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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. 
 

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 9.00 tot 15.00 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 

Melding 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 opsturen uiterlijk tot vrijdag 3 mei 2019 

Redactie Dorpsweg 35 
1028 BK  Ransdorp 

020-4904437 
info@centraledorpenraad.nl 

Website: 
www.centraledorpenraad.nl 

Oplage 1020 exemplaren 

Bezorging J. Gils (020-6368967) 

Tekening Durgerdammerdijk t.h.v. 136 
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 

 

Het voorjaar is eindelijk begonnen, de klok verzet en de voorjaarsbloemen 

komen uit de grond! In dit 't Zwaantje weer veel activiteiten die de komende 
maand gaan plaatsvinden. 

Binnenkort verschijnt in de dorpen wel weer het Oranje 't Zwaantje met 
daarin de programma's van de Oranjeverenigingen uit onze dorpen.  

Een fijne Koningsdag alvast! 

 
 

 
Agenda Centrale Dorpenraad 

De meeste vergaderingen zijn op het kantoor van de Centrale Dorpenraad en 
beginnen doorgaans om 20.00 uur. 

4 april  Werkgroep Bijen & Insecten 

8 april  Werkgroep Internet 
9 april  Dagelijks bestuur 

15 april  Bijeenkomst Regietafel Landelijk Noord 
3 mei  Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 

 

 
 

Voedselbank voor bijen 
De Centrale Dorpenraad heeft zich aangemeld als voedselbank voor bijen! 

Op 22 april is het Nationale Zaaidag en daarom heeft de Centrale Dorpenraad 
zich aangemeld als afhaalpunt voor biologisch bloemzaad.  

The Pollinators organiseren een grote bio-bloemzaad-uitdeel-actie. Door het 

zaaien van deze zaden help je mee aan een hoop extra voedsel voor bijen en 
andere bestuivers. Ook zorg je natuurlijk voor een hoop vrolijke tuinen en 

balkons. Rond 10 april zullen de zakjes biologisch bloemzaad afgeleverd 
worden op het kantoor van de Centrale Dorpenraad en zijn ze daar af te 

halen. Een zakje bloemzaad is goed voor 4 m² aan bloemen. 

De voorraad is beperkt dus op=op. 
Meer informatie op: https://www.thepollinators.org/ 
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't Oranje Zwaantje 

Eind april is het natuurlijk alweer Koningsdag en zoals ieder jaar wordt dat in 
alle dorpen gevierd. Ook dit jaar is er weer een speciale editie van 't Zwaantje 

dat in samenwerking met al onze Oranjeverenigingen en -comités wordt 
gemaakt en verspreid. In dit 't Oranje Zwaantje staan al de locale 

programma's voor Koningsdag en 4 en 5 mei. 

Verspreiding zal rond 20 april plaatsvinden. 
De evenementenvergunning voor het vieren van Koningsdag in Landelijk 

Noord is in ieder geval al geregeld! 
 

 

Opgeruimd Landelijk Noord 
De Centrale Dorpenraad wil graag bewoners motiveren en ondersteunen bij 

het schoon maken en houden van ons mooie gebied. Er zijn al verschillende 
initiatieven en deze willen wij graag uitbreiden en aan elkaar koppelen zodat 

er een zo groot mogelijk oppervlakte wordt bijgehouden. Doe je ook mee? 
Samen kunnen we een groot gebied schoon houden! 

Hoeveel tijd kost het? 
Ervaring leert dat het vooral de eerste keer wat meer tijd in beslag neemt, er 
ligt dan nog veel afval. Daarna kun je eens in de 2-3 maanden een inspectie 

doen en het nieuwe afval meenemen. Hoe lang het allemaal duurt hangt 
natuurlijk af van het stuk dat je wilt bijhouden, je zou per keer met 20 á 30 

minuten klaar moeten zijn. 

Wie kan het doen? 
Iedereen die zich aangesproken voelt kan het doen; fietsers, wandelaars, 

honden uitlaters of gewoon als je je steentje bij wilt dragen. 
Geef je op en doe mee! 

Welke stuk kan ik doen? 
Op de website van de Centrale Dorpenraad staat een kaart waarop je kunt 

zien welke stukken er al regelmatig nagelopen worden. 

Kijk daarvoor op: http://www.centraledorpenraad.nl/zwerfvuil 
Kijk welk stuk voor jouw het handigste is en geeft het door aan de Centrale 

Dorpenraad zodat de kaart weer bijgewerkt kan worden. 
Centrale Dorpenraad, tel. 020-4904437 of info@centraledorpenraad.nl 

Meer weten? 
Op www.supportervanschoon.nl vindt je informatie en tips over het opruimen. 
Via de Centrale Dorpenraad kun je ook materiaal krijgen om te gebruiken 

tijdens het opruimen zoals handschoenen, vuilniszakken en een grijper. 
 

https://www.supportervanschoon.nl/
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Zelfbeheer en Zeggenschap in Landelijk Noord 

Het stadsbestuur van Amsterdam heeft de inwoners van alle wijken, buurten 
en dorpen uitgenodigd om zelf met voorstellen te komen over projecten en 

activiteiten in het publieke domein waar de bewoners zelf meer zeggenschap 
en eigenaarschap over willen hebben. Zij kunnen daarbij gebruik maken van 

buurtrechten en met voorstellen komen voor buurtbudgetten. 

Yvonne Breedijk heeft als voorzitter van de Centrale Dorpenraad op de avond 
(26 maart j.l.) waarop die oproep is gedaan door wethouder Rutger Groot 

Wassink naar voren gebracht dat er bij de Centrale Dorpenraad al concrete 
ideeën leven over projecten waarover de bewoners van Landelijk Noord meer 

zeggenschap en eigenaarschap willen hebben. 

 
Die voorstellen willen wij graag met de inwoners van Landelijk Noord 

bespreken op een bijeenkomst die we de Regietafel Landelijk Noord 
noemen: een bijeenkomst voor alle inwoners van landelijk Noord die mee 

willen werken aan de volgende initiatieven of er nog een initiatief aan toe 
willen voegen: 

1. Een voorkeursrecht om mee te beslissen over maatschappelijk vastgoed in 

Landelijk Noord (zoals de brandweerkazerne in Ransdorp) 
2. Een omgevingsvisie en een omgevingsplan voor Landelijk Noord 

3. Een gemeenschapsplan voor de energietransitie in Landelijk Noord 
4. Zeggenschap over een zelfstandig buurtbudget voor sociale en culturele 

voorzieningen 

5. Zeggenschap over het maaien en het beheer van de bermen en sloten in 
Landelijk Noord 

6. De toekomst van het openbaar vervoer in Landelijk Noord 
7. Een samenhangend plan voor de kleinschalige recreatie 

 
De Regietafel wordt georganiseerd in het Witte Kerkje in Holysloot op 

maandag 15 april vanaf 20.00 uur. Wij verzoeken de inwoners van 

Landelijk Noord die deel willen nemen aan een van de tafels waarin deze 
voorstellen besproken worden, zich aan te melden bij het secretariaat van de 

Centrale Dorpenraad via een mailtje naar info@centraledorpenraad.nl of via 
een telefoontje naar Marianne Vrolijk 

U bent van harte welkom op deze avond die een nieuwe lente inluidt voor de 

democratie in Landelijk Noord.  
 

 
 

mailto:info@centraledorpenraad.nl
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Ton gezocht 

Voor op het kantoor van de Centrale Dorpenraad ben ik op zoek naar een ton. 
Liefst ongeveer 50 cm hoog en doorsnede van zo'n 40 cm. 

Wie kan mij daar aan helpen? 
In deze ton wil ik graag de opgerolde kaarten die hier inmiddels verzameld 

zijn opbergen. Graag reacties naar: 

Centrale Dorpenraad, tel. 020-4904437 of info@centraledorpenraad.nl 
Alvast bedankt! 

 
 

 

Melding Openbare Ruimte 
Als u onderweg op straat of in de wegberm iets tegenkomt waarvan u denkt 

dat het gemaakt of opgeruimd moet worden, of u ervaart overlast van 
evenementen, horeca of personen, dan kunt u dat bij de gemeente melden. 
 

Doe een melding 

Ziet u afval, losliggende stoeptegels of een volle container? 

Een kapotte lantaarnpaal, ontbrekende belijning op een fietspad of gaten in 
de weg?  

Geef het online door via: 
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-openbare/ 

Hier kunt u een [Melding openbare ruimte en overlast]  

of [Melding straatverlichting, verkeerslichten en klokken] doen. 
Bij de online-melding kunt u de bijzonderheden omtrent uw melding doen en 

de exacte locatie opgeven, eventueel kan er een foto toegevoegd worden. 
Geef het telefonisch door: 
Via tel. 14020 
 

Verwerking melding 

Als u een melding heeft doorgegeven krijgt u een meldingsnummer. 
Uw melding wordt daarna door de gemeente opgepakt, gemiddeld is de 

afhandelingtijd van een melding 6 werkdagen. 
 Wilt u weten wat de status van uw melding is dan kunt u op werkdagen 

van 8.00 tot 18.00 uur bellen met 14020, zorg dat u het meldingsnummer 

bij de hand hebt. 
Als de melding is afgehandeld/opgelost krijgt u hier via de mail bericht van. 

Bent u het niet eens met hoe de melding is afgehandeld dan kunt u de 
melding weer activeren en uw bezwaar kenbaar maken. 
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 

 

Vraagbundeling glasvezel zeer succesvol! 
Afgelopen 18 maart was de sluitingsdatum voor de vraagbundeling voor 

glasvezel. Maarliefst 62% van de aansluitingen in Landelijk Noord zijn 
aangemeld voor glasvezel, een enorm succes!  

De Centrale Dorpenraad is reuze trots op de Werkgroep Internet die dit 

initiatief gestart is. Dankzij hun inzet de doorzettingsvermogen is dit 
geweldige percentage gehaald. 

De komende tijd wordt het weer even rustig rond glasvezel, alle oranje 
koeien, vlaggetjes en spandoeken zijn weer verwijderd. Later dit jaar komt er 

meer informatie over het kiezen van een provider en wordt er meer bekend 
gemaakt over de planning en de aanleg van het glasvezelnetwerk. 

 

Winnaars 
Tijdens de vraagbundeling was er ook een 'vroege vogel' actie voor degene 

die zich vóór 1 maart zouden inschrijven. De loting hiervoor is geweest en een 
adres aan de Noorder IJdijk heeft een gratis aansluiting gewonnen, het Sonos 

Play one system gaat naar een adres aan de Liergouw, gefeliciteerd allebei. 

Ook de bewoners van de Middenweg Broekermeer hebben iets te vieren, zij 
zijn de straat die voor 100% ingeschreven is en krijgen dus een buurt BBQ! 

 
Bent u ook benieuwd hoeveel aanmeldingen er in uw dorp zijn gedaan, dit zijn 

de percentages per dorpskern mét het gebied eromheen : 
Durgerdam  71 % 

Holysloot  53 % 

Ransdorp  68 % 
Schellingwoude  48 % 

Zunderdorp  74% 
 

Heeft u nog vragen over glasvezel? neem dan contact op met: 

 de Centrale Dorpenraad, tel. 020-4904437 of info@centraledorpenraad.nl 
 het team van GlasDraad, tel 0850-645050 of landelijknoord@glasdraad.nl 
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Een plek voor de wilde bij, ook in Waterland! 

Dat het erg slecht gaat met de wilde bijen en onze insecten is inmiddels bijna 
bij iedereen bekend.  

En ook wat de consequenties van deze insectensterfte zijn: minder voedsel 
voor weidevogels, minder bestuiving om maar een paar voorbeelden te 

noemen. Uiteindelijk is onze hele voedselketen in gevaar. We weten ook dat 

veel oorzaken buiten onze invloed liggen, maar toch zijn er een paar dingen 
die iedereen kan doen voor de wilde bij. In Waterland zijn er namelijk maar 

liefst 25 wilde bijen soorten aanwezig en het zou mooi zijn als we met z’n 
allen helpen dat dit ook in de toekomst zo blijft en hopelijk zelfs kunnen laten 

toenemen. Drie dingen zijn belangrijk: voldoende inheemse drachtplanten, 

zoals fruitbomen, bramen en wilgen. Ook is het belangrijk om overal in het 
land voldoende wilde stukken over te laten waar insecten kunnen schuilen. En 

tot slot is het belangrijk dat er plekken aanwezig zijn waar insecten zich 
kunnen voortplanten. Meer dan de helft van alle wilde bijen heeft open zand 

nodig waarin ze een nest kunnen graven en de overige wilde bijen hebben 
dood hout nodig (of de welbekende insectenhotels). Op de Website van 

Nederland Zoemt (www.nederlandzoemt.nl/) vindt je een overzicht van 

inheemse drachtplanten en hoe je je land insectenvriendelijk maakt. Een mooi 
voorbeeld is het wilde bijen bos op het land van de boerderij van familie de 

Waart Pieterse in Holysloot. Samen met de boer wordt voor de komende jaren 
door een bijenhouder een klein bosje ingericht zodat wilde bijen en andere 

insecten zich thuis gaan voelen. De aanleg van het bijenbosje gebeurt in 

samenwerking met Landschap Noord-Holland, partner van Nederland Zoemt, 
die door heel Nederland plekken voor de wilde bij inrichten.  

Is je interesse in de wilde bij gewekt? 
Doe dan mee met de nationale bijentelling op 13 en 14 april 2019. Je kunt je 

inschrijven via: https://www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/bijentelling/  
 

Zaai op 22 april mee met The Pollinators! Haal biologisch bloemzaad af bij de 

Centrale Dorpenraad en fleur je eigen tuin of balkon op met bloemen vol 
bestuiversvoer: https://www.nudge.nl/projects/voedselbank-voor-bijen/ 

 
Idriss Nor, 

Bijenhouder/Nederland Zoemt 

Martijn Struijf, 
Landschap Noord-Holland/Nederland Zoemt 

https://deref-gmx.net/mail/client/bkpoT67_hlc/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.nederlandzoemt.nl%2Fdoe-mee%2Fbijentelling%2F
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Informatie & Activiteiten 

 

Voorstelling Toneelvereniging Ransdorp 
Op 5 en 6 april speelt Toneelvereniging Ransdorp: 'Blijf van mijn wijf' 

Een kluchtig blijspel in drie bedrijven, geschreven door Anne Terwisscha. 
Aanvang van de voorstelling, elke avond 20.00 uur 

De avonden worden afgesloten met de overbekende tombola! 

Beknopte inhoud van het stuk: 
Eva runt een Blijf Van Mijn Lijf Huis en dreigt haar medewerkers Anja en Loes 

te ontslaan omdat er geen vrouwen zijn om op te vangen. Anja bedenkt een 
oplossing: ze doet alsof haar zus Irene slachtoffer is van haar verloofde Harry. 

Dit idee valt niet in goede aarde bij Harry, al is het maar omdat hij Irene dan 
een tijdje kwijt is. Of kan hij een manier bedenken om haar daar op te 

zoeken? Ondertussen heeft Eva haar handen vol aan haar dochter Wendy die 

niet zo afkerig tegenover het andere geslacht staat als haar moeder. Jaap, de 
nieuwe buurman die eens komt kennismaken, krijgt de ene verrassing na de 

andere te verwerken. 'Blijf van mijn wijf' is een kluchtig blijspel waarin de 
verschillen tussen mannen en vrouwen eens heerlijk op de hak worden 

genomen. 

Kaarten zijn nog te bestellen via de site www.ransdorptoneel.nl of telefonisch 
bij: René Burgers 06-20634698 

Toegangsprijs voor een leuke avond: € 5,- per persoon. 
 

 
Kledingbeurs & Kringloop 

De kledingbeurs en kringloopwinkel in het Dorpshuis van Holysloot is weer 

geopend op zaterdag 6 april van 11 tot 14 uur! 
Uiteraard kun je nog steeds elke woensdagochtend van 9 tot 12 uur terecht 

voor leuke koopjes. 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! 
 

 
Voedselbank in Zunderdorp 

Elke eerste zondag van de maand staan er in de toren van de kerk lege dozen 

die gevuld kunnen worden voor de voedselbank. Ook kunt u uw bijdragen t/m 
dinsdagavond brengen bij Guus Klijn - Nieuwe Gouw 4. 
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Lammetjesdagen De Stadshoeve 

Op zondag 7 april en zondag 14 april zijn er op boerderij De Stadshoeve 
weer lammetjesdagen. Tijd: van 11.00 tot 15.00 uur. Bijdrage: € 3,50 p.p. 

In de stal dartelen vele lammetjes rond die graag geaaid willen worden. Als 
het weer het toelaat gaan de koeien na een winter op stal weer dansend naar 

buiten. Er is een rubberlaarzen-wandeling dwars door het land. De pony's 

kunnen geknuffeld en geborsteld worden en er is lekker eten en drinken. 
 

 
Pleegouder iets voor jou? 

Kom naar de Infobijeenkomst in het Raadhuis in Ransdorp! 

Er is een groot tekort aan pleegouders, ook in de omgeving van Ransdorp. 
Om die reden organiseert Spirit pleegzorg een infobijeenkomst over pleegzorg 

op dinsdag 9 april van 19.30 tot 21.30 uur in het Raadhuis. 
Wat is pleegzorg? 
Soms kan een kind (tijdelijk) niet meer thuis kan wonen. Bij voorkeur woont 
een kind dan bij familie of bekenden. Als dat niet mogelijk is gaat Spirit op 

zoek naar een passend pleeggezin. 

We vertellen deze avond graag meer over de verschillende vormen van 
pleegzorg - weekend/vakantie/crisis/kortdurend en langdurend - hoe je 

pleegouder kunt worden en om wat voor kinderen het gaat. Ook is er een 
pleegouder die haar ervaringen deelt. Uiteraard is er alle gelegenheid om 

vragen te stellen en in gesprek te gaan. 

Iedereen kan pleegouder worden! 
In principe kan iedereen van 21 jaar en ouder pleegouder worden: 

alleenstaanden, echtparen, homoseksuelen en samenwonenden met of zonder 
kinderen. Spirit wil kinderen natuurlijk wel een goede en veilige plek bieden. 

Daarom zijn er een aantal (wettelijke) voorwaarden en criteria opgesteld waar 
pleegouders aan moeten voldoen. 

Meer weten of aanmelden? 
Bel of mail ons of meld u geheel vrijblijvend aan voor de bijeenkomst via onze 
website: Spirit, Servicepunt Pleegzorg & Verblijf 

Tel: 020-5400440 of Mail: pleegzorg@spirit.nl 
www.spirit.nl/pleegouders/aanmelden-informatiebijeenkomst/ 

Let op! Alleen de informatiebijeenkomst op 9 april is in Ransdorp, de andere 

bijeenkomsten zijn op locatie in Amsterdam. 
Kijk ook op www.spirit.nl/pleegouders voor meer informatie, 

ervaringsverhalen van pleegouders en veelgestelde vragen. 
 

http://www.spirit.nl/pleegouders
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Kleding inzameling in Schellingwoude voor Mensen in Nood 

Op zaterdag 13 april wordt de jaarlijkse aktie gehouden . 
De locatie is de opslagruimte rechts naast de Schellingwouderkerk tussen 

10.00 –en 12.00 uur, Wijkergouw 6. 
Draagbare kleding, schoeisel ,brillen ,dekens en huishoudtextiel, zijn van harte 

welkom. Graag aanleveren in gesloten zakken.  

Eventueel willen wij u helpen bij het vervoer van de zakken. 
Contactpersoon Mary Takken: 020-4904477 of 06-28057866 

 
 

Zondag 14 april Durgerdam: een nieuw begin 

In de vastentijd of 40dagentijd zijn we op weg naar Pasen. Een nieuw begin, 
dat is het thema van de 40dagentijdcampagne van KerkinActie voor 2019. 

De 40dagentijd is een tijd van bezinning en inkeer. Veel mensen gaan vasten, 
bijvoorbeeld minder vlees of chocola eten, geen alcohol drinken. Anderen 

beginnen met iets nieuws, bijvoorbeeld elke dag een kaartje of berichtje naar 
iemand sturen. In de viering op zondag 14 april staan we stil bij de 

vastentijd in liederen en verhalen. 

Gerdine Klein, werkzaam bij KerkinActie, zal ons hierbij begeleiden. Zij zal 
vertellen over een diaconaal project in Oeganda waar zij bij betrokken is. 

De viering begint om 10.30 en zal ongeveer een uur duren. Na afloop is er 
gelegenheid om koffie/thee te drinken en met elkaar verder te praten. 

Adres: Dorpskerk, Durgerdammerdijk 76 in Durgerdam. 

 
 

Soos Zunderdorp 
Woensdag 17 april is er weer Soos in Zunderdorp van half 3 tot half 5 in het 

Jeugdgebouw, Achterlaan 3 in Zunderdorp. We houden een kleine bingo, ook 
kunnen er spelletjes worden gedaan. Tussendoor worden een paar kleine 

filmpjes vertoond die ooit door Meindert Salentijn zijn gemaakt van 

festiviteiten in Zunderdorp. Hartelijk welkom! 
 

 
Oppas gezocht 

Wie zou het leuk vinden om af en toe ’s avonds op onze zoon van bijna 7 te 

passen als wij een paar uurtjes weg zijn? We wonen aan het begin van de 
Durgerdammerdijk. Het liefst hebben we iemand vanaf ongeveer 15 jaar of 

ouder met al wat ervaring. Lijkt het je wat, mail dan naar 
pernille@glasiusmaatwerk.nl of bel/stuur een berichtje naar 06-30812517. 

mailto:pernille@glsiusmaatwerk.nl
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Paaszondag: Jazz in Witte Kerkje Holysloot 

Op Paaszondag 21 april spelen Guus Janssen (piano) en Han Bennink 
(percussie) in Het Witte Kerkje in Holysloot. Aanvang 15.00 uur 

Deze twee jazzgrootheden trappen het nieuwe muzikale seizoen in het Witte 
Kerkje af. En hoe! 

Deze heren zijn niet in een hokje te stoppen. Zij spelen een mix van klassieke 

muziek en jazzimprovisatie met de nodige humor. Deze jazzgrootheden treden 
maar af en toe samen op. Bijzonder is dat Janssen ook op het orgel van het 

Witte Kerkje zal spelen. 
Guus Janssen is zowel componist als uitvoerend musicus, die in zijn werk 

verschillende muzikale werelden bijeenbrengt: die van de klassieke muziek en 

van de jazzmuziek, van het componeren en van het improviseren. Janssen 
heeft een speciale voorliefde voor de (opzettelijke) blunder, het doorbreken 

van het eerder ingezette stramien. Het resultaat is muziek die nooit 
zwaarwichtig is. Dat is een goede combinatie met Han Bennink die muziek 

maakt uit alles wat voorhanden is: een stoel, een pizzadoos, de planken van 
het podium, of een perfect gestemde snaredrum. Bennink wordt wereldwijd 

gezien als het symbool van de 'New Dutch Swing': de mede door hem 

ontwikkelde mix van improvisatie met jazz en absurdistische humor. 
Voor slechts €15,- kun je dit unieke optreden bijwonen. 

Kaarten bestellen via: https://www.cangotickets.com/waterlandprojecten 
Meer info: https://www.facebook.com/HolyslootKunstindeKerk 

 

PS: 
Op zondag 26 mei staan twee andere jazz grootmeesters geprogrammeerd: 

Eric Vloeimans (trompettist) en Juan Pablo Dobal (pianist). 
Kijk op onze facebookpagina voor meer informatie. 

 
 

 

Opening seizoen Rust en Vreugd 
Op tweede paasdag, 22 april, openen wij feestelijk het nieuwe seizoen van 

tuinpark Rust en vreugd. U bent weer welkom om ons park te bewandelen, 
een hapje en drankje met ons te doen, informeel bij te praten over dingen die 

de buurt aangaan en vooral te genieten van het live optreden van Het 

Noorder Collectief. De ontvangst is vanaf 13.00 uur en de band begint rond 
14.00 uur. De entree is zoals altijd gratis.  

Rust en Vreugd ligt aan de Paterslaan 10, 1023 NZ te Schellingwoude. 
 

https://www.cangotickets.com/waterlandprojecten
https://www.facebook.com/HolyslootKunstindeKerk
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Ooievaarsnest Liergouw 

Het 'opgemaakte' nest voor ons ooievaars echtpaar aan de Liergouw bij 
Schellingwoude is realiteit geworden. Best een heel project, waar ik wel eens 

wakker van heb gelegen. Echter dankzij het grote enthousiasme van 
buurtbewoners en diverse sponsors, die het voor Job Stehmann en mijzelf ook 

financieel heel goed mogelijk hebben gemaakt, hebben wij dit 'Bureninitiatief' 

toch met volle tevredenheid kunnen realiseren. 
Wij hebben bij het maken van het geheel al veel plezier mogen beleven 

tijdens de las/slijp werkzaamheden. Ook het met wilgentenen dichtvlechten 
van het nest, hebben de vlechters met heel veel animo en plezier gedaan. 

Ik wil bij deze alle ondersteuners en medewerkers, vrachtwagenchauffeurs en 

kraanmachinist, mede namens Job dan ook heel hartelijk danken voor al uw 
inzet, morele en financiële steun. 

Het heeft ons enorm gemotiveerd en aangemoedigd en mogen nu elke dag 
uitkijken naar de komst van ons gevederde echtpaar. We moeten misschien 

even geduld hebben, tot er weer een baby in aantocht is, maar dan zullen 
deze geliefde vogels zich ongetwijfeld laten zien. 

Hartelijk dank, 

Bert Lassche 
 

 
 

Roeien met de Waterlandse Melkschuit 

De Waterlandse Melkschuit (replica van historische schip waarmee van 1700-
1900 dagelijks melk naar Amsterdam werd gebracht) is van de winter 

helemaal geschilderd en ligt er dus weer glimmend bij in z'n vaste ligplaats bij 
Watersportvereniging Durgerdam. Van daaruit wordt er weer geroeid met 

ploegen van zes roeiers en een stuur. Onderweg kan gewisseld worden en 
dus kunnen er een paar extra roeiers mee. Er zijn nu vier ploegen die 

regelmatig recreatief roeien op het IJmeer. Dat is goede lichaamsbeweging! 

Kennismaken met roeien met de melkschuit? Geef je per e-mail op bij Dave 
Bouw (davebouw@noorderijdijk.nl). Dan wordt je uitgenodigd een keer met 

een ploeg mee roeien. 
Als je meer mee gaat roeien, dan betaal je € 25,- voor 2019 als 

kostenvergoeding. Meer informatie: www.waterlandsemelkschuit.nl 
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Hatha Yoga in het wijkgebouw van Schellingwoude 

Ontdek je mogelijkheden tot meer ontspanning, souplesse en vitaliteit o.l.v. 
een ervaren docente. Veel individuele aandacht, instappen kan op elk niveau. 

Lestijden: maandag van 18 tot 19.15 uur, dinsdag van 20 tot 21.15 uur en 
woensdag 18.45 tot 20.00 uur. 

Voor meer info of aanmelden voor een gratis proefles: arja662@gmail.com 

 
 

Vooraankondiging vijfde editie Salon op de Dijk 
Save the date! Zondag 6 oktober is tijd voor alweer de vijfde editie van Salon 

op de Dijk, het gezelligste literair festival van landelijk Noord! 

Voor deze jubileumeditie gaan we het helemaal anders doen, en helemaal 
hetzelfde. Ingmar Heytze, de opener van 2018, neemt zijn band mee om  te 

zorgen voor een spectaculaire afsluiting, we verruilen het buurthuis voor de 
sfeervolle Schellingwouderkerk,  en als klap op de vuurpijl maken we het 

festival gratis toegankelijk! Verwacht drie locaties, talentvolle dichters en een 
gezellige borrel waar artiesten en bezoekers vrolijk van gedachten wisselen 

onder genot van een drankje. 

Hoewel het festival dit jaar gratis toegankelijk is, kost de organisatie natuurlijk 
wel geld. Daarom werken we dit jaar op basis van donatie. Na afloop kunnen 

de bezoekers bijdragen wat ze het waard vonden.  
Mocht je de Salon zo leuk en belangrijk vinden dat je zeker wilt weten dat het 

ook dit jaar financieel rond komt, dan kan je van te voren doneren op 

rekeningnummer NL97 ASNB 0708 8430 18 t.n.v. Bouw-Engels o.v.v. donatie 
salon op de dijk, of neem contact op met Dave Bouw (06 54348355). 

Meer informatie kan je vinden op www.noorderijdijk.nl. Wil je altijd als eerste 
op de hoogte zijn van het programma en andere plannen? Schrijf je dan in 

voor de nieuwsbrief. 
 

 

Schaatsen gezocht! 
Is er in Waterland mogelijk nog iemand, die mij kan helpen aan een paar 

stalen noren met het opschrift 'Lassche' op de voetplaat of kegel. 
Misschien ligt er nog ergens een vergeten paar op zolder, of komt u het 

toevallig nog ergens tegen. U zou mij daar een groot plezier mee doen, de 

schaatsenmaker Co Lassche was n.l. mijn vader. 
Contact graag met T.B. Lassche 

Liergouw 6, Schellingwoude, Tel. 020-4904272 of 06-40466668 
 

mailto:arja662@gmail.com
http://www.noorderijdijk.nl/
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Boek: Uitgewerkt, Je zou er moe van worden 

In plaats na je arbeidzame leven achter de geraniums te belanden blijken 
onze dagen vaak meer dan gevuld te zijn. Je zou er moe van worden. Een 
mooie mengeling van bespiegelingen, humor, zelfspot, anekdotes en 
praktische beschrijvingen. 
Onlangs verschenen 'Uitgewerkt, Je zou er moe van worden' (274 pagina's). 

De schrijver, Hennie Koopman, vertelt in dit dagboek de dagelijkse 
belevenissen in zijn tachtigste levensjaar. 

Het boek kost € 22,50 en is online te bestellen via: 
https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=9460 

Maar ook bij de schrijver zelf, Durgerdammerdijk 65, of op het kantoor van de 

Centrale Dorpenraad. 
 

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=9460


 

 

 

Agenda april 2019 

 

 

  4 april Werkgroep Bijen & Insecten, CDR 
  5 april Toneel Ransdorp 
  6 april Kledingbeurs & Kringloop Holysloot 
  6 april Toneel Ransdorp 
  7 april Lammetjesdag De Stadshoeve 
  8 april Werkgroep Internet, CDR 
  9 april Dagelijks Bestuur, CDR 
  9 april Informatiebijeenkomst pleegzorg 
13 april Sam's kledingactie Schellingwoude 
14 april Viering Kerk Durgerdam 
14 april Lammetjesdag De Stadshoeve 
15 april Regietafel Landelijk Noord 
16 april Soos Holysloot, seizoensafsluiting 
17 april Soos Zunderdorp 
21 april Jazzconcert Witte Kerk Holysloot 
22 april Opening seizoen Rust en Vreugd 
22 april Nationale Zaaidag 
26 april Ophaaldag grof vuil 
 
 


