilen. 
 
Koningsnacht 
Op vrijdag 25 april vieren wij Koningsnacht in de kantine van DRC met een 
veiling voor een goed doel. Het geld gaat gezien ons thema ‘recyclen’ naar 
het goede werk van het dierenasiel. Er worden ludieke items en diensten 
geveild die ter beschikking worden gesteld door dorpsgenoten. Heeft u 
hiervoor ook nog een origineel idee, dan is dat welkom ! 
(steffibording@gmail.com). 
Na de veiling gaat het feest los! DJ Onno verhit de gemoederen. 
Naast lekkere muziek, gaan wij jouw ‘guilty pleasure’ draaien. 
Meldt deze hiervoor aan bij Steffi: steffibording@gmail.com. 
 
  

mailto:steffibording@gmail.com
mailto:steffibording@gmail.com
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4 mei Herdenking Ransdorp 
Herdenkingsbijeenkomst in de kerk te Ransdorp, 4 mei 2014. 
Kerk open: 19.00 uur. Aanvang: 19.30 uur. 
Gastspreker: Pauline Broekema. 
 
Pauline Broekema is redacteur-verslaggever bij NOS Nieuws. Daarnaast 
schrijft ze. Zowel in haar journalistieke werk, als in haar boeken speelt de 
Tweede Wereldoorlog vaak een belangrijke rol. Zelf komt ze uit een familie 
waar de oorlog zijn sporen naliet; de broer van haar moeder zat in het 
verzet en werd in november 1944 door de bezetter gefusilleerd. 
Afgelopen najaar kwam uit: `In het puin van het getto’ over het onbekende 
kamp Warschau waar   duizenden joodse dwangarbeiders tewerkgesteld 
werden. 
Op 22 mei verschijnt haar boek `Het Boschhuis’ waarin zij de bewogen 
geschiedenis van haar familie beschrijft. Het boek beslaat de periode 1873 
tot 1948, de oorlog en de dood van haar oom Pieter. Jarenlang 
archiefonderzoek en vooral overgeleverde verhalen legden de basis voor het 
boek. Dit sluit aan bij het thema dat wij dit jaar kozen: `herdenken is steeds 
opnieuw verhalen vertellen.’ Pauline Broekema zal er in haar lezing uitvoerig 
bij stil staan.  
Vorig jaar hield Pauline Broekema de voordracht in de Nieuwe Kerk in 
Amsterdam voorafgaand aan de Nationale Dodenherdenking op de Dam. 
Wij zijn dan ook zeer vereerd dat zij op 4 mei a.s. onze gastspreker wil zijn. 
 
De Waterlandse Harmonie o.l.v. dirigent Thomas Geerts verzorgt 
traditiegetrouw de muzikale omlijsting. 
De vlagceremonie wordt uitgevoerd door twee kinderen van de O.B.S. De 
Weidevogel, waarbij gelijktijdig de Taptoe zal worden geblazen door Thomas 
Geerts. 
Na de twee minuten stilte speelt de Waterlandse Harmonie het eerste en 
zesde couplet van het Wilhelmus. 
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid vragen te stellen aan Pauline 
Broekema. 
We sluiten de avond af met een kop koffie. 
Bij de uitgang van de kerk staat de bekende collectebus voor Amnesty 
International. 
Het 4 mei comité Landelijk Noord/Ransdorp 
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Verandering 

Voor de afwisseling hebben we het deze keer niet over onszelf maar 
over de veranderingen om ons heen. Sinds ik hier rond 1960 met mijn tjalk 
De Waeckende Boey neerstreek, heeft het toen vrij sjofele Durgerdam een 
heel ander karakter gekregen. De laatste broodvissers zijn verdwenen, alle 
overgebleven krotten en hutten zijn vervangen door huisjes en huizen met 
stoep ervoor, alle bouwsels, zelfs de ‘kapel’ zijn rechtgezet en keurig in de 
verf. Kortom, niks sjofel meer. We zijn vooral een welvarend, romantisch, 
karakteristiek oer Hollands dorp geworden. Een dorp die daardoor ieders 
bescherming geniet. Ook tegen opslokken door de stad. Dit geldt ook voor 
onze Waterlandse dorpen. Ik zie daarom niet dat mijn achterkleinkinderen 
ooit op hun oude dag in ‘stadspark Waterlandsewoud’ gaan wandelen. 
 Naast het betere aanzicht is ook de aard van Durgerdam een heel 
andere geworden. De geur van vis en drogende netten heeft plaats gemaakt 
voor cultuur, met onze vrijzinnig geworden gerestaureerde kerk als bloeiend 
multifunctioneel centrum. Deze geniet een uitstraling tot ver buiten ons 
dorp. Hierdoor niet alleen vol bezette kerkdiensten, regelmatig 
muziekuitvoeringen, voorstellingen van de Geesten van Durgerdam, en in de 
zomer Galerie de Opsteker. Kortom, wat eens een sjofel vissersdorp was, 
heeft in één generatie een ware metamorfose ondergaan, mede door de 
culturele uitstraling van Amsterdam. Met nog iets van het oude 
vissersverleden iets genoegelijks, dat vooral kunstenaars als nieuwe 
bewoners aantrekt. We worden nu gekenmerkt door veel voorspoed. 
 Gevreesde opwarming door klimaatverandering? Geen probleem, als 
je te raden gaat bij een archeoloog, die denkt in eeuwen zoals wij mensen in 
jaren. Wij zitten in het staartje van de laatste ijstijd. Stijgende zeespiegel? In 
een Noorse haven vroeg ik daar eens naar. Niks hoor, bij ons daalt de 
zeespiegel. De ijskap over Scadinavié is door het warmere klimaat juist 
weggesmolten, daarom wippen wij omhoog en jullie omlaag! Dit gaat nog 
enkele eeuwen zo door, tot Groenland weer groen wordt zoals het hoort te 
zijn en verlost van de druk van de ijskap ook opwipt. Dan zullen de resten 
van alle boerenbedrijven, die we daar aan de kust hadden, uit zee oprijzen 
en rijst de zeespiegel alleen wat door sneller smelten dan het land opwipt!  
Waar maken wij met onze onnozele ogen op zak zo druk om, dat klimaat? 
Wel moeten we Waterstaat, onze unieke staat in onze staat, koesteren. Op 
wat zeespiegelstijging zijn wij daarom redelijk voorbereid. Elders in de 
wereld is men dat niet dus voor onze waterbouwers is een grote toekomst 
weggelegd. Veel te vrezen is er niet, vooral niet voor Durgerdammers, die 
óp hun dijk wonen! 
 
Ernst 4/ 2014  
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Durgerdam Ontwaakt 
Voor liefhebbers van klassieke muziek en lekkere koekjes: 
Durgerdam Ontwaakt, een concertserie op zondagochtend in de Dorpskerk 
Durgerdam. Concerten van ca. 50 minuten met na afloop koffie/thee en 
Christian's Cakes. 
Deze maand: 6 april, 11.00 uur. 
Een concert met Romana Goumare, fluit, en Femke de Graaf, piano. 
Entree: € 12,- 
Volgende concerten op 4 mei, 1 juni en 22 juni (kinderconcert) 
Meer info op www.christianfergo.info/durgerdamontwaakt 
 
 
Bach en zijn Mattheus Passion 
Dorpskerk Zunderdorp, donderdag 10 april 2014. Aanvang: 20:00 uur.  
De avond wordt geleid door Hans van Gelder. Ds. Robert-Jan van Amstel 
heeft hem leren kennen toen hij predikant was in Barendrecht. Met passie 
en kunde weet hij magie te bewerken als het gaat om Bach en zijn muziek. 
Hij is docent Volwasseneneducatie en Liturgiek te Rotterdam. Hij is als 
cantor-organist verbonden aan de PKN te Barendrecht. 
In 1727 voerde Bach in Leipzig, waar hij sinds 1723 director-musicus was, 
voor het eerst een Mattheus Passion uit, de ons bekende dubbelkorige 
versie dateert van twee jaar later.  
In een lezing met geluidsvoorbeelden staan wij stil bij een groot aantal 
aspecten van dit werk waaronder: de voorgeschiedenis van de Passiemuziek 
in West-Europa, Bachs instrumentatiekunst, de opbouw van het werk en de 
woord-toonrelatie , dit laatste op basis van de begrippen taal en getal. 
In de zijlijn wordt ook gesproken over Bach als musicus-theologicus (waarom 
klinkt de Johannes Passion zo geheel anders als de Mattheus Passion?) en 
over de hertalingen van Jan Rot en Ria Borkent. 
Een avond die u niet mag missen omdat zij u zeer zal verrijken, aldus Hans 
van Gelder. De toegang is gratis. 
Dit alles in het kader van het jaarthema van de Kerk van Zunderdorp: 'Er zit 
muziek in de kerk', Hartelijk welkom ! 
 
 
Inzameling voedselbank 
Elke eerste zondag van de maand kunt u spullen inleveren voor de 
voedselbank in Amsterdam Noord. De torendeur van de kerk in Zunderdorp 
is open van 9.00 tot 12.00 uur. 
Alvast hartelijk bedankt namens de mensen van de voedselbank ! 
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Bach Cantateserie Zunderdorp 
In januari is er een nieuwe cantateserie gestart in de Dorpskerk van 
Zunderdorp. Bijna elke maand kunt u genieten van een cantate concert 
uitgevoerd door semi-professionele zangers en instrumentalisten. Het 
geheel staat onder leiding van Benjamin Bakker. 
Op zondag 13 april 2014 kunt u gratis komen luisteren naar de cantate 
´Himmelskönig, sei willkomen’ BWV 182 van J.S. Bach met koor, orkest en 
solisten. Meer informatie via www.amsemble.nl 
Zondag 13 april 2014, aanvang:16.00 uur 
Dorpskerk Zunderdorp, Achterlaan 12 
Amsemble / ABC Orkest o.l.v. Benjamin Bakker 
 
 
55+Soos Zunderdorp 
Woensdagmiddag 16 april bent u van half drie tot half vijf weer hartelijk 
welkom op de 55+ Soos in het Jeugdgebouw te Zunderdorp. Spreker is onze 
'oud'-predikant ds. Pieter Masmeijer. Hij vertelt en laat beelden zien over 
paasprocessies op de berg Athos (Griekenland) en over iconen die bij de 
Oosters Orthodoxe kerk horen. 
 
 
Vrouwen van Nu 
Vrouwen van Nu afdeling Schellingwoude “Beelden in Noord”  
Locatie Wijkgebouw: Wijkergouw 12, Schellingwoude 
Donderdagavond 17 april van 20.00 uur tot 22.00uur.  
De heer Piet Roemer geeft een digitale presentatie over de vele 
kunstwerken in Noord. Voor leden en niet leden (niet leden betalen € 5,-) 
 
 
High Tea in Durgerdam 
Koek & IJ organiseert op 2e Paasdag, maandag 21 april, een High Tea in de 
prachtige Dorpskerk van Durgerdam. 
Op deze unieke locatie kunt u genieten van diverse hartige & zoete 
lekkernijen, voorafgegaan door een soepje. 
Prijs € 22,00 inclusief een glas prosecco en onbeperkt thee 
Kinderen tot 12 jaar € 12,50 
Aanvang: 14.00 uur 
Inschrijven via marianne@koekenij.nl 
Na reservering ontvangt u een bevestiging met nadere info. 
www.koekenij.nl 
  

http://www.amsemble.nl/
mailto:marianne@koekenij.nl
http://www.koekenij.nl/
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Lammetjesdagen op boerderij de StadsHoeve 
Een prachtige manier om het voorjaar in te luiden, de lammetjesdagen op 
boerderij de StadsHoeve! 
In de knusse hooistal dartelen vele lammetjes tussen de schapen en 
natuurlijk mogen ze geaaid worden!. 
De melkkoeien wachten rustig af in de stal ernaast. Zij mogen, als het weer 
het toelaat, voor het eerst na de winter weer de wei  in en kijken daar 
enorm naar uit.  
Dansende koeien in de wei, een prachtig schouwspel om te zien. Aan de 
hand van een wandeling/speurtocht kan je zelf ook het land in wandelen en 
ervaren wat de dieren ook beleven in de wei. 
Terug op het erf kunnen de kinderen spelen in de hooiberg en pony rijden 
en kun je heerlijk genieten van lekker  eten en drinken in de nieuwe 
stalkeuken. 
Wij vragen € 3,50 entree voor deze dag. 
Zondag 13 april en maandag 21 april , Tweede Paasdag. 
Het hek gaat om 11.00 uur open en sluit weer om 15.00 uur. 
Albert en Angela Hoeve 
Boerderij de StadsHoeve / www.stadshoeve.nl 
 
 
Tentdienst in Zunderdorp 
Zondag 27 april mogen we kerken in de tent van de Oranjevereniging op het 
grasveld tegenover het Jeugdgebouw. Voorganger is onze eigen predikant 
ds. Robert-Jan van Amstel. Muzikale medewerking wordt verleend door het 
IJE-koor uit Barendrecht. Een muzikaal en swingend jongerenkoor met een 
enthousiaste dirigent Theo Barendrecht. Voor de kinderen is er een speciaal 
programma. Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar in de feesttent, de dienst 
begint om 10.30 uur. Na de dienst bent u hartelijk welkom op de koffie met 
aansluitend een eenvoudige lunch.  
 
 
Vogelexcursie 
Op zondag 4 mei wordt er weer een vogelexcursie georganiseerd. We 
vertrekken om 9.00 uur vanaf voormalig café-restaurant de Kievit in 
Schellingwoude (S'dijk 265-269) en zijn rond 14.00 uur of later terug. 
We gaan op de fiets een rondje rijden in Waterland-Oost en zullen 
regelmatig stoppen om beter te kunnen waarnemen. Het is verstandig om 
wat te eten en te drinken mee te nemen. 
Opgeven: Dirk van Smeerdijk 020-4904440 of dirkvansmeerdijk@planet.nl 
  

http://www.stadshoeve.nl/
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Galerie 'De Opsteker' 
Galerie De Opsteker opent op zondag 27 april het expositie seizoen in de 
Dorpskerk Durgerdam. ‘Glimpse into my soul’ is de solo-expositie van 
schilder Henk de Vries, waarin hij verschillende abstracte en figuratieve 
werken laat zien. De tentoonstelling is tot en met 25 mei te bezichtigen. In 
juni en ook in augustus is er geen expositie. De jaarlijkse foto-
tentoonstelling ‘Lumière’ met landschapsfotografie is van 5 tot en met 27 
juli. De laatste expositie is van 6 tot en met 28 september met schilderijen 
en plastieken. Informatie: www.opsteker.nl en telefoon: 020-6386904. 
 
 
Cursussen en workshops tekenen/schilderen 
De volgende cursus start op dinsdag 8 april en heeft 10 lessen, tijdens 
schoolvakanties is er geen les. Er zijn nog een paar plekken voor de 
dinsdagochtend en voor de dinsdagavond. 
(later er bij komen is mogelijk, een proefles ook) 

 Kleine groepen met ruimte voor individuele aandacht en begeleiding. 

 Zowel voor beginnende als gevorderde cursist die meer verdieping en 
eigenheid wil. 

 Belangrijk bij alle cursussen en workshops op alle niveaus is plezier en het 
werken aan je 

 ontwikkeling in tekenen en schilderen. 

 Aan het einde van elke les een eindbespreking met feedback 

 Leren waarnemen, wat denken we te zien en wat zien we nu werkelijk? 

 Veel voorbeeldmateriaal van hedendaagse en klassieke kunstenaars. 

 Basistechnieken zoals verhouding, vorm, licht/donker, perspectief, kleur 
en compositie komen altijd terug. 

cursus tijden: 
dinsdagochtend dinsdagavond donderdagavond vrijdagochtend 
10.30 tot 13.00 19.45 tot 22.15 19.45 tot 22.15 10.30 tot 13.00 
Voor meer informatie kun je bellen 06-58885241 of mailen naar 
info@marietterenssen.nl Schellingwouderdijk331, 1023 NK Schellingwoude 
Meer info over cursussen en workshops op: www.atelierschellingwoude.nl 
 
 
Schoonmaakwerk 
Mijn schoonmaakster Devi, waar ik erg tevreden over ben, is op zoek naar 
nog wat meer werk in Landelijk Noord. Ze doet haar werk heel prima maar 
spreekt niet zo goed Nederlands. U kunt haar het best bereiken via: 
06-17698268 Bas Haring, Dorpsweg 75 Ransdorp 
  

http://www.opsteker.nl/
mailto:info@marietterenssen.nl
http://www.atelierschellingwoude.nl/
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CJV Ransdorp 
Dit jaar organiseert CJV Ransdorp op 9, 10 en 11 mei weer een clubkamp. 
Net als voorgaande jaren belooft het weer een leuk en spannend weekend 
te worden! Met een spannend bosspel, een speurtocht, een Bonte Avond en 
nog veel meer! Het thema van het Kamp is "Ransdorps-Talentenjacht". 
Zorg dat je erbij bent en meld je snel aan! 
Een aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij de clubleiding op vrijdagavond 
in 'De Beke'. Deze kun je ingevuld inleveren bij Manon Bechger, Dorpsweg 
21 Ransdorp of Fabian Kaay, Dorpsweg 8 Ransdorp.  
- Vrijdag 9 mei 18:30 t/m zondag 11 mei 18:00,  
- Kampeerboerderij Fam. de Boer in Groet.  
- Kosten, alles inbegrepen, € 30,- 
Tot dan en Groetjes ! 
De CJV clubleiding 
 
 
Samenwerking ‘Drieweg-Concert’ en ‘Kunst in de Kerk’ 
Op zondag 18 mei organiseert de Werkgroep Cultuur van de Centrale 
Dorpenraad opnieuw een Drieweg-Concert in Holysloot, ditmaal in 
samenwerking met Kunst in de Kerk, het bekende platform voor 
kunstzinnige uitingen in het Witte Kerkje.  
Bij een Drieweg-Concert verplaatst het publiek zich in 3 groepen, tussen 3 
verschillende locaties, waar het luistert naar 3 unieke korte concerten in 3 
verschillende muziekstijlen…. 
Bovendien is dit de 3e keer dat er een Drieweg-Concert georganiseerd 
wordt, en bij de 3e keer mag je spreken van een waardevolle traditie.  
We houden namen en programma nog even geheim tot het volgende  
't Zwaantje, maar het belooft weer een héél speciale zondagmiddag te 
worden. Een tipje van de sluier lichten we alvast op: we gaan luisteren naar 
een prijswinnende harpiste, een in binnen- en buitenland bekende (jazz-) 
musicus en een gezelschap muziek- en liedmakers, waarvan onlangs met 
succes het debuutalbum is gepresenteerd.  
Houdt deze datum dus vast vrij in uw agenda en zegt het voort! 
 Om de concerten goed te laten verlopen kunnen we nog enkele 
vrijwilligers gebruiken om te helpen klaarzetten en opruimen en het 
begeleiden van het publiek naar de verschillende locaties. Heeft u 
zaterdagmiddag 17 mei een paar uur tijd om ons te helpen of kunt u ons op 
zondagmiddag 18 mei van dienst zijn? Dan kunt u contact opnemen met: 
Marianne Vrolijk 020-4904437, kantoor CDR. Daar kunt u ook 
toegangskaarten voor het Drieweg-Concert bespreken.  
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Première:  Het water stijgt… 
Muziektheater op 17 en 18 mei a.s. in Ransdorp 
‘Het water stijgt’ is een ontdekkingstocht voor makers en publiek. Niet 
eerder maakten Thomas Geerts (muziek), Arno Smit (liedteksten en script) 
en Harold Schouten (beeldanimatie) een dergelijke voorstelling. U kunt het 
meebeleven op 17 en 18 mei a.s. in 'De Beke'.  
De voorstelling wordt gezongen door zangers en zangeressen uit Waterland 
en Amsterdam-Noord. De muziek wordt natuurlijk gespeeld door 
Waterlandse Harmonie. Achtergronden van het verhaal worden toegelicht 
door meesterverteller Sahand. 
 Het verhaal speelt in 1915, één jaar voor de grote overstroming van 
Waterland, de Waterlandsche Vloed van 1916. We maken kennis met de 
familie Aerts: Cor Aerts, de varende dokter, vooruitstrevend/socialist en zijn 
vrouw Janna, traditioneel, en met hun eigengereide dochter Trijntje. Zij is 
verliefd op Gerrit, zoon van een melkboer, die haar liefde beantwoordt. Hun 
lotgevallen spelen zich af tegen de achtergrond van het conflict over de 
verzwaring en verhoging van de Waterlandse Zeedijk. Nalatig onderhoud 
mondt uiteindelijk uit in de noodlottige overstroming, de ‘Waterlandsche 
Vloed’ van 1916.  
 ‘Het water stijgt’ is een realistisch en meeslepend verhaal vol drama en 
sociale relevantie. Het geeft een historisch inkijkje in een cultuur die deels 
verdwenen lijkt, maar nog stevig verankerd is in het geheugen van 
Waterland. Zo is het verhaal o.a. gesitueerd rond het jaarlijkse, feestelijke 
hoogtepunt in de Waterlandse dorpen: de Kermis, de ‘huwelijksmarkt’, 
ofwel hét dating-event in die tijd.  
Oudere mensen zullen er veel in herkennen, voor jongere mensen is het een 
kennismaking met een totaal andere tijd. En dat nog maar een eeuw 
geleden. Zet u deze datums vast in uw agenda ? 
17 en 18 mei om 20.00 uur in 'De Beke' 
Meer info over de kaartverkoop volgt. 
 
Oproep! 
In mei wordt de proloog van de musical 'Het water stijgt ...' opgevoerd door 
de Waterlandse Harmonie en een aantal vocalisten. In 2016 volgt het grote 
spektakel. Wij zijn op zoek naar een aantal attributen voor deze voorstelling, 
te weten: hoeden, petten en klompen; doktersjas, stethoscoop, medische 
afbeelding; 2 of 4 schommelstoelen; een kaptafel; soort toog of bar; 
fluitketel; ouderwetse koffiekan. E.e.a. speelt zich af aan het begin van de 
20ste eeuw dus het moet wel een beetje in dat tijdsbeeld passen! 
Voor meer info: Inge Simon, 06-42206356 / Ellen Huysmans, 06-11091932  



15 

 

 
 
Ik begin bij jou (of wat doet die kangoeroe in mijn kamer?) 
Het theatercollectief blondeBIZON komt naar de oude botenloods in 
Durgerdam met een voorstelling voor iedereen die een moeder heeft! De 
voorstelling geurt naar narcissen en HEMA-worst! Muziek, ontroering en 
een komische noot, blondeBIZON laat een onuitwisbare indruk achter. 
'Ik begin bij jou (of wat doet die kangoeroe in mijn kamer?)' vertelt een 
meeslepend verhaal over een intense relatie tussen Moeder en Dochter.  
Moeder heeft veel moeite met het loslaten van Dochter. Al van kleins af aan 
houdt ze haar kind zo dicht mogelijk bij zich. Maar kleintjes worden groot en 
Dochter breekt uit. 
Lang na de breuk besluit Dochter terug te keren. Maar dan blijkt Moeder 
zwaar dementerend. Dochter merkt hoe slecht ze Moeder los kan laten... De 
voorstelling is geïnspireerd op de Griekse mythe van Demeter en 
Persephone en “persoonlijk leed” van één der blondeBIZONs, die zelf een 
dementerende moeder heeft. 
Theatercollectief blondeBizon maakt al 7 jaar theatervoorstellingen veelal 
op intieme locaties. Het collectief vertelt bijzondere verhalen op theatrale, 
muzikale, en persoonlijke wijze. Het gebruikt de unieke sfeer van ieder huis 
of locatie in haar theatrale voorstelling. Voor het publiek een ware 
‘happening’ om mee te maken! De harde kern van blondeBIZON wordt 
gevormd door Elma ten Boekel en Marianne Kuijper. Bij ontwikkeling en 
uitvoering werkt het tweetal samen met acteurs en muzikanten, de 
zogenoemde ‘gastbizons’. Zie ook www.blondebizon.nl 
Waar en wanneer: op 24 mei in de loods (naast de kapel) aan de 
Durgerdammerdijk 99 B 
Start voorstelling 20.30 uur 
Inloop 20.00 uur 
Entree inclusief drankje €12,50  
Aantal plaatsen is helaas beperkt. Reserveren is verplicht. Dit kan door te 
mailen naar l.diephuis@kpnplanet.nl 
 
 
Ruimte gezocht 
Kunstenares bivakkeert sinds anderhalf jaar in de zwarte loods aan de haven 
van Durgerdam maar moet daar helaas geheel onverwachts eind augustus 
weer weg zijn. Omdat ze helemaal verliefd is geworden op landelijk Noord 
zoekt ze nu een (tijdelijke) ruimte in de omgeving van Durgerdam, Ransdorp 
of Schellingwoude. Alles kan, als het maar op redelijke fietsafstand van 
Amsterdam ligt. Heeft u of weet u iets? Belt of mailt u a.u.b. naar Loes. 
Tel 06-22352904 of mail: l.diephuis@kpnplanet.nl 
  

http://www.blondebizon.nl/
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Agenda vanaf april 2014 
 
 

  

6 april Durgerdam ontwaakt 
8 april 50+ Soos Ransdorp, Lunch 
10 april Bach en zijn Matthäus Passion, Zunderdorp 
12 april Kleding inzameling, mensen in nood 
13 april Bach Cantateserie, Zunderdorp 
13 april Lammetjesdag De Stadshoeve 
15 april 50+ Soos Holysloot, seizoensafsluiting 
15 april Vergadering Dagelijks Bestuur, CDR 
16 april 55+ Soos Zunderdorp, Paasprocessie 
  
17 april Vergadering Werkgroep CLN, CDR 
17 april Vrouwen van Nu, Beelden in A'dam-Noord 
21 april High Tea in Durgerdam 
21 april Lammetjesdag De Stadshoeve 
22 april Vergadering Dorpsraad Ransdorp 
25 april Ophaaldag grof vuil in Landelijk Noord 
26 april Koningsdag 
27 april Tentdienst in Zunderdorp 
27 april Start seizoen Galerie 'De Opsteker' 
4 mei Vogelexcursie 

  
Colofon 

Kopij mei digitaal opsturen uiterlijk tot vrijdag 2 mei 

Redactie Dorpsweg 35 
1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 
info@centraledorpenraad.nl 

Website: 
www.centraledorpenraad.nl 
 

Oplage 980 exemplaren 

Bezorging J. Gils (020-6368967) 

’t Zwaantje is het wijkblad van de Centrale Dorpenraad LN. De redactie behoudt zich 
het recht voor ingezonden kopij te redigeren en in te korten. De 
eindverantwoordelijkheid berust bij het dagelijks bestuur van de CDR. 

 

http://www.centraledorpenraad.nl/

