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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 mei opsturen uiterlijk tot vrijdag 8 mei 2020 

Redactie Dorpsweg 35 
1028 BK  Ransdorp 

020-4904437 
info@centraledorpenraad.nl 

Website: 
www.centraledorpenraad.nl 

Tekening Bavinkhof Schellingwoude 
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/


 

 

 

Nieuws van de Centrale Dorpenraad 

 

Sinds het verschijnen van 't Zwaantje wordt deze voor het eerst niet huis-aan-
huis bezorgd maar grotendeels digitaal verspreid. Kent u iemand die graag 

een papieren exemplaar zou ontvangen, geef dan naam en adres door aan 
info@centraledorpenraad.nl zodat dit geregeld kan worden!  

 

 
Agenda Centrale Dorpenraad 

14 april   Dagelijks bestuur, online vergadering 
8 mei   Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 

 
 

Beste bewoner van Landelijk Noord, 

Na 10 jaar neem ik afscheid van de Centrale Dorpenraad. Ik ben begonnen als 
voorzitter van de Dorpsraad Holysloot en de laatste 5 jaar was ik voorzitter 

van de Centrale Dorpenraad. Beide functies heb ik met veel plezier gedaan. 
Ik heb mee kunnen werken aan mooie en belangrijke projecten en 

activiteiten. En kan terugkijken op mooie herinneringen: de plaquette voor 

Deef Pronk, de boeken over de Tweede Wereld Oorlog en de Watersnood van 
1916, het bezoek van Burgermeester van der Laan, een prijs winnen met het 

Integraal Ruimtelijk Programma voor Durgerdam, parkeerplaats in Holysloot, 
na jarenlang overleggen een eerste ronde opknappen van de Liergouw, AED's 

in de dorpen, aanleg van glasvezel en heel veel bijzondere gesprekken met 
bewoners en bestuurders. Teveel mooie herinneringen om hier te vermelden. 

Samen met het dagelijks bestuur heb ik ook lastige afwegingen moeten 

maken, maar altijd met in gedachte het algemeen belang voor een dorp of 
voor het gebied als geheel. 

Ik wil alle bewoners bedanken die zich hebben ingezet (en nog steeds doen!) 
in Dorpsraden, Werkgroepen en tijdens activiteiten. Ook wil ik Marianne Vrolijk 

bedanken voor de ondersteuning die zij mij heeft gegeven. Zonder jou/jullie 

had ik onze zorgen, wensen en kansen voor Landelijk Noord niet kunnen 
realiseren en vertegenwoordigen. Ik ben trots op ons netwerk in Landelijk 

Noord. Blijf dit onderhouden want ik ben van mening dat deze bewezen 
effectief is en wij hiermee meer kunnen bereiken dan per onderwerp een 

eigen (actie)groep. Het dagelijks bestuur van de Centrale Dorpenraad zal een 

nieuwe voorzitter kiezen en binnenkort laten weten wie dit gaat worden. 
Nogmaals, mijn dank is groot 

Tenslotte wens ik u alle gezondheid toe, 
Yvonne Breedijk 
(oud)voorzitter CDR 
 



 

 

Evaluatie werkzaamheden Liergouw 
Van september t/m december 2019 hebben er werkzaamheden 

plaatsgevonden aan de Liergouw waarbij het wegdek, de uitwijkhavens en 
opritten zijn vernieuwd. Er zijn een aantal verkeersdrempels gekomen om de 

snelheid te beperken. De werkzaamheden vielen onder de categorie ‘groot 

onderhoud’: aan de inrichting of functie van de weg kon/mocht niets worden 
veranderd, wel konden er enige verbeteringen m.b.t. de veiligheid gedaan 

worden. Het is de bedoeling dat de weg 8-10 jaar gebruikt kan worden, 
daarna zal de hele weg vervangen worden en zijn er mogelijkheden om ook 

de inrichting van de weg aan te passen. 
Op 25 februari j.l. is er een evaluatie over de werkzaamheden geweest. 

Medewerkers van de gemeente en leden van de Dorpsraad Ransdorp waren 

hierbij aanwezig. De Dorpsraad heeft vooraf reacties van bewoners en 
gebruikers gebundeld en meegenomen naar het overleg. 

De volgende actiepunten zijn uit dit overleg gekomen: 
 Er wordt onderzocht of er bij de inritten extra zijplaten geplaatst kunnen 

worden zodat de vakken groter worden voor gebruik met auto's. 

 Er wordt onderzocht of de grote passeerplaats bij Ransdorp weer terug 
kan komen. 

 De bermen worden regelmatig bijgevuld en in het voorjaar ingezaaid. 
 De bebording wordt gecontroleerd en ontbrekende borden worden weer 

geplaatst. 
 Er wordt gekeken of er reflectiepaaltjes langs de weg geplaatst kunnen 

worden zodat de weg, vooral in het donker, goed zichtbaar is. Mogelijk 

zorgt dit er ook voor dat auto's minder door de bermen rijden. 
 De bruggen in de Liergouw komen waarschijnlijk eind 2020 terug. 

 
 

 

Zwerfafval 
Nu veel mensen thuis zijn en misschien af en toe een frisse neus willen halen 

en ook nog iets nuttigs willen doen is het een optie om zwerfvuil op te 
ruimen. Van Supporter van Schoon zijn er aangepaste richtlijnen opgesteld 

met betrekking tot het opruimen van zwerfafval. De richtlijnen zijn te vinden 

op: www.supportervanschoon.nl 
De Centrale Dorpenraad heeft grijpers, vuilniszakken en afvalringen 

beschikbaar. Wil je deze gebruiken neem dan contact op met kantoor 
tel 020-4904437 of mail naar info@centraledorpenraad.nl 

 



 

 

Regionale Energiestrategie 
De gemeente Amsterdam heeft een document opgesteld met daarin de 

ambitie en zoekgebieden van Amsterdam op het gebied van grootschalige 
opwekking van wind- en zonne-energie voor 2030. Dit is de inzet van 

Amsterdam voor het regionale bod dat Noord-Holland Zuid (NHZ) de komende 

periode in haar Regionale Energiestrategie (RES) gaat opstellen.  
Deze ‘deelRES’ is een tussenproduct dat onderdeel wordt van de Concept RES 

voor heel Noord-Holland Zuid.  
In het document worden de zoekgebieden voor het opwekken van o.a. zonne- 

en windenergie beschreven. Landelijk Noord staat daarbij aangegeven als 
'Nee, tenzij' gebied. 

Op 5 maart j.l. heeft de voorzitter van de Centrale Dorpenraad ingesproken bij 

de raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Duurzaamheid om de zorgen 
over Landelijk Noord te uiten. Onze voorzitter is ook geïnterviewd door 

kranten en de radio. 
Het hele document en de gegeven reactie staan op onze website 

www.centraledorpenraad.nl     

De Centrale Dorpenraad zoekt mensen die het proces van dit document wil 
volgen en mee wil denken over de te nemen stappen, aanmelden kan via 

info@centraledorpenraad.nl 
 

 
Ophaaldagen grofvuil in Landelijk Noord 

Afgelopen november stond er een bericht in de Amsterdam krant de het 

ophalen van grofvuil in de toekomst op afspraak zou gaan. Voorlopig wordt in 
Landelijk Noord het grofvuil nog steeds op de vierde vrijdag van de maand 

opgehaald, t.w.: 
vrijdag 24 april  vrijdag 25 september 

vrijdag 22 mei  vrijdag 23 oktober 

vrijdag 26 juni  vrijdag 27 november 
vrijdag 24 juli  voor december wordt nog een datum bepaald 

vrijdag 28 augustus  
Aanbieden van grofvuil: 

 Zet het grofvuil op de ophaaldag om uiterlijk 7.30 uur buiten, of plaatst 

het grofvuil 1 dag van tevoren op de afhaalplek.  
Het is beslist niet de bedoeling om gedurende de maand het grofvuil op te 

sparen op de afhaalplek! 

 Zet uw grofvuil op een plek die goed bereikbaar is voor de vuilniswagen 

met grote grijper 
 Graag het hout apart van het overige grofvuil aanbieden 

 



 

 

Onderhoud wegen in Landelijk Noord 
De wegen in Landelijk Noord zijn lange tijd slecht onderhouden waardoor er 

veel achterstallig onderhoud is. De gemeente wil hier graag verandering in 
brengen en heeft in 2019 door Arcadis een onderzoek laten doen naar de 

technische staat van de wegen en fietspaden in Landelijk Noord. Op basis 

hiervan kan een (langere termijn) planning gemaakt worden. Geprobeerd 
wordt rond de zomer 2020 meer duidelijkheid te hebben over de planning 

voor de komende jaren. Er zijn 4 stadia van onderhoud aan de wegen: 
1. Acuut; bij acute problemen kan er een Melding Openbare Ruimte en 

overlast gedaan worden zodat het snel opgelost kan worden. Het gaat 
dan vooral over beschadigingen, kuilen, defecte openbare verlichting, etc. 

Een zogenoemde MORA- melding kan het best gedaan worden via 

www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-openbare-ruimte-en-
overlast/ of anders telefonisch via 14020 

2. Regulier onderhoud; Er wordt gedurende het jaar regelmatig kleine 
reparaties verricht zoals het bijvullen van bermen. Voor de zomer worden 

er diverse noodreparaties gedaan. Bij regulier onderhoud worden er geen 

functionele wijzigingen uitgevoerd. 
3. Nu-2 jaar; In het najaar wordt de dorpskern van Zunderdorp herbestraat, 

dit gaat gelijk met vervangingswerkzaamheden van Waternet. Ook wordt 
er een programma uitgewerkt voor het onderhoud van fietspaden. Hierbij 

wordt gekeken naar de grotere fietstrajecten en welke redelijkerwijs op 
kortere termijn zijn uit te voeren. 

4. Van 5-10 jaar; Groot onderhoud, de Poppendammergouw, 

Zunderdorpergouw en Bloemendalergouw zijn technisch aan vervanging 
toe. Deze gouwen worden uitgewerkt in een programmering over een 

termijn van 5-15 jaar. Dit zijn werkzaamheden die een grote impact 
hebben op het gebied en het verkeer en met hoge kosten. Bij vervanging 

van de Zunderdorpergouw en Liergouw wordt gekeken naar 

mogelijkheden voor een nieuwe fietsverbinding. 
De komende jaren heeft de dijkversterking en de herprofilering 

verkeersknooppunt Het Schouw (kruising N247/N235) effect op de 
mogelijkheden om in Landelijk Noord werkzaamheden te doen. Onderzocht 

wordt wat de (on)mogelijkheden hierdoor zijn voor het uitvoeren van 

onderhoud op de wegen in Landelijk Noord. 
 

 
Jaarverslag 2019 

Het Jaarverslag 2019 van de Centrale Dorpenraad staat vanaf heden op onze 
website www.centraledorpenraad.nl 

 

 



 

 

Buurtbudget Landelijk Noord 
De Centrale Dorpenraad heeft van het Stadsdeel een budget van € 10.000,- 

gekregen om te besteden in Landelijk Noord. Dit bedrag moet op een 
democratische wijze verdeeld worden over verschillende projecten die in 2020 

uitgevoerd kunnen worden. 

De Centrale Dorpenraad wil graag al de bewoners van Landelijk Noord hierbij 
betrekken en stimuleren om ideeën/projecten in te dienen en uit te voeren. 

Vanwege de huidige corona maatregelen is het niet mogelijk om hiervoor 
bijeenkomsten te organiseren. Momenteel wordt er gekeken hoe dit traject 

opgepakt kan worden. 
 

 

Nieuwe milieuzone 
Vanaf november 2020 geldt er een nieuwe milieuzone in Amsterdam, de Ring 

A10 is dan de nieuwe grens. Regels, omvang en uitzonderingen verschillen 
per soort voertuig. Op de website van de gemeente kun je o.a. een kenteken 

check doen en informatie vinden over de nieuwe regels. 

www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/milieuzone 
 

 
 

Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 

 
Nieuwsbrief voor Zunderdorpers 

De Dorpsraad Zunderdorp wil de inwoners graag per e-mail kunnen bereiken. 

Met enige regelmaat zal er een nieuwsbrief worden verstuurd om u op de 
hoogte te houden van zaken die belangrijk of interessant zijn. Woont u in 

Zunderdorp? Meld u dan nu aan via: https://laposta.nl/f/ssoxrnuv40ak of 
stuur een email naar: nieuwsbrief.dorpsraadzunderdorp@gmail.com 

 
 

Annulering Koningsdag en 5 mei 

De huidige maatregelen vanuit de Nederlandse overheid en RIVM zijn van 
kracht tot 1 juni 2020. Hierdoor gaan de feestelijkheden omtrent Koningsdag 

en de 5 mei viering in Landelijk Noord helaas, maar begrijpelijk, niet door. 
Wij willen alle vrijwilligers, sponsoren, de Centrale Dorpenraad en verdere 

betrokkenen bedanken voor alle steun die wij ook dit jaar in de 

voorbereidingen hebben ontvangen. We wensen iedereen sterkte en 
gezondheid toe, maar vooral ook vertrouwen. Er zijn enorm ingrijpende 

maatregelen nodig, maar als we ons daar allemaal voor inzetten en de 
adviezen opvolgen, dan komt er volgend jaar weer een nieuwe kans. 

De gezamenlijke Oranjeverenigingen Landelijk Noord 

https://laposta.nl/f/ssoxrnuv40ak


 

 

Herdenking 4 mei Zunderdorp 
Vanwege de maatregelen i.v.m. de Corona crisis komt ook de herdenking op 

het kerkplein in Zunderdorp niet door. De organisatie beraadt zich nog of er 
een alternatief geboden kan worden. Uiteraard brengen wij u daarvan op de 

hoogte. Voor nu wensen wij iedereen veel sterkte en gezondheid. 

 
 

4 mei herdenking kerk Ransdorp afgelast 
Door de Corona crisis en de maatregelen die daarvoor genomen zijn is er dit 

jaar geen 4 mei herdenking in de Kerk van Ransdorp. We hadden een mooi 
programma, maar begrijpen dat het nu geen doorgang kan vinden. Dus rijst 

de vraag hoe we in dit bijzondere jaar herdenken en vieren vorm kunnen 

geven. We zullen grotendeels thuis herdenken en vieren. Op de website van 
het 4en5meiamsterdam vindt u een overzicht van online-initiatieven in 

Amsterdam, o.a. 
 Het Anne Frank Huis, via hun website kun je - virtueel - rondlopen door 

het Achterhuis. Daarnaast bieden ze ook nog allerlei gratis lesmateriaal 

aan. 

 Via het Thuismuseum kun je vanaf je bank verschillende tentoonstellingen 

in Amsterdam bekijken, zoals de tentoonstelling 'Charlotte Salomon in 
close-up' in het Joods Historisch Museum. Klik op Nu te doen en kies 

online.  
Rond 8 april is het aangepaste programma bekend voor 4 en 5 mei in 

Amsterdam. Let goed op jezelf en anderen en tot in betere tijden. 
4 mei comité Ransdorp 
Ine de Haas, Fred Komin en Aline Heerding 

https://www.4en5meiamsterdam.nl/nl/page/18469/overzicht-van-online-
initiatieven-in-amsterdam 

 
 

 

Informatie & Activiteiten 

 

Vanwege de maatregelen tegen Corona zijn alle activiteiten geannuleerd of 

worden verzet. Ondertussen wordt er in de dorpen veel (vooral) digitaal 
contact gehouden. Een overzicht: 

 
 

Holysloot 
Er wordt veel gebruik gemaakt van de Dorpsapp om elkaar te helpen. 
 

De Kledingbeurs & Kringloop in Holysloot is voorlopig gesloten.

https://www.annefrank.org/nl/museum/museum-gesloten/anne-frank-huis-komt-naar-je-toe/
https://thuismuseum.mydailyshotofculture.com/rondleidingen/


 

 

Schellingwoude 
Er is in het dorp veel aanbod om buren te helpen, er is de WhatsApp-groep 

Corona Schellingwoude geopend. Met deze link kun je er in: 
https://chat.whatsapp.com/IFrznMIL8UeLpzutPDGLCu 

De landelijke schoonmaakactie van 22 maart is uiteraard geannuleerd. Er 

wordt wel op individuele basis en eigen initiatief met de inachtneming van de 
RIVM maatregelen stukjes van de IJoever in het Schellingwouderpark 

schoongemaakt. Zo hopen we gestaag het zwerfvuil aan te pakken voordat de 
uitloop van planten het nog lastig maakt om er goed bij te kunnen. 

 

De inzameling van Sams Kledinginzameling voor Mensen in Nood is verplaatst 
naar september 2020 dus u kunt u oude kleding hiervoor bewaren. 

 
 

 

Zunderdorp 
Er zijn in Zunderdorp twee nieuwe WhatsApp-groepen ontstaan om met 

elkaar in contact te blijven. 
Zunderdorper Uilenpost, hierop worden door de beheerders berichten 

geplaatst en heeft als doel om informatie te vragen of te delen, ideeën 
opperen of activiteiten aankondigen voor alle Zunderdorpers  

Aanmelden: https://chat.whatsapp.com/DN7hlfG7jqI5ddh32YP9zn 

 
Koffietafel Kletspraat ZD is een WhatsApp-groep voor wat informeler contact 

Aanmelden: https://chat.whatsapp.com/FyLg5ZwStji0iVxXXVfAHK  
Heb je vragen over het lid worden van deze exclusieve WhatsApp-groepen 

voor Zunderdorpers of het posten van een bericht dan kun je contact 

opnemen met Karin 06-48256412 
 

Iedere zondag wordt er in de kerk van Zunderdorp met een kleine groep 
mensen een kerkdienst gehouden die online te volgen is, de dienst is te 

vinden via www.kerkzunderdorp.nl 
Via deze website kun je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief van de kerk én 

de wekelijkse vlog 'Anderhalve meter'. 

Onzekere tijden vragen om hoop, moed en inspiratie. We houden anderhalve 
meter afstand. Maar we gaan ook op zoek naar elkaar. Daarom deze vlog met 

pop-up dominee Taco Koster en pianist/zanger Benjamin Bakker. 
 

De bijeenkomsten van de Vrouwen van Nu in het Jeugdgebouw zijn voorlopig 

afgelast. 
 

 

https://chat.whatsapp.com/IFrznMIL8UeLpzutPDGLCu
https://chat.whatsapp.com/DN7hlfG7jqI5ddh32YP9zn
https://chat.whatsapp.com/FyLg5ZwStji0iVxXXVfAHK
https://youtu.be/R3IyVwIuLDM


 

 

Ransdorp 
In Ransdorp heeft een groep ouders een speciale Corona-ransdorp-kids- 

appgroep opgericht. In deze app-groep houden de Ransdorpse ouders van 
(veelal) kinderen in de basisschool-leeftijd met elkaar contact over o.a. het 

ruilen van kinderboeken, afspraken over speeltijden en hoe we ons houden 

aan de RIVM-richtlijnen. 
Een groep kinderen heeft ook een kaartje getekend en geschreven om de 

oudere bewoners van Ransdorp een hart onder de riem te steken. Ook was er 
de zaterdag van de eerste corona week thuis een spontane boekenbeurs (op 

1,5 m van elkaar!) op het schoolplein.  

 
De Dorpsraad Ransdorp hoort graag of er meer initiatieven of ideeën zijn.  

Mail naar dorpsraadransdorp@gmail.com of meldt ze via onze Facebook-
pagina. 

 
 

Overig nieuws 
 
Alpe d'HuZes 2020 

Wij zijn Team Liza en doen mee aan Aple d'Huzes 2020 
Ik ben Liza de verschrikkelijke uit Schellingwoude. Ik kan verschrikkelijk hard 

fietsen (zegt me vader). Mijn opa heeft kanker gehad, net als een meisje bij 

ons op school en een paar jaar geleden is onze buurvrouw aan kanker 
overleden. Het is een hele nare ziekte en iedereen kent wel iemand die het 

(gehad) heeft of zelfs is overleden en daarom willen wij een bijdrage leveren 
om daar iets tegen te doen. 

Alpe d'HuZes is een evenement, wat draait om geld in zamelen voor kanker 

onderzoek. Dat doen we door de berg Alpe d'Huez op te fietsen en daarmee 
geld in te zamelen. 

Woensdag 3 juni fietsen wij samen omhoog in de Alpe d’HuZus en donderdag 
4 juni is de echte Alpe d'HuZes. Dan is mijn vader fysio en ga ik helpen waar 

ik kan. We proberen zo veel mogelijk geld ik in te zamelen met Team Liza en 
ik wil vragen of u ons hierbij wil helpen. Dat kunt u doen door op het rekening 

nummer hieronder wat geld te storten. 

Ik hoop dat jullie ons willen helpen, want wij kunnen het niet alleen! 
Doneren kan op de site van Alpe d'Huzes onder vermelding van team Liza, of 

op NL56 RABO 0373 1461 16 
t.n.v. Stichting Alpe d'HuZes te Culemborg, BIC-code: RABONL2U 

Wij hopen op een mooie dag en hebben er heel veel zin in !! 

 
 

 

mailto:dorpsraadransdorp@gmail.com


 

 

Aanpassing werkzaamheden GlasDraad 
In nauwe samenspraak met hun partners en leveranciers heeft GlasDraad 

besloten om met ingang van maandag 23 maart tot 1 mei aanstaande alle 
schouw-activiteiten en huisaansluitingen te staken. Deze werkzaamheden 

vinden zowel in als rond uw woning plaats en zij willen geen risico nemen met 

uw gezondheid en die van onze medewerkers. De werkzaamheden langs 
wegen en in de locaties waar apparatuur komt te staan gaan nog wel door. 

Deze maatregel zal van invloed zijn op de aanleg van glasvezel in uw gebied, 
maar wij hopen op uw begrip. Als in mei de landelijke situatie verbetert en het 

kabinet haar maatregelen versoepelt, zullen wij de schouw en 
huisaansluitingen zo spoedig mogelijk weer opstarten. 

www.landelijkamsterdamnoord.nl 

 
 

 
Schellingwoude, leven op de scheiding van water en land 

Nieuwste uitgave van het Historisch Centrum Amsterdam-Noord 
Het langverwachte boek over de geschiedenis van Schellingwoude is klaar en 
ziet er prachtig uit. Dit rijk geïllustreerde boek van 233 pagina's in kleurendruk 

laat een boeiend beeld zien van een intiem dorp, al eeuwen gelegen op de 
scheiding van water en land. In 1921 is het geannexeerd door Amsterdam en 

de huidige burgemeester heeft dan ook het  voorwoord geschreven. De 
boekpresentatie, waarop gewoonlijk vele geschiedenisvrienden afkomen, kan 

helaas niet doorgaan vanwege de overheidsmaatregelen om besmetting met 

het coronavirus in te perken. 
Voor bewoners uit Amsterdam-Noord/Landelijk Noord is het boek is te 

bestellen door overmaking van € 25,- naar: NL52 INGB 0004 25 96 15 
      t.n.v. STG Historisch Centrum 

Vermeld bij uw betaling uw naam, adres en telefoonnummer. 

In Amsterdam-Noord/Landelijk Noord wordt het boek, na ontvangst van de 
betaling, gratis thuisbezorgd. 

Woont u niet in Amsterdam-Noord/Landelijk Noord dan kan het boek naar u 
toegestuurd worden, u betaalt dan € 5,- extra aan verzendkosten of € 7 ,- bij 

twee of mee boeken. 

 
 

 
Coronavirus in Amsterdam 

Het laatste nieuws voor de regio Amsterdam Amstelland staat op: 
www.amsterdam.nl/coronavirus 

 

 

http://www.amsterdam.nl/coronavirus


 

 

Cantorij Durgerdam, een klein gemengd koor 
Ter ondersteuning van een negental vieringen per jaar is aan de Dorpskerk 

Durgerdam een kleine cantorij verbonden, welke wordt geleid door 
organist/dirigent Christiaan Helfensteijn. Klein zingt plezierig maar maakt ook 

kwetsbaar, dus zoeken we enige uitbreiding en zouden graag een sopraan, 

een alt en een tenor, mag ook een vrouwenstem zijn, verwelkomen. 
Geoefend wordt op twee à drie zondagavonden in de maand van 20.00 tot 

21.30 uur in de Dorpskerk Durgerdam, Durgerdammerdijk 76 (Kerkepad).  
Een kerk met een monumentaal interieur uit de eerste helft van de 17e eeuw 

met een schitterende akoestiek. Naast viering-ondersteunende liederen zingen 
we ook muziek van componisten uit 16e en 17e eeuw. 

Nadere inlichtingen bij Hennie Koopman 

mail naar hja.koopman@simpc.nl  of tel. 020-4904479 
 

 
 

Voor Elkaar in Amsterdam 

Gezamenlijke Amsterdamse organisaties hebben de handen ineen geslagen en 
zijn een corona hulpinitiatief gestart. 

Je kunt hier terecht als je hulp zoekt, hulp wilt bieden of een luisterend oor 
nodig hebt! 

Zij zijn bereikbaar via: info@voorelkaarinamsterdam.nl 
en maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur  

telefonisch op 020-7670031 

https://voorelkaarinamsterdam.nl/ 
 

 
 

 
Iedereen veel sterkte en gezondheid toegewenst 

in deze moeilijke tijden! 
 

mailto:hja.koopman@simpc.nl
mailto:info@voorelkaarinamsterdam.nl
https://voorelkaarinamsterdam.nl/

