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Centrale Dorpenraad 
‘t Zwaantje is een uitgave van de Stichting Centrale Dorpenraad Landelijk 
Noord. Deze stichting vertegenwoordigt het landelijk gebied van Amsterdam-
Noord en zijn bewoners. Voor de Centrale Dorpenraad zijn vrijwilligers actief in 
de verschillende Dorpsraden, werkgroepen en commissies. 
De Centrale Dorpenraad betrekt en informeert bewoners bij en over zaken die 
met Landelijk Noord te maken hebben. Meer informatie staat op onze website: 
www.centraledorpenraad.nl 
 
Het kantoor van de Centrale Dorpenraad is gevestigd te Ransdorp in het 
voormalig schoollokaal van de openbare basisschool van Ransdorp.  
 
Adres: Dorpsweg 35 
  1028BK Ransdorp 
Telefoon: 020-4904437 (ma, di, do en vr van 8.30 tot 14.30 uur) 
Email:  info@centraledorpenraad.nl 
Website: www.centraledorpenraad.nl 
 
Storingsnummers 
Alarmnummer (ambulance, politie, brandweer)  112 
Politie (niet spoedeisend)      0900-8844 
Doktersdienst (spoed 's avonds, 's nachts, weekend) 088-0030600 
gas- en stroomstoring       0800-9009 
Waternet         0900-9394 
Defecte lantaarnpaal       020-5972626 
Openbare ruimte        14020 
Meldingen in de openbare ruimte kunnen ook doorgegeven worden via: 
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/mor-0/melding-openbare/ 
 

Colofon 

Kopij april digitaal opsturen uiterlijk tot vrijdag 5 mei 2017 

 
Redactie 

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

 
Website: 
www.centraledorpenraad.nl 
 

Oplage 1000 exemplaren 

Bezorging J. Gils (020-6368967) 

Tekening Ransdorp de Beekesloot 

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te redigeren en in te 
korten. De eindverantwoordelijkheid berust bij het dagelijks bestuur van de 
Centrale Dorpenraad 
 

 

mailto:info@centraledorpenraad.nl
http://www.centraledorpenraad.nl/
mailto:info@centraledorpenraad.nl
http://www.centraledorpenraad.nl/
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Nieuws van de Centrale Dorpenraad 

 
 
Deze maand wordt er weer veel georganiseerd in landelijk Noord! 
In dit nieuwe 't Zwaantje staan de meeste activiteiten vermeld. 
Binnenkort verschijnt ook weer het speciale 't Oranje Zwaantje dat in 
samenwerking met onze Oranjeverenigingen tot stand komt. 
Veel leesplezier! 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
De meeste vergaderingen zijn op het kantoor van de Centrale Dorpenraad en 
beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
6 april   Workshop Cultuur in landelijk Noord 
7 april   Werkgroep Historie 
21 april   Werkgroep Historie 
25 april   Vergadering Dorpsraad Ransdorp 
5 mei   Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
9 mei   Vergadering Dagelijks bestuur 
 
 
Enquête zwaar verkeer 
Het stadsdeel heeft 20 maart een enquête verspreid over het zwaar verkeer in 
Landelijk Noord. Het insturen/invullen van de enquête kan nog tot 10 april! 
Het stadsdeel Noord is voornemens om het zwaar verkeer in het landelijk gebied 
te beperken door het invoeren van een aslastbeperking van 7 ton voor het hele 
gebied. Dat betekent dat vrachtverkeer boven de 7 ton het gebied niet meer in 
mag. In de dorpskernen Schellingwoude, Durgerdam, Ransdorp, Holysloot en 
Zunderdorp is het voorstel om een inrijverbod in te voeren voor vrachtwagens. 
Nu wil het stadsdeel graag van u als bewoner, agrariër of ondernemer weten hoe 
u de overlast ervaart en wat u vindt van het invoeren van een ontheffing. 
De Centrale Dorpenraad hoopt er veel reacties binnenkomen! 
De uitkomst van de enquête staat na 22 april op de website 
www.amsterdam.nl/waterland 
 
 
Project kinderkunstwerk 
In maart hebben de kinderen van groep 8 van OBS De Weidevogel enkele 
gastlessen gekregen over de watersnood van 1916 en over de gevolgen van zo'n 
ramp als deze in de huidige tijd zou plaatsvinden. Daarna hebben de kinderen 
een tekenles gehad om deze 'beelden' vast te leggen. De resultaten zullen 
gebruikt worden voor een kunstwerk dat door de kinderen zelf wordt gemaakt! 
Het project komt tot stand door een samenwerking van De Weidevogel,  
Stichting Schoolbuurtwerk, het Rode Kruis en Centrale Dorpenraad. 
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Jaarverslag 2016 
In deze editie van 't Zwaantje vindt je in het midden het jaarverslag 2016 van de 
Centrale Dorpenraad. Het verslag is weergegeven met informatieve illustraties 
over o.a. de gehouden overleggen, de besproken onderwerpen en financiën. 
Voor vragen over het verslag: info@centraledorpenraad.nl 
 
 
Wijkgids 2017-2018 
Op dit moment wordt er weer gewerkt aan een nieuwe Wijkgids voor landelijk 
Amsterdam-Noord. In deze gids staan alle gegevens van de Centrale 
Dorpenraad, de Dorpsraden en de diverse werkgroepen. Ook de contactpersonen 
van clubs en verenigingen in het gebied en lokale bedrijven worden vermeld. 
Graag aanvullingen en/of wijzigingen z.s.m. doorgeven aan de redactie  
tel. 020-4904437 of info@centraledorpenraad.nl 
 
 
Verkiezingen Tweede Kamer 
Op 15 maart is Nederland naar de stembus geweest en ook in Landelijk Noord is 
gestemd bij het stembureau in 'De Beke'. Dit zijn de %stemmen die op 
stembureau 657 zijn uitgebracht vergeleken met stadsdeel Amsterdam-Noord, 
gemeente Amsterdam en de landelijke uitslagen. 
 

lijst  partij Land.Noord Stadsdeel Amsterdam Landelijk LN 2012 

1  VVD 23,1 10,9 15,4 21,3 31,3 

2  PvdA 8,5 8,3 8,3 5,7 22,2 

3  PVV 17,6 16,1 6,8 13,1 6,4 

4  SP 8,4 9,2 6,3 9,1 5,5 

5  CDA 7,6 3,8 2,9 12,4 8,9 

6  D66 19,7 12,1 18,5 12,2 14,5 

7  Chr.Unie 2,3 1,7 1,5 3,4 0,8 

8  Groen Links 10,1 16,6 19,4 9,1 6,8 

9  SGP  0,4 0,2 0,1 2,1 0,3 

10  PvdD 1,5 5,7 5,9 3,2 2,5 

11  50Plus 0,7 3,8 - 3,1 0,4 

14  DENK 0,1 8,0 6,9 2,1 - 

16  FvD - 1,4 - 1,8 - 

21  Artikel 1 - 2,3 2,5 0,3 - 

  Overige - - 5,5 1,1 - 

 
Ervan uitgaande dat er 740 van de 824 stemmen in 'De Beke' zijn uitgebracht is 
dat een opkomst van 89,8% vergeleken met het Stadsdeel Noord 74,9%, 
Amsterdam 78,1% en een landelijk opkomst van 80,8% aan de hoge kant. 
N.B gegevens zijn uit verschillende bronnen samengevoegd, een foutje is 
mogelijk.  
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 

 
 
Uitnodiging workshop Cultuur in Landelijk Noord 
Op donderdag 6 april organiseert de Werkgroep Cultuur een bijeenkomst in het 
kantoor van Centrale Dorpenraad, aanvang: 20.00 uur 
De Werkgroep Cultuur van de Centrale Dorpenraad was de afgelopen jaren de 
drijvende kracht achter de Waterlandse Vloed. Door hun inzet is er een stichting 
opgericht om in 2016 het herdenkingsjaar van de watersnood van 1916 op de 
kaart te zetten. Dit heeft geresulteerd in vele mooie initiatieven in (landelijk) 
Noord. Nu is het tijd voor nieuwe plannen en ideeën! 
Daarom organiseren we een workshop voor iedereen die zich een tijd wil 
inzetten voor kunst en cultuur in (landelijk) Noord. 
Lijkt het je leuk om betrokken te zijn bij het opzetten van een 
samenwerkingsverband van kunstenaars en creatieven in Landelijk Noord? 
Het afstemmen, stimuleren en initiëren van culturele activiteiten? 
Kom dan naar onze workshop! 
Meld je aan via info@centraledorpenraad.nl 
Workshop 6 april 
locatie: Kantoor Centrale Dorpenraad 
  Dorpsweg 35, Ransdorp 
tijd:  20.00 uur 
 
 
Vergeten verhalen, 21 mei in Ransdorp 
Wist jij dat lang geleden in Holysloot ... 
Theater, verhalen en muziek, uitgevoerd door bewoners van Landelijk Noord. 
Vergeten Verhalen start om 13.00 uur bij de kerk van Ransdorp. 
 
Ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van de Centrale Dorpenraad vindt er 
aansluitend om 16.00 uur in de kerk de presentatie van het jubileumnummer 
‘Zwaan’ plaats. De middag wordt feestelijk afgesloten met een optreden van de 
Waterlandse Harmonie en een hapje en een drankje. 
Dus noteer 21 mei alvast in je agenda! 
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Informatie & Activiteiten 

 
 
Pilates in Durgerdam 
Pilates is een oefenmethode om het lichaam stabiliteit, flexibiliteit en kracht te 
geven. Spieren worden geoefend om de wervelkolom te stabiliseren, de rug 
soepel te maken en de geest te ontspanning. De methode werd ontwikkeld door 
Joseph Pilates in het vorige eeuw. 
Elke woensdag in de Dorpskerk Durgerdam om 18 uur gaan we de 
basisoefeningen uitvoeren van het traditionele matwork. De lessen zijn bedoeld 
voor iedereen, maar zijn ook erg geschikt voor mensen met lage rug klachten en 
stress. De lessen beginnen vanaf woensdag 5 april. 
Becky Spellman (docent) 
Na een carrière als balletdanser heb ik de 1-jarige opleiding tot Pilates docent 
gevolgd in Amsterdam en hierna de 2-jarige Pilates Master Mentor opleiding van 
Lolita San Miguel in New York. Zij is zelf door Joseph Pilates opgeleid & is een 
van de twee mensen op het wereld die van hem een diploma kreeg om Pilates te 
mogen doceren. Ik geef 10 jaar les, de laatste 5 jaar heb ik me gespecialiseerd 
in revalidatie van klachten van de wervelkolom en bekken. Sinds 2016 ben ik 
fysiotherapeut in opleiding bij Thim van der Laan Hogeschool voor Fysiotherapie 
in Utrecht. De eerste les is gratis, daarna zijn lessen € 10,- per persoon per les. 
Opgeven of vragen: becky@alignpilates.eu  
of aankloppen bij Durgerdammerdijk 145. 
 
 
Durgerdammer Muziekmiddag 2017 
Zondag 9 april is er weer een muziekmiddag in de kerk van Durgerdam. Muziek 
door en voor bewoners van Waterland/A'dam Noord. Met o.a Waterlandse 
harmonie,koor van Schellingwoude,een close harmonie groep, gitaar ,piano. 
Aanvang 2 uur, vrij entree. 
 
 
Waterland Fan houdt de ontwikkelingen in Waterland bij 
Sinds enkele maanden is het nieuwsmedium Waterland Fan actief. Het is een 
website en een nieuwspagina op Facebook waar aankondigingen en 
ontwikkelingen over Waterland worden gepubliceerd. De oprichters, twee grote 
fans van Waterland uit Amsterdam-Noord, maken zich zorgen over de 
afnemende natuurkwaliteiten van het gebied en de toenemende dreiging van 
verstedelijking, zowel nu als (naar verwachting) in de toekomst. Met de pagina 
willen ze zo veel mogelijk mensen betrekken bij discussies over 
natuurbescherming, bebouwing, toerisme en andere ontwikkelingen. 
‘Like’ Waterland Fan op Facebook om op de hoogte te blijven 
Website  www.waterlandfan.nl 
Tips?  mail@waterlandfan.nl 
 

mailto:becky@alignpilates.eu
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Lentewandeling Schellingwouderpark 
Na de schoonmaakactie ligt het Schellingwouderpark er weer spik en span bij!  
Dit vieren we met een natuurwandeling met stadsecoloog Fred Haaijen op 
dinsdag 11 april 19.30-21.00 uur!  
Na het succes van de schoonmaakactie barst de lente los en kan je mee op stap. 
De avondwandeling staat in het teken van kennis delen, gezellig de natuur in! 
Ook neemt Fred z'n batdetector mee en neem vooral je kinderen mee. 
Meld je aan via FB of stuur een mailtje naar b.hofman@hotmail.com. 
We verzamelen t.o. Schellingwouderdijk 147 
 
 
Pasen in Schellingwoude 
In het paasweekeinde van 14 t/m 16 april organiseren violiste Heleen Hulst en 
pianist Gerard Bouwhuis wederom het Schellingwouder Festival in de idyllische 
Schellingwouderkerk. We verwachten weer bijzondere muzikale gasten. 
Wie dat precies zullen zijn, dat houden we traditiegetrouw nog even geheim. 
Meer informatie op: www.stadsherstel.nl - Cultuuragenda - Schellingwouderkerk 
 
 
Uniek optreden van Rob Klerkx & The Secret 
De Botkoppenkring presenteert een akoestisch optreden van Rob Klerkx 
(drummer van Moke) op 1e Paasdag, 16 april, om 16.00 uur in de kerk van 
Durgerdam € 5, - entree kids gratis. 
17 januari j.l. trad Klerkx op in de DWDD: 
http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/gasten/rob-klerkx-the-secret 
Rob Klerkx is bekend als drummer van de band Moke, maar is voornamelijk 
actief als liedjesschrijver en zanger van zijn eigen band Rob Klerkx & The Secret. 
De muziek die hij maakt wordt vaak beschreven als ‘Explosive Americana’. Klerkx 
heeft een contract met de Nashville Songwriters Association International en is 
dan ook regelmatig in Nashville te vinden om met lokale auteurs te schrijven en 
te spelen. De band heeft inmiddels zeven albums uit, waarvan het laatste album 
‘Fever Dream’ eind 2016 verscheen.    
www.robklerkxandthesecret.com 
 
 
Soos Zunderdorp 
Op 19 april zal de heer Piet de Boer uit Overleek komen vertellen over de Oost-
Europa hulp waarmee hij zich druk bezighoudt. Sommigen zullen zijn naam 
kennen. Hij is dan net terug van een reis met de vrachtwagen vol spullen.  
Wij hopen weer velen te verwelkomen op de SooS vanaf 14.30 uur in het 
Jeugdgebouw.  
 

  

http://dewerelddraaitdoor.vara.nl/gasten/rob-klerkx-the-secret
http://www.robklerkxandthesecret.com/
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Vrouwen van Nu, afd. Schellingwoude 
Dhr. Bas Kok geeft een lezing over zijn boek 'Oerknal aan het IJ'.  
Bas Kok stuit op een nog onbekend verhaal van Noord.  
De geschiedenis van Noord en van de stad Amsterdam staat op z'n kop.  
In 'Oerknal aan het IJ' is Noord boven alles een Amsterdams fenomeen. 
In het boek gaat hij op zoek naar de wording van het stadsdeel Noord. 
Het boek is op de avond te koop! 
Donderdag 20 april vanaf 20.00uur in het Wijkgebouw. 
Voor leden en niet leden, Lady's only! 
Niet leden betalen € 5,- 
 
 
Kledinginzameling voor mensen in nood 
Op zaterdag 22 april tussen 10.00 uur en 12.00 uur vindt de jaarlijkse 
kledingaktie van Sam 's kleding voor Mensen in Nood plaats. U kunt draagbare 
kleding in gesloten zakken afgeven. Huishoudelijk textiel, dekens, schoeisel en 
brillen zijn ook welkom. De inzameling wordt gehouden in de opslagruimte rechts 
naast de Schellingwouderkerk. 
In dien u moeite heeft met transport willen wij u hier bij helpen. 
Contactpersoon Mary Takken 020- 4904477 of 06-28057866 
 
 
Live muziek in De Zwaan 
Hotel café De Zwaan organiseert op Koningsdag, 27 april 
Live muziek met Peter Manier! 
Aanvang: 17.00 uur 
 
Vogelexcursie 
Datum: zondag 30 april 2017 
Vertrek: 09.00 uur vanaf voormalig café-restaurant de Kievit in Schellingwoude 
(Schellingwouderdijk 265-269). 
Terug: rond 15.00 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 020-4904440 
   dirkvansmeerdijk@planet.nl 
 
 
Surfplank gevonden 
Er ligt al ruim 2 weken een surfplank t.h.v. Bloemendalergouw 26. Van wie is hij? 
De rechtmatige eigenaar kan de plank op komen halen! 
Meer informatie: tel 06-13206644 
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Tentdienst Zunderdorp 
Zondagmorgen 30 april blijven de kerkdeuren van de Dorpskerk in Zunderdorp 
gesloten, maar staat de feesttent van de Oranjevereniging weer open voor de 
tentdienst. 
Om 10.00 uur staat de koffie klaar en om 10.30 uur begint de kerkdienst. 
Theodoor Meedendorp (voorganger van Hoop voor Noord) zal in deze dienst 
voorgaan en het Interkerkelijk koor Holy Sound onder leiding van Jan Splinter zal 
muzikale medewerking verlenen. 
Na deze dienst is er voor iedereen een eenvoudige lunch. 
Weet dat u/jij hartelijk welkom bent! 
 
 
Open Toptrouwlocatie route 
Toptrouwlocaties organiseert op 30 april, 9 juli, 24 september en 26 november 
voor aanstaande bruidsparen op de Open Toptrouwlocatie Route. De ideale dag 
om op zoek te gaan naar jullie droomlocatie! Tussen 11.00 tot 17.00 uur kun je 
meer dan 300 locaties bezichtigen, verspreid over heel Nederland. Zo ook de 
Schellingwouderkerk. Wij verwelkomen u in een prachtig ingerichte kerk, 
waardoor u helemaal in de trouwstemming komt. We laten u uitgebreid onze 
monumentale locatie zien en bespreken tijdens een drankje graag wat de 
mogelijkheden zijn om u een bijzondere bruiloft te bezorgen. 
Meer informatie op: www.stadsherstel.nl - Cultuuragenda - Schellingwouderkerk 
 
 
Herdenkingsbijeenkomst Ransdorp 
Op 4 mei wordt er weer een herdenkingsbijeenkomst gehouden in de kerk van 
Ransdorp. Zaal open 16.00 uur, aanvang 19.30 uur. 
Met medewerking van de Waterlandse Harmonie en leerlingen van OBS De 
Weidevogel. Als gastspreker is Hr. Rob Zillesen uitgenodigd, hij vertelt over het 
verzetswerk van zijn vader en de gevolgen die de oorlog heeft gehad op zijn 
leven. Er is ook gelegenheid om vragen te stellen. 
Na afloop napraten met koffie en cake. 
 
 
Kledingbeurs & rommelmarkt 
De kledingbeurs en rommelmarkt in Holysloot in het Dorpshuis van Holysloot is 
iedere eerste zaterdag van de maand geopend van 11 tot 14 uur ! 
Eerstkomende datum: 6 mei 
Uiteraard kun je nog steeds elke woensdagochtend van 9 tot 12 uur terecht voor 
leuke koopjes. Actie: Kinderkleding € 1,- per stuk, m.u.v. jassen. 
Voor inbreng van kleine goederen, kleding, schoenen, boeken, enz. kun je 
contact opnemen met Linda: tel 06-42571323 
De opbrengst is voor het Dorpshuis Holysloot, Dorpstraat 40. 
Kom gezellig langs, de koffie staat klaar ! 
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Zingen op weg naar Pinksteren 
Samen zingen doen we dit keer niet rondom Pasen maar rondom Pinksteren. 
Onder leiding van Benjamin Bakker worden er enkele liederen ingestudeerd en 
gezongen.  
Iedereen kan zich opgeven bij Hilda van Meerveld hildavanmeerveld@live.nl  
We ontmoeten elkaar twee woensdagavonden in mei en drinken vooraf een 
kopje koffie. 
Woensdag 17 mei, 19:30 uur inloop met koffie, 20:00 uur zingen. 
Woensdag 31 mei, 19:30 uur inloop met koffie, 20:00 uur zingen waarbij 
iedereen tevens welkom is om te komen luisteren. 
 
 
Twee eeuwen Rietlanders – van Neeltje Maatjes tot de erven Mets 
Op de Durgerdammerdijk, bij huisnummer 157, kijk je tussen twee bomen door 
uit op een stukje rietland met een bewogen geschiedenis. In 1811 legde Neeltje 
Maatjes, weduwe van Pieter Quakman, vast dat zij eigenares was van “de helft 
van een hooi- en rietland, gelegen te Durgerdam, buitendijks op het IJ in de 
gemeente Ransdorp, kadastrale sectie C nummer 423 beschreven op 40 roeden 
en 60 ellen”. De getuigen: Meindert en Jacob Posch, Albert Puns en Klaas Mol. 
In de twee eeuwen daarna heeft het stukje rietland verschillende eigenaren 
gekend, waaronder de gemeente Amsterdam toen Durgerdam werd 
geannexeerd. Tegenwoordig is het eigendom van 19 nazaten van Neeltje 
Maatjes. Een van hen, Cor Beers, kleinzoon van Zuiderzeevisser Cor van Piet, 
heeft de historie van het rietland vastgelegd in een heerlijk leesbaar boek van 
144 pagina’s met prachtige afbeeldingen van het rietland én de vele 
erfgenamen. Zeker voor (oud) Durgerdammers zal een aantal bekenden 
voorbijkomen. 
Van de 90 gedrukte exemplaren zijn er nog 20 beschikbaar. Wilt u het verhaal 
achter het rietland kennen? Maak dan € 17,50 per exemplaar, inclusief 
verpakkings- en verzendkosten, over op rekening NL64 KNAB 0724 7886 70 
t.n.v. Beers Nascholing en Advies. Graag uw naam en adres vermelden in het 
betalingskenmerk. Contactadres: beerskf@hotmail.com. 
 
 
Bent u op zoek naar een betrouwbare schoonmaakster? 
Ik, Jocelma en mijn man, Mauris, maken graag bij u op maandag schoon. 
We werken snel en effectief en we vragen € 12,50 per persoon per uur. 
Groetjes Jocelma 06-85034044 
 
 
 
 

  

mailto:hildavanmeerveld@live.nl
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„Mijn doel is je muzikaliteit volledig te laten ontwikkelen om je een 
uitlaatklep voor je gevoelens te geven.” 
 
Wat geeft muziek? 
Als ik muziek maak, vergeet ik de tijd, stopt het denken, voel ik innerlijk rust 
ontstaan, verdwijnt de stress. Ik geniet als het vloeiend gaat lopen, ik heb 
plezier en mijn gevoel van zelfvertrouwen groeit. 
 
Wat doen we in de gitaarles? 

 De lessen zijn in principe individueel. 
 Je gaat technische vaardigheden aanleren zodat je in staat bent om 
 liedjes te spelen of klassieke muziek, en daarvoor is het handig 
 tabulatuur (een eenvoudig ’schrift’ voor gitaar) of eventueel noten te leren 

lezen. 
 vanaf les 1 begin je met het spelen van ’echte’ liedjes. In het het begin 

heel eenvoudig, en naarmate de vaardigheden groter worden, wordt de 
keuzevrijheid van de nummers of stukken ook groter. 

 Het thuis muziek maken speelt daarbij een belangrijke rol, want daarmee is 
eigenlijk al het doel bereikt: Muziek maken! Het niveau speelt geen rol, 
alles wat je doet met inzet van de vaardigheden van dat moment geeft al 
zó veel! 

 twee maal per jaar is er de gelegenheid om aan anderen te laten horen 
waar je op dat moment mee bezig bent. Er is dan ook de gelegenheid om 
met anderen samen te spelen. Dan kan iedereen familie en vrienden 
uitnodigen om te komen luisteren èn je hebt de mogelijkheid om de 
anderen leerlingen te horen. Misschien brengt dat je wel op goede ideeën 
over wat je graag zou willen spelen. 

 
Gratis proefles 
Ik kan me voorstellen dat je nieuwsgierig bent naar de sfeer in de les en wat een 
gitaarles in de praktijk is. Daarom bied ik de mogelijkheid tot het volgen van een 
gratis proefles. Als je nog geen gitaar hebt is dat geen probleem, voor de duur 
van de les kun je er een van mij lenen. 
 
Nina van der Hoeven 
ninamvanderhoeven@gmail.com 
06-11392848 
 
 

  

mailto:ninamvanderhoeven@gmail.com
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Agenda vanaf april 2017 
 
 

  
  

  5 april Start lessen pilates in Durgerdam 
  6 april Workshop Cultuur in landelijk Noord 
  7 april Werkgroep Historie 
  9 april Durgerdammer Muziekmiddag 2017 
11 april Lentewandeling Schellingwouderpark 
14 april Pasen in Schellingwoude 
16 april Optreden Rob Klerkx & The Secret 
  
18 april Soos Holysloot, Seizoensafsluiting 
19 april Soos Zunderdorp, Oost-Europa hulp 
20 april Vrouwen van Nu, Oerknal aan het IJ 
21 april Werkgroep Historie 
22 april Kledinginzameling in Schellingwoude 
25 april Dorpsraad Ransdorp 
  
27 april Live muziek in De Zwaan 
28 april Ophaaldag grof vuil 
30 april Vogelexcursie vanaf Schellingwoude 
30 april Open Toptrouwlocatie Route, Schellingwoude 
  4 mei Herdenking Ransdorp en Zunderdorp 
  6 mei Kledingbeurs & kringloop Holysloot 
  9 mei Vergadering Dagelijks bestuur CDR 

 
 
 

 


