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Centrale Dorpenraad
‘t Zwaantje is een uitgave van de Stichting Centrale Dorpenraad Landelijk
Noord. Deze stichting is actief in het landelijk gebied van Amsterdam-Noord.
De Centrale Dorpenraad ondersteunt vrijwilligers die zich o.a. inzetten 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
Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 9.00 tot 15.00 uur
Telefoon:
020-4904437
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/
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Dorpenraad
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Nieuws van de Centrale Dorpenraad
Deze maand een extra dik ’t Zwaantje met als toevoeging het Jaarverslag
2021 van de Centrale Dorpenraad en twee flyers. Ook worden er weer veel
activiteiten georganiseerd en komt er eind van deze maand een ’t Oranje
Zwaantje uit.
Fijn dat er weer zoveel gebeurt!

Agenda Centrale Dorpenraad
Deze meeste vergaderingen worden op het kantoor van de Centrale
Dorpenraad gehouden.
6 april
Gesprek onderhoud begraafplaatsen
11 april
Dorpsraad Ransdorp
11 april
Dorpsraad Zunderdorp
12 april
Dagelijks bestuur
6 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, liefst met een mooi/uitgebreide beschrijving, naar
info@centraledorpenraad.nl, graag ook uw naam en adres vermelden.
Eén van de goede inzendingen ontvangt het boek
'Zwaan, 60 verhalen over Landelijk Amsterdam-Noord'.
Op de maart-editie stond een tekening van o.a. de Kapel van Durgerdam.
Winnaar van het boek is Hr A. Scholten uit Steenwijk.

‘t Oranje Zwaantje
Eindelijk gaat het weer gebeuren, er komt weer een ’t Oranje Zwaantje uit
omdat er eindelijk weer Koningsdag gevierd kan worden!
In al de dorpen wordt het weer feest!
’t Oranje Zwaantje verschijnt een week voor Koningsdag en wordt verspreid
door de lokale Oranjevereniging.
De Centrale Dorpenraad heeft, net als andere jaren, voor ‘Koningsdag in
Landelijk Noord’ een gezamenlijke evenementenvergunning aangevraagd
namens de Oranjeverenigingen uit onze vijf dorpen.
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Werkzaamheden
In het kader van het Instandhoudingsprogramma Landelijk Noord worden er
werkzaamheden uitgevoerd, een kort overzicht:
• Werk aan het fietspad Zwarte Gouw van de Liergouw tot de
Zunderdorpergouw. De werkzaamheden aan de Zwarte Gouw duren t/m
september 2022.
• Werkzaamheden in de dorpskern van Zunderdorp waarbij het riool en de
waterleiding vernieuwd wordt. Daarna wordt de bestrating opnieuw
aangebracht. Dit geeft regelmatig stremming van het verkeer.
Een uitgebreid overzicht van de diverse werkzaamheden met informatie,
planning en bewonersbrieven staat op de website, bij Nieuws en
Werkzaamheden: www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden
Wipbrug afgesloten
Op donderdag 14 april is de Wipbrug (brug 379) in de Liergouw tussen 19.00
en 24.00 uur afgesloten. De aansluitingen van het asfalt op de brug zijn
verzakt en moeten gerepareerd worden. Tijdens de werkzaamheden is het
niet mogelijk om de brug te passeren.
www.centraledorpenraad.nl/wipbrug-afgesloten
Zwarte Gouw deels open
Het fietspad Zwarte Gouw tussen de Liergouw en het Weerslootpad is twee
weken eerder klaar dan vooraf gepland. Vanaf 16 april is dit fietspad weer
open! Gevolg is wel dat de kruising Volendammerweg eerder dicht gaat.
Meer informatie en bewonersbrieven staan op:
www.centraledorpenraad.nl/onderhoud-zwarte-gouw
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: www.voerdebijbij.nl
De voorraad is beperkt dus op=op.
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Jaarverslag 2021
Bij dit ’t Zwaantje wordt het jaarverslag 2021 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.
Tuinkorven voor Landelijk Noord
Binnenkort plaatst de gemeente 13 tuinkorven in Landelijk Noord. Hier
kunnen bewoners, op een moment dat het hen uitkomt, hun snoeiafval
naartoe brengen. Door het tuinafval los van het grof afval in te zamelen kan
de gemeente dit laten verwerken tot compost. Een groot deel van dit compost
wordt weer gebruikt voor Amsterdamse parken en plantsoenen.
Als u uw tuinafval bij het grof afval aanbied wordt het samen met het grof
afval verbrand. Er compost van maken is een oplossing die bijdraagt aan een
beter milieu. De tuinkorven worden wekelijks geleegd.
De locaties zijn:
 Schellingwouderdijk schuin t/o nr. 83
 Schellingwouderdijk t/o nr. 269
 Hoek Liergouw – Paterslaan
 Wijkergouw t/o nr. 5
 Durgerdammerdijk schuin t/o nr. 22
 Hoek Uitdammerdijk – Durgerdammerdijk
 Durgerdammergouw t/o nr. 45
 Durgerdammergouw tussen nr. 2 en 10
 Bloemendalergouw t/o nr. 11 / naast nr. 8
 Bloemendalergouw, vóór P Holysloot
 Nieuwe Gouw tussen nrs. 51 en 53
 Nieuwe Gouw naast nr. 4
 Middenlaan Zunderdorp naast nr. 8
U kunt uw tuinafval ook zelf naar één van de groene containers brengen van
het afvalpunt aan de Toetsenburgweg (Noord) of Mari Baronlaan (Zeeburg).
Woont u vlak bij een van de tuinkorven en wilt u een oogje in het zeil
houden? Stuur dan een mail naar tuinkorven@amsterdam.nl
Meer informatie over de tuinkorven staat op:
www.centraledorpenraad.nl/tuinkorven-in-landelijk-noord
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen
LN Schoon!
In Landelijk Noord zijn vrijwilligers actief om in hun omgeving zwerfvuil op te
ruimen. Wilt u ook 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.
Parkeerplaats Ransdorp
Ransdorp heeft een groot gebrek aan parkeerplaatsen, immers veel bewoners
beschikken niet over eigen parkeergelegenheid. Met name de bewoners
rondom de kerk en achter het raadhuis zijn aangewezen op de parkeerplaats.
In de zomer van 2021 is de parkeerplaats in Ransdorp grondig aangepakt. Het
is mooi geworden en opgehoogd, zodat we op regenachtige dagen onze
kaplaarzen thuis kunnen laten. Helaas kwamen we er bij de oplevering achter
dat het aantal parkeerplaatsen met ongeveer 8 plekken was verminderd. Een
paar maanden hebben we aangekeken welk effect dit zou hebben op het
dorp. Dit bleek niet positief. Vervolgens heeft de Dorpsraad Ransdorp, met
bemiddeling van de Centrale Dorpenraad, contact gelegd met de gemeente.
In januari dit jaar heeft de Dorpsraad samen met een groepje betrokken
bewoners, de gemeente en Van Gelder (de aannemer) een ronde over de
parkeerplaats gelopen waarbij we een aantal mogelijke oplossingen hebben
voorgelegd. Zij gingen hier positief op in met als resultaat dat er inmiddels
vier extra plekken op de parkeerplaats zijn aangelegd.
Ransdorpers en mensen die ons dorp regelmatig bezoeken weten dat verkeer
en parkeren een dagelijkse uitdaging zijn. Daarom het verzoek: enkel
parkeren op de daarvoor bestemde plekken, vrijlaten van wisselplaatsen en
zoveel mogelijk op eigen erf parkeren.
Dit draagt bij aan veilig verkeer & prettig parkeren in Ransdorp.
Alvast dank!

Dorpsraad Ransdorp
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Informatie & Activiteiten
Kliederkerk in Zunderdorp
Op zondag 10 april is de volgende Kliederkerk en dan is het een Palmpasen
special. We gaan palmpaasstokken in elkaar timmeren, we gaan de stokken
versieren met snoepgoed, mandarijnen, pinda´s en nog veel meer. Onze
dominee Taco zal het verhaal over Palmpasen vertellen. Ook gaan we ons
voorbereiden op het Paasfeest en gaan we matses eten en nog iets anders
maken. De kliederkerk is van 12:00-13:30 uur in onze dorpskerk en is voor
kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wil je ook komen?
Meld je dan voor 5 april a.s. aan bij Anne-marie, info@kerkzunderdorp.nl
Leuk om je dan te zien!
Vrouwen van Nu, presentatie Cottage tuinen
Op donderdag 14 april geeft Cees Verkerke een presentatie over ‘De
landschappelijk cottagetuin in Engelse sfeer’. In zijn lezing neemt hij u mee in
zijn tuin en laat het mee beleven. Hij verteld over zijn droom als 6 jarige en
wat daar nu van is uitgekomen. Het vormgeven van zijn droom in de tuin is
een opeenstapeling van teleurstelling en succes. Het resultaat laat hij zien met
prachtige foto’s.
De bijenkomst is in het Jeugdgebouw Zunderdorp van 14.00 tot 16.00 uur.
1ste paasdag: ‘Voorjaarsklanken vanuit De Hooischuur’
Zondagmiddag 17 april bent u vanaf 14.30 uur welkom in De Hooischuur op
de boerderij van de familie Vendrig voor een ‘paasconcert’.
Saxofoonkwartet De Kop van Riet & trombonequintet De Paas Bones spelen
prachtige muziek; luister en geniet onder het genot van een hapje en een
drankje. Ter afsluiting is er een paasvuur met marshmallows, paaseieren,
drankjes en gezelligheid en luiden we gezamenlijk de lente in!
Deuren open 14.30 uur, aanvang 15.00 uur
Entree
gratis (vrijwillige bijdrage)
Adres
Liergouw 78B, Ransdorp
Tot ziens in De Hooischuur,
Familie Vendrig
www.dehooischuuramsterdam.nl
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Koffie-inloop in Zunderdorp
De koffie-inloop gaat weer beginnen! Zin om samen met anderen even bij te
kletsen onder het genot van een kopje koffie? Woensdag 20 april van 10.0011.30 uur is er weer koffie-inloop in het Jeugdgebouw, Achterlaan 3 in
Zunderdorp. Kom je ook? Iedereen is welkom!
Tieneravond in Zunderdorp
Op 21 april is er weer een Tieneravond in de kerk van Zunderdorp. We gaan
verder met ons thema Talenten. Van te voren eten we met elkaar, daarna
gaan we met elkaar in gesprek en we spelen ook altijd een spel. Ben je er bij?
Lijkt het je ook leuk om eens een keer te komen? Gezellig! Meld je aan bij
Madelon (06-81937480) of Anne-marie (06-42081177) of via
info@kerkzunderdorp.nl
Kledingactie voor Mensen in Nood in Schellingwoude
Op zaterdag 23 april vindt de jaarlijkse Kledinginzamelingsactie van Sam’s
kledingactie voor Mensen in Nood plaats. Uw draagbare kleding ,schoeisel en
huishoudelijk textiel in gesloten zakken, zijn van harte welkom bij de
opslagruimte rechts naast de Schellingwouderkerk
Wijkergouw 6, 1023 NJ Schellingwoude.
Zaterdagmorgen van10.00 uur tot 12.00 uur
Eventueel willen wij u helpen bij het vervoer van de zakken.
De opbrengst gaat naar een project van Cordaid voor beter onderwijs in
Oeganda ,met name voor meisjes.
Contactpersoon Mary Takken 020-4904477 of 06-28057866
In gesprek over levensvragen
Op dinsdagmorgen 26 april start de zogenaamde Omegacursus in
Zunderdorp. Een cursus die zich richt op ouderen die in gesprek willen gaan
over geloofs- en levensvragen. Denk aan vragen als: wat doet ouder worden
met je; wat heb je aan bidden; hoe stel jij orde op zaken; als kinderen andere
keuzes maken? Dominee Taco neemt de inleiding voor zijn rekening en
daarna openen we het gesprek. We eindigen met een lunch.
De start is op 26 april om 10.30 uur, in het Jeugdgebouw in Zunderdorp.
Er zijn vijf bijeenkomsten, 1 x in de 2 weken.
Aanmelden bij Taco (06-19921974) of op info@kerkzunderdorp.nl.
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Samen eten in de witte kerk Holysloot
Het mag weer samen eten in Holysloot op 6 mei a.s.
Neem gezellig u buren mee en geef u op voor 1 mei.
Iedereen is welkom. We beginnen om 18.00 uur.
Tot dan groet Ineke Spelt 06-20271567 beneninekespelt@gmail.com

Kringloopwinkel Holysloot
De kringloopwinkel in het Dorpshuis van Holysloot, Dorpstraat 40, is iedere
woensdag te bezoeken tussen 10.00 en 13.00 uur. Op de 1e zaterdag van de
maand, eerstvolgende keer 7 mei, kun je terecht tussen 11.00 en 14.00 uur.
Kom gezellig langs om rond te neuzen tussen al de leuke spullen, kleine
goederen, boeken, schoenen en kleding!
Voor de inbreng van goederen of kleding graag contact opnemen met Linda:
tel 06-42571323. De opbrengst is voor het Dorpshuis Holysloot,.

Tentoonstelling schilderijen Wil Schindler
De tentoonstelling ‘WIL 100‘ wordt georganiseerd ter gelegenheid van de
100ste geboortedag van Wil Schindler. De tentoonstelling geeft een overzicht
van de schilderijen die hij tussen 1946 tot aan zijn overlijden in 1984 heeft
geschilderd. Van de kapel van Durgerdam tot maanlicht in het Zwarte Woud.
Wil woonde het grootste deel van zijn leven in Ransdorp, aan ‘t Overkantje op
nr. 101. Naast zijn werk als huisschilder was hij een gedreven en veelzijdig
kunstschilder die zich liet inspireren door zijn omgeving. Hij schilderde de
dorpen van Landelijk Noord, molens, schepen en stillevens. Maar ook de
landschappen uit zijn jeugd zijn te zien. Schilderijen van het Zwarte Woud,
waar hij 100 jaar geleden werd geboren.
Van 13 t/m 15 mei, in de Dorpskerk Durgerdam, open van 12.00-18.00 uur.
www.centraledorpenraad.nl/tentoonstelling-wil100

Tuinvrouw biedt zich aan
Heeft u hulp nodig met het ontwerpen, restylen of opruimen van uw tuin?
Mail dan naar liset4u@hotmail.com
Vele handjes maken licht werk.
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Yurt zoekt plek!
Mijn shiatsu praktijk in Amsterdam centrum wordt te klein, mijn droom is al
jaren om een Yurt te hebben en nu voelt als het moment om het te laten
gebeuren. Nu nog een plek!
Heeft u op het erf of in het weiland een stukje land over? Zou u dat willen
verhuren voor een maandelijks bedrag en mag ik daar een yurt opzetten?
Staat u open voor wat levendigheid op uw erf? Dan hoor ik heel graag van u!
Ik ben vrouw, moeder van 2 kinderen, ik zorg goed voor mijn omgeving en
ben ondernemer met een bloeiende praktijk. Graag kom ik kennis maken,
uiteraard valt er veel te bespreken en komt er veel bij kijken.
Maar die niet waagt die niet wint!
Elya Salié / efsalie@gmail.com / 06-18295497

Muzikant(en) gezocht
Speel jij een instrument en ben je opzoek naar iemand om mee samen te
spelen, dan zoek ik jou! Ik, Meza, Schellingwoudse, 50+er, speel accordeon
en zoek mensen om mee samen te spelen. Alle instrumenten zijn welkom.
Wat ik speel is heel gevarieerd en gaat van minimal-music zoals Philip Glass
via Nina Rota’s filmmuziek tot wereldmuziek en swing … en af en toe een
zeemansliedje ;) En jij?
Gezellig samenkomen, muziek spelen en kijken waar het toe leidt is mijn
insteek, maar ik sta ook open om aan te sluiten bij een bestaande groep.
Ik kijk uit naar je bericht via meza@mezarijsdijk.nl !

Tuinpark Wijkergouw
Bezoekers zijn weer welkom op ons Tuinpark Wijkergouw. Op zaterdag kunt u
tussen 12.30-13.30 uur bij ons genieten van een gezellige lunch.
Tot half oktober kunt u in ons winkeltje terecht voor allerlei goede
tuinbenodigdheden, zoals allerlei gereedschap en een zak potgrond voor een
goede prijs.
In ons werkhok ‘Samen Sterk’ staat een verzameldoos van Stichting Aap.
Hierin kunt u uw oude laptop, telefoontje en cartridges inleveren voor het
goede doel. Samen Sterk is t/m eind oktober geopend op zaterdagochtend
van 9.00-12.30 uur.
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Geraniumverkoop
Ook dit jaar verkoopt de Stichting Hoeboeh weer verschillende soorten
geraniums voor de projecten in Roemenië en Moldavië. Daarnaast geeft
Hoeboeh, via de projecten in Moldavië, extra financiële ondersteuning, voor
de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne.
De winst die met de geraniumverkoop wordt gemaakt is geheel bestemd voor
de projecten. Wilt u ook onze projecten ondersteunen met een bestelling om
zo een zomer lang van deze mooie 1e klas kwaliteitsgeraniums te genieten.
Keuze uit staande en hanggeraniums in verschillende kleuren.
Bestellen vóór 25 april, thuisbezorgd in de 1e helft van mei.
Meer informatie en bestelgegevens op:
www.centraledorpenraad.nl/geraniumverkoop-2022

Fred Ordas
1941 - 2022

Het heeft ons enorm verwarmd dat zoveel mensen blijk van
belangstelling hebben gegeven na het overlijden van Fred.

Wij willen iedereen bedanken voor alle hulp, bezoekjes, appjes,
telefoontjes en bloemen. Maar ook de mensen die Fred in het
dorp een laatste eer bewezen door langs de kant te staan toen
de koets met Fred het dorp uit reed en de mensen die bij
De Nieuwe Ooster een erehaag vormden.
Anja, Wim en Els
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Agenda april/mei 2022
6 april
10 april
11 april
11 april
12 april

Gesprek onderhoud begraafplaatsen
Kliederkerk Zunderdorp
Dorpsraad Ransdorp
Dorpsraad Zunderdorp
Dagelijks bestuur CDR

14 april
14 april
17 april
20 april
21 april

Vrouwen van Nu, presentatie
Wipbrug afgesloten
Paasconcert in De Hooischuur
Koffie-inloop Zunderdorp
Tieneravond Zunderdorp

22 april
23 april
26 april
6 mei
7 mei

Nationale zaaidag
Sams kledingactie Schellingwoude
Start Omegacursus
Samen eten Holysloot
Kringloopwinkel Holysloot

