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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 7 mei 2021 
Redactie Dorpsweg 35 

1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 
info@centraledorpenraad.nl 

Website: 
www.centraledorpenraad.nl 

Oplage 1020 exemplaren 
Bezorging R. Gils (020-3370816) 
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 
 
De lente is nu officieel begonnen maar buiten lijkt het soms wel winter! Het 
blijft een rare tijd … Veel gaat niet door, zoals een ouderwetse Koningsdag en 
de gebruikelijke 4 mei Herdenking. Waarschijnlijk moeten we nog een jaartje 
wachten voordat dat weer kan.   
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
Deze meeste vergaderingen worden online gehouden of anders op het 
kantoor van de Centrale Dorpenraad. 
13 april  Dagelijks bestuur 
7 mei  Uiterste datum inleveren kopij ’t Zwaantje 
 
 
Tekening voorpagina 
Op de voorpagina van 't Zwaantje staat een tekening, weet u waar dit is? 
Stuur het antwoord naar info@centraledorpenraad.nl, één van de goede 
inzendingen ontvangt het boek 'Zwaan, 60 verhalen over Landelijk 
Amsterdam-Noord'. 
Op 't Zwaantje van maart stond een tekening van Dorpsweg Ransdorp 9, 11 
en 13 op de voorpagina, winnaar van het boek is de familie De Vries uit 
Ransdorp. 
 
 
Werkzaamheden 
In het kader van het Instandhoudingsprogramma Landelijk Noord worden er 
werkzaamheden uitgevoerd, een kort overzicht: 
• Tot augustus zijn er werkzaamheden aan de fietspaden Molenslootpad, 

Weerslootpad en Zwarte Gouw en de fietsbruggen in deze fietspaden. 
Gedurende de gehele periode zijn de fietspaden afgesloten. 

• De kerktoren van Zunderdorp wordt gerestaureerd waarbij o.a. het 
voegwerk wordt vernieuwd. In juli moet het werk afgerond zijn. 

• Half februari is er gestart met groot onderhoud aan de Dorpsweg 
Ransdorp 99 t/m 133, ’t Overkantje. Liander gaat de hoofdleiding 
vervangen en daarna wordt de bestrating op orde gebracht. 

• Op 19 april starten de werkzaamheden in de dorpskern van Zunderdorp 
waarbij elektra, riool, waterleiding en de bestrating wordt aangepakt. 

Op de website staat een uitgebreid overzicht van de diverse werkzaamheden 
met informatie, planning en bewonersbrieven: 
www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden 

mailto:info@centraledorpenraad.nl
http://www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden
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Fietsers op de Liergouw 
Vanwege de werkzaamheden aan de fietspaden is de Liergouw ingesteld als 
omleidingsroute voor fietsers. Om het autoverkeer bewust te maken van de 
fietsers op de rijbaan is de maximumsnelheid van de weg tijdelijk verlaagd 
naar 30 km/uur. Bij het ringwegviaduct is er, om het verkeer hierop te 
attenderen, een matrixbord neergezet en langs de Liergouw zijn extra 30 km 
borden geplaatst. Ook de wijkagent houdt de Liergouw extra in de gaten. 
Heeft u klachten of ondervindt u problemen met het fietsen op de Liergouw 
dan kunt u dit melden bij de Centrale Dorpenraad. Dit kan via de mail: 
info@centraledorpenraad.nl of telefonisch 020-4923372. 
De aangeleverde gegevens worden dan verzameld en doorgegeven aan de 
gemeente.  
 
 
 
Besluitenlijst op website 
Het dagelijks bestuur van de Centrale Dorpenraad vergadert ongeveer eens in 
de zes weken. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt, de besluitenlijst. 
Tijdens het overleg van 2 maart j.l. heeft het bestuur besloten om de 
besluitenlijsten vanaf 2021 op de website te plaatsen. Dit om meer 
transparantie te geven over de onderwerpen die er worden besproken. 
De besluitenlijsten zijn terug te vinden op:  
www.centraledorpenraad.nl/onze-organisatie/dagelijks-bestuur 
Wilt u een verslag van een eerdere datum inzien dan kun u contact opnemen 
met het kantoor. 
 
 
 
Handhaving Volgermeer 
Het broedseizoen (15 maart t/m 15 juli) is begonnen, ook in de 
Volgermeerpolder. Sommige vogels hebben al jongen en de drukte voor het 
aanvoeren van voedsel is begonnen. Een deel van de Volgermeer is daarom 
helemaal afgesloten gedurende deze periode, dit is om de vogels te 
beschermen. Buiten het met bebording aangegeven losloopgebied, geldt voor 
het overige deel van de Volgermeerpolder het hele jaar: honden aan de lijn! 
De Volgermeerpolder is tevens ook een recreatiegebied. Om de vogels te 
beschermen en het recreatiedeel zoveel mogelijk gescheiden te houden van 
het losloopgebied gaat de gemeente Amsterdam extra toezicht houden én 
handhaven! 
 
 
  

mailto:info@centraledorpenraad.nl
http://www.centraledorpenraad.nl/onze-organisatie/dagelijks-bestuur
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Windmolens langs de A10 
De laatste tijd is er veel te doen rond de plannen van de gemeente om, in het 
kader van de Regionale Energie Strategie, windmolens rond Amsterdam te 
plaatsen. Een mogelijke locatie is de ring A10 Noord. 
De Centrale Dorpenraad neemt geen positie in voor of tegen de windmolens, 
daarover verschillen de meningen van de bewoners te veel. Wel wil de 
Centrale Dorpenraad proberen iedereen zo goed mogelijk te informeren. 
Een werkgroep heeft daarom gezorgd dat er op onze website informatie staat 
over de plannen: www.centraledorpenraad.nl/landelijk-noord/windmolens  
 
 
 
Jaarverslag 2020 
Bij dit ’t Zwaantje wordt het jaarverslag 2020 van de Centrale Dorpenraad 
mee gevouwen. Hierop ziet u kort en bondig wat er het afgelopen jaar 
allemaal in Landelijk Noord is gebeurt en welke initiatieven de Centrale 
Dorpenraad heeft geïnitieerd en/of ondersteund. Het jaarverslag wordt ook op 
onze website geplaatst. Als u vragen heeft over het jaarverslag dan kunt u 
uiteraard contact opnemen. 
 
 
 
Voedselbank voor bijen 
Ook dit jaar is de Centrale Dorpenraad weer een voedselbank voor bijen! 
Op 22 april is het Nationale Zaaidag en daarom kun je bij het kantoor van de 
Centrale Dorpenraad een zakje biologisch bloemzaad ophalen geschikt voor 
tuin of balkon. Een zakje bloemzaad is goed voor 4 m² aan bloemen. 
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. Meer informatie op: https://www.thepollinators.org/ 
De voorraad is beperkt dus op=op. 
 
 
 
Afscheid Ria Wouters 
Iedere maand wordt ’t Zwaantje door vier á vijf vrijwilligers gevouwen en 
sommigen doen dit al heel erg lang. Begrijpelijk dan ook als daar op een 
gegeven moment een einde aan komt. 
Een zo’n vrijwilliger is Ria Wouters uit Durgerdam, bijna twintig jaar heeft zij 
meegeholpen om ’t Zwaantje bij u keurig gevouwen op de mat te krijgen. 
Namens de Centrale Dorpenraad wil ik haar daar heel hartelijk voor bedanken! 
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Status Buurtbudget 
In 2020 zijn de diverse Buurtbudgetten toegekend aan de projecten. Hierbij 
een overzicht van de status van de gekozen projecten: 
• Glijbaan Schellingwoude: De oorspronkelijke plek op de Wijkergouw bleek 

niet geschikt. Er wordt nu samen met de gemeente en het tuinpark 
gekeken naar een nieuwe plek en een geschikte glijbaan. 

• Vuilgrijpers: deze zijn aangekocht en in ingezet bij de landelijk 
Opschoondag van 20 maart j.l. In ieder dorp wordt er nog een plek 
gecreëerd wat materiaal te leen ligt. 

• De bloemzaden worden binnenkort besteld. 
• De Bloembakken bij de kerk van Schellingwoude zijn vorig jaar al 

gerealiseerd. In het najaar zijn er bloembollen in geplant. 
• Steiger ’t Zwet Zunderdorp: Voor de steiger moet de aansprakelijkheid en 

het beheer en onderhoud geregeld worden. Dit gaat via de gemeente 
omdat deze de eigenaar van de grond is. Helaas neemt dit hele proces 
veel meer tijd in beslag dan vooraf voorzien. 

• Holybloeituin: de speeltoestellen worden dit jaar door de gemeente 
vervangen, de initiatiefnemers kunnen hun voorkeur uitbrengen. Verder 
wordt er een begin gemaakt met het aanleggen van nieuw groen. 

 
 
 

Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 
 
Landelijke Opschoondag 
Afgelopen 20 maart j.l. was het Landelijke Opschoondag en zijn er ook in 
Landelijk Noord vele vrijwilligers op pad gegaan om in hun omgeving zwerfvuil 
op te ruimen. De gemeente had de nodige materialen beschikbaar gesteld en 
in ieder dorp was er een uitgiftepunt om de opruimacties te coördineren. 
Het initiatief werd heel goed ontvangen en het lekkere weer werkte daar 
zéker aan mee. Gezamenlijk zijn er vele volle vuilniszakken zwerfvuil 
verzameld! Er zijn zelfs al plannen om ook in het najaar een nieuwe 
Opschoondag in landelijk Noord te organiseren. 
Wilt u ook de rest van het jaar een steentje bijdragen? 
Bij de Centrale Dorpenraad zijn afvalgrijpers, zakken en handschoenen te 
krijgen. Neem contact op via info@centraledorpenraad.nl of bel naar 020-
4904437 om dit te regelen. 
 
  

mailto:info@centraledorpenraad.nl
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DorpsApps 
Sinds het begin van de corona maatregelen zijn de lokale WhatsApp groepen 
die in de dorpen gebruikt worden actiever geworden en vaal flink uitgebreid 
qua deelnemers. Er wordt op gediscussieerd, mooie foto’s gedeeld of hand en 
spant diensten verleend. 
In sommige Appgroepen kunnen alleen beheerders berichten plaatsen, bij 
andere kan iedereen zijn bijdrage leveren. Ook worden er nieuwe groepen 
gestart rond een specifiek onderwerp zoals de windmolens. 
Ieder dorp heeft zijn eigen groep(en). De Centrale Dorpenraad maakt ook 
regelmatig gebruik van de DorpsApps om nieuwberichten te delen. 
Bent u nog geen lid van uw lokale DorpsApp groep en wilt u dat wel, 
informeer dan bij uw eigen Dorpsraad of vraag het uw buren, aanmelden is 
dan zo geregeld! 
 
 

Informatie & Activiteiten 
 
Jaarlijkse kleding inzameling in Schellingwoude 
Op zaterdag 24 april is de jaarlijkse kleding inzamelingsactie van Sams 
Kledingactie voor Mensen in Nood. 
Kleding inleveren tussen 10.00 uur en 12.00 uur bij de opslagruimte, rechts 
naast de Schellingwouderkerk, Wijkergouw 6 in Schellingwoude. 
Graag uw kleding of schoeisel in gesloten plasticzakken inleveren. 
De opbrengst van dit project gaat naar de bouw en renovatie van 25 scholen, 
renovatie van klaslokalen, scholen, de aanschaf van schoolbanken en 
schoolborden en bouw van toiletten in Kongo. 
Mocht het vervoer van de kleding voor u een probleem zijn, dan willen wij u 
helpen om de spullen thuis bij u op te halen. 
Bij voorbaat dank voor uw donatie. 
Mary Takken 020-4904477 of 06-28057866 
 
 
 
Plaquette in Schellingwoude 
Deze maand wordt er aan de kerk van Schellingwoude een plaquette 
bevestigd ter nagedachtenis van een Schellingwouder die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog is omgekomen. De Centrale Dorpenraad zoekt enkele 
geïnteresseerden die mogelijkheden zien om deze plaquette ook tijdens de 
jaarlijkse 4 mei herdenking te gebruiken voor bijvoorbeeld een kleinschalige 
bijeenkomst. 
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Marianne Vrolijk via 
info@centraledorpenraad.nl of bel met 020-4904437. 

mailto:info@centraledorpenraad.nl
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Een bundeling van gedichten van drie Durgerdamse vrouwen 
Geertje Mager geb. 1871 – Elsje Bording geb. 1875 – Ali Bording geb. 1931, 
samengesteld door Hennie Koopman. 
Zij verhalen ieder op haar eigen wijze over het leven aan het begin en het 
eind van de twintigste eeuw. Op rijm gezette verhalen over het dagelijks 
leven, maar ook over de visserij op de Zuiderzee, waarmee een groot deel van 
de Durgerdamse bevolking zich onledig hield.  
Het gedicht ‘Veertien dagen op een ijsschots’, maakt ook in onze tijd nog 
steeds grote indruk. Uit de verhalen spreekt een grote betrokkenheid op de 
dorpsgemeenschap en liefde voor de schoonheid van het dorp en zijn 
omgeving. 
Het betreft hier een peiling van de belangstelling voor deze dichtbundel, die 
circa € 16,- zal gaan kosten. Graag uw belangstelling doorgeven aan  
Hennie Koopman: 020-4904479 of hja.koopman@simpc.nl 
 
 
 
Nieuw thuis gezocht 
Wegens opname in verpleeghuis: Liefdevol thuis gezocht voor Catootje poes, 
6 jaar oud, cyper, gezond, aanhankelijk en zelfstandig, moet buiten kunnen, 
geen honden. Petra 06-51900413 
 
 
 
Kringloopwinkel Holysloot 
De kringloopwinkel in het Dorpshuis van Holysloot is vanaf heden op afspraak 
te bezoeken. Fijn weer even rustig rondneuzen tussen al de leuke spullen, 
kleine goederen, boeken, schoenen en kleding!  
Maak een privé winkelafspraak bij Linda: tel 06-42571323 
De opbrengst is voor het Dorpshuis Holysloot, Dorpstraat 40. 
 
 
 
Annulering 
Vanwege de huidige coronamaatregelen zullen er ook dit jaar helaas geen 
grote feesten gehouden worden op Koningsdag. Lokale verenigingen kunnen 
ieder voor zich natuurlijk wel (online) activiteiten organiseren. 
Ook de herdenking op 4 mei wordt niet gehouden. Uiteraard wordt er wel 
gezorgd voor een krans bij de plaquettes. 
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Ruil-weggeefkast-minibieb idee te Zunderdorp 
Beste Bewoners van Zunderdorp, 
Miranda Vos heeft in de Koffietafel Kletspraat-appgroep (whatsapp) het idee 
geopperd om op een centrale plek in Zunderdorp een ruilkast/minibieb te 
plaatsen. Via deze weg willen we u uw mening horen. 
 
Enige uitleg ... 
Ruilkasten en minibiebs staan al op vele plekken in Nederland, u heeft ze vast 
al eens ergens gezien. Mensen plaatsen er ongelezen of tweedehands boeken 
die prima zijn voor hergebruik. Soms is het een klein kastje met alleen 
boeken, soms een grote boekenkast (zoals in Ransdorp) of zelfs een oude 
telefooncel die omgetoverd werd tot boekenkast (in de Jordaan). 
En nu ... 
Miranda Vos heeft bij de gemeente een aanvraag gedaan voor een kleine 
ruilkast/minibieb, deze wordt vergoed door de gemeente. Zo’n kastje moet bij 
iemand op eigen terrein worden geplaatst, voor plaatsing op gemeentegrond 
dient een vergunning te worden aangevraagd. 
Een oude telefooncel kopen en plaatsen heeft wat meer voeten in de aarde en 
zou door dorpsgenoten gezamenlijk gefinancierd moeten worden. 
Wat vindt u? 
Vele dorpelingen reageerden enthousiast op het idee, maar er kwam ook 
enkele bezwaren binnen, vooral met het oog op het bijhouden (rommel) en 
uitzicht (niet voor mijn deur). Bij voorkeur we willen de ruilkast/minibieb in 
overleg met dorpsgenoten op iemands eigen terrein plaatsen en gezamenlijk 
bijhouden. Mocht op eigen terrein niet lukken dan vragen we een vergunning 
aan, Marianne Vrolijk onderzoekt daarvoor de mogelijkheden. 
Graag willen wij het volgende van u weten:  

• Heeft u bezwaren tegen een kleine ruilkast/minibieb? Zo ja, waarom? 
• Heeft u bezwaren tegen een grote ruilkast in de vorm van een oude 

telefooncel? Zo ja waarom. 
• Wat zou u een goede plek vinden en waar zou u ‘m liever niet zien 

staan? En waarom? 
• Voor plaatsing op gemeentegrond dient een vergunning aangevraagd 

te worden. Mag een kleine ruilkast/minibieb bij u in de voortuin 
staan? (moet wel makkelijk toegankelijk zijn) 

• Als u het een leuk idee vindt, wilt u meehelpen de ruilkast/minibieb 
netjes en op orde te houden? Laat het ons weten! 

Stuur uw ideeën, bezwaren of andere suggesties aan Miranda Vos via: 
ruilkast@gmail.com 
 
 

mailto:ruilkast@gmail.com
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Koningsdag in Ransdorp 
Ook Koningsdag 2021 zal een hele andere vorm hebben dan een "normale". 
Vanwege de Corona maatregelen heeft de landelijke Oranje Vereniging 
besloten om geen Koningsdag vieringen te organiseren en dus doen we dat 
ook niet in Ransdorp. Om niet weer de boeken in te gaan als een jaar zonder 
Koningsdag activiteiten heeft de Oranjevereniging Ransdorp wel het e.e.a. in 
petto voor haar jeugdige en iets minder jeugdige bewoners. 
Wat het precies is laten we nog even in het midden maar voor de jeugd 
worden er online spelletjes georganiseerd en voor de oudere jeugd een 
papieren opgave. Details volgen nog en worden in het dorp huis aan huis 
rondgebracht. 
Ook zal de Oranje snacktent weer live gaan. Bestellingen kunnen worden 
doorgegeven via de telefoon of whatsapp en die zullen door de OVR op locatie 
bezorgd worden. 
In 2021 heeft "de club van 50" het levenslicht gezien binnen Ransdorp en de 
nu al ruim 25 leden kunnen een verrassing tegemoet zien. 
Kortom, binnen de mogelijkheden gaan we ervoor deze Koningsdag 2021! 
 
 
 
De 4 mei herdenking van Ransdorp  
De 4 mei herdenking weer gewoon in de kerk van Ransdorp dit jaar, dat zou 
mooi geweest zijn. Helaas kan het vanwege de huidige Corona maatregelen 
nog niet. Toch is het belangrijk dat er stil gestaan wordt bij alle burgers en 
militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn 
omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in 
oorlogssituaties en bij vredesoperaties." 
Ook tijdens de oorlog waren er inperkingen van alledaagse dingen en was er 
veel niet geoorloofd. Nu strijden wij met zijn allen tegen het Corona virus 
maar toen streden mensen tegen elkaar en hebben vele mensen daar heftig 
onder geleden, helaas zeer vaak tot de dood aan toe. 
Op 4 mei, om iets voor 20.00 uur, zal door Toon Draper, vanaf de Ransdorper 
toren, de taptoe geblazen worden, gevolgd door 2 minuten stilte, waarna de 
vlag in de top gehesen zal worden tijdens het Wilhelmus. Als comité willen u 
vragen ‘s avonds de vlag halfstok te hangen en gedurende deze kleine 
ceremonie buiten voor uw woning in stilte te luisteren. Op deze wijze kunnen 
we toch even stilstaan bij dit zo belangrijke moment. Wij gaan er vanuit dat 
volgend jaar er weer een volledige herdenking zal zijn in de kerk. 
Het 4 mei comité Ransdorp, 
Fred, Aline en Ine 
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Over de Waterlandse melkschuit 
Op 10 april is het hellingdag bij onze winterstalling, w.s.v. De Ouwe Helling, 
en gaat de schuit weer te water. Aansluitend wordt hij teruggevaren naar 
onze vaste plek bij w.s.v. Durgerdam aan de Durgerdammerdijk. De plannen 
voor het nieuwe seizoen zijn simpel: roeien en zeilen zodra het weer kan en 
daar zullen we de roeiers en zeilers met een email over informeren. Als u ook 
wilt roeien in de melkschuit geef u dan op via info@waterlandse melkschuit.nl 
Al het werk dat in de winter 2019-2020 is gedaan om het witrot (schimmel die 
zich voedt met alles wat hout zijn sterkte geeft) te bestrijden, heeft resultaat 
gehad. Dat probleem is dus opgelost. Afgelopen winter en vroeg voorjaar zijn, 
naast het gebruikelijke schuur- en lakwerk, een paar scheuren uitgefreesd en 
op gevuld met eikenhouten latten, is de kist gerenoveerd, is het vlak 
gebreeuwd en heeft de motor een service-beurt gehad. In Durgerdam rest 
dan nog het schuren en lakken van masten en giek. 
 
Omdat onze motor op leeftijd begint te komen, voorzien we dat hij over een 
paar jaar aan vervanging toe is en hopen dan over te kunnen stappen van 
fossiel op elektrisch. We denken na hoe dat financieel en technisch moet en 
zullen u daar later over informeren, In ieder geval hopen op uw steun. 
Varen, dat is waar we het allemaal om doen. Zodra het kan krijgen roeiers en 
zeilers een seintje en kunnen de roeiploegen eindelijk weer het water op. 
We hebben vaste zeildagen ingevoerd. Iedere vierde zondag van de maand is 
het zeildag. De eerste op 23 mei. Daarnaast is het natuurlijk altijd mogelijk 
om op dagen dat de schuit niet bezet is te roeien of te zeilen. Enige 
voorwaarde is dat er een gekwalificeerde stuurman of vrouw aan boord is en 
de penningmeester hoopt op een passende donatie. 
We onderzoeken of het haalbaar is ook wat langere tochten te maken. 
Bijvoorbeeld Monnickendam v.v. waarbij de schuit dan een nacht overblijft 
wat de bemanning de mogelijkheid biedt om te passagieren. 
Ook denken we na hoe we ‘zeilen voor landrotten’ vorm gaan geven want het 
kan toch niet zo zijn dat je in Waterland woont en niet weet hoe je met een 
melkschuit zeilt? 
 
Om te roeien, te zeilen, partenhouder te worden, te doneren, of aan te 
melden als vrijwilliger kunt u zich aanmelden op 
info@waterlandsemelkschuit.nl en zou het prachtig zijn als ieder Waterlands 
dorp zijn roeiploeg heeft? 
De schuit is klaar voor een mooi seizoen. 
Kijk ook eens op www.waterlandsemelkschuit.nl of op onze Facebook en 
Instagram-account!. 
 

http://www.waterlandsemelkschuit.nl/


 

 

 
Verkoop geraniums voor goed doel 
De Stichting Hoeboe verkoop al enkele jaren prachtige geraniums, de 
opbrengst gaat naar verschillende projecten in Roemenië en Moldavië. 
Ook dit jaar zijn er weer hangende en staande geraniums in verschillende 
kleuren te koop, deze kosten € 1,50 per stuk. 
De staande geraniums zijn er in de kleurenrood, roze, zalm en wit. 
De hanggeraniums in de kleuren rood, lila en wit met een rood harte. 
Voor Landelijk Noord kunt u deze 1e klas kwaliteit geraniums bestellen bij: 
Anita Roeleveld, Middenweg Broekermeer 59, 1027 GB Amsterdam 
Telefonisch 020-4033754 of via de mail: ra.roeleveld@hetnet.nl 
Bestellen vóór 25 april 2021, de geraniums worden in de 1e helft van mei 
thuis bezorgd!  
Betaling kan na bestelling via een overschrijving of contant bij inlevering van 
de bestellijst. 
Het bestelformulier voor de geraniums staat op de website 
https://www.centraledorpenraad.nl/geraniumverkoop 
 
 

 
Agenda april 2021 

 
 

  
13 april Overleg Dagelijks bestuur 
22 april Nationale zaaidag 
23 april Inzameling Grofvuil 
24 april Sams kledingactie Schellingwoude 
27 april Koningsdag 
4 mei Nationale herdenking 
7 mei Kopij ‘t Zwaantje 
 
 


