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

Colofon 

Kopij december digitaal opsturen uiterlijk tot vrijdag 6 januari 2017 

 
Redactie 

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

 
Website: 
www.centraledorpenraad.nl 
 

Oplage 1000 exemplaren 

Bezorging J. Gils (020-6368967) 

Tekening Impressie Schellingwoude met Sluisbuurt 

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 
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Nieuws van de Centrale Dorpenraad 

 
 
Het laatste 't Zwaantje van 2016 alweer! Tien edities vol met informatie over en 
activiteiten in Landelijk Noord. En de speciale uitgave rond Koningsdag die 
samen met onze Oranjeverenigingen tot stand komt. 
Het is een druk jaar geweest met veel ontwikkelingen rond de dijkversterking en 
culturele activiteiten i.v.m. de manifestatie Waterlandse Vloed. 
Als gevolg van de subsidiekorting die de Centrale Dorpenraad per 1 januari 2017 
krijgt is er dit jaar afscheid genomen van de beleidsmedewerker. 
Volgend jaar bestaat de Centrale Dorpenraad 60 jaar, we hopen daar middels 
enkele activiteiten aandacht aan te kunnen besteden. 
 
Kantoor gesloten 
Vanwege de kerstvakantie is het kantoor van de Centrale Dorpenraad gesloten 
van 23 december t/m 8 januari. 
 
 

De Centrale Dorpenraad en de redactie van 't Zwaantje wenst iedereen 
alvast hele fijne feestdagen! 

 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
De meeste vergaderingen zijn op het kantoor van de Centrale Dorpenraad en 
beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
2 december  Werkgroep Historie  
6 januari  Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
 
 
Hoe heet de brug ? 
Op de website van de Centrale Dorpenraad staat een overzicht met al de 
bruggen in Landelijk Noord die nog geen naam hebben. Van de circa 50 bruggen 
hebben slechts 9 stuks een officiële naam. Hier willen we graag verandering in 
brengen ! Via de diverse Dorpsraden willen we mogelijke namen inventariseren 
en de naamgeving onderbouwen zodat er bij de gemeente een voorstel tot 
naamgeving kan worden ingediend. 
Suggestie voor een naam ? 
Geef dit dan door aan je eigen Dorpsraad of de Centrale Dorpenraad 
tel. 020-4904437 
mail info@centraledorpenraad.nl  
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Cadeau voor Sinterklaas of Kerst ? 
Zoek je een geschikt cadeau voor de komende Sinterklaas, Kerst of een 
verjaardag. De Centrale Dorpenraad heeft nog interessante boeken over 
historische gebeurtenissen in Landelijk Noord te koop: 
Nood aan den dijk, Waternood 1916 
en 
Landelijk Amsterdam-Noord 1940-1945 
Een boek kost € 19,50 en is te koop via het kantoor van de Centrale Dorpenraad. 
Bestellen via info@centraledorpenraad.nl kan ook. 
 
 
Maak het inbrekers niet gemakkelijk 
In de wintermaanden, wanneer het lang donker is, worden er meer inbraken 
gepleegd. Dat blijkt uit cijfers van de politie. Vooral rond de kerstdagen slaan 
inbrekers graag hun slag, omdat ze weten dat mensen dan minder vaak thuis 
zijn. U kunt zelf veel doen om de kans om slachtoffer van inbraak te worden te 
verkleinen. De politie en de gemeente helpen u hierbij. Onder andere door 
preventieadvies aan huis. 
Wat kunt u zelf doen? 

 Bent u niet thuis? Laat het licht aan. Verlichting geeft een bewoonde 
indruk. Gebruik een tijdschakelaar en vergeet de buitenlamp niet.  

 Kijk goed wie er aan de deur staat als u opendoet. Doe niet zomaar open. 
Gebruik raam, deurspion, intercom of kierstandhouder om te zien wie er 
aan de deur is. 

 Sluit ramen goed en doe de deur op slot wanneer u weggaat. Laat de 
sleutel er niet inzitten. Zorg voor goed hang- en sluitwerk.  

 Ziet u iets verdachts, bel dan 112.  
Meer informatie en tips: www.amsterdam.nl/donkeredagentips 
Bron: Nieuwsbrief Amsterdam 
 
 
Nextdoor Waterland 
De gratis en besloten buurtapp Nextdoor krijgt steeds meer leden in landelijk 
Noord ! Via Nextdoor kun je contact houden met buren en makkelijk berichten 
en oproepjes verzenden naar je buurt. Berichten met onderwerpen als: Kat 
vermist; Rommelmarkt; Perenactie en Schoonmaakster gezocht worden 
geplaatst. Je kunt jezelf aanmelden en toevoegen aan de buurt 'Waterland'. 
Nextdoor is beschikbaar voor computer en smartphone. 
 
 
Meer weten over uw buurt ? 
De gemeente heeft een informatiepagina per buurt ingericht waarop je 
informatie over je buurt kunt vinden, kijk voor informatie over 'onze' buurt op: 
https://www.amsterdam.nl/waterland/ 

  

https://www.amsterdam.nl/donkeredagentips/
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Dode watervogels 
Sinds begin november heeft Nederland te maken met dode watervogels. 
Rondom Amsterdam is recent bij diverse groepen dode vogels het 
vogelgriepvirus vastgesteld. De gemeente vraagt u om iedere vondst te melden 
bij de Dierenambulance Amsterdam via 0900-210 00 00.  
Geef daarbij een duidelijke omschrijving van de vindplaats. 
De dode vogels worden vervolgens door de Dierenambulance of door een 
overheidsdienst weggehaald. Omdat deze medewerkers direct en intensief 
contact met besmette vogels hebben, dragen zij voor hun eigen veiligheid 
beschermende kleding met mondkapjes. 
Wat kunt u doen? 
Raak de vogels niet aan en meld de vondst. Zolang ergens dode vogels liggen, is 
het raadzaam dat hondenbezitters hun hond daar aangelijnd houden. 
Meer informatie staat op de websites van het Hoogheemraadschap www.hhnk.nl 
of het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu www.rivm.nl 
Bron: Nieuwsbrief Amsterdam 
 
 

Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 

 
 
Klachten Durgerdam 
De Centrale Dorpenraad heeft klachten ontvangen over het riool, gas en elektra 
op Durgerdam. Deze zouden zijn te wijten aan achterstalling onderhoud aan de 
leidingen. De Centrale Dorpenraad heeft de problemen gemeld aan de 
bestuurscommissie. 
Bewoners worden verzocht problemen te melden aan de verantwoordelijke 
diensten. Dat zijn voor: 
gas- en stroomstoring     0800-9009 
Waternet/riool      0900-9394 
 
 
Werkgroep Cultuur 
Onlangs heeft de werkgroep Cultuur zijn laatste vergadering van 2016 
gehouden. Op deze avond werd er teruggekeken naar het afgelopen jaar waarin 
de watersnood van 1916 is herdacht en de veel activiteiten van de manifestatie 
Waterlandse Vloed zijn georganiseerd. 
Deze avond namen ook drie leden van de werkgroep afscheid; Floor, Wil en Frits 
hebben jarenlang de werkgroep versterkt met hun kennis en kunde.  
Zij worden heel hartelijk bedankt voor hun inzet! 
begin volgend jaar komen de resterende leden van de werkgroep weer bij elkaar 
om een grotere cultuur-bijeenkomst voor te bereiden. 
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De Sluisbuurt 
De Sluisbuurt (op Zeeburg) wordt een vernieuwende Amsterdamse wijk, met 
deels slanke woontorens tot 143 meter hoog. De wijk krijgt een divers 
woonaanbod, veel groen, mooie waterkanten en voorzieningen zoals winkels, 
scholen, bedrijfsruimtes en horeca. Er komen maximaal 5.500 woningen. 
Waarvan 30 procent is bestemd voor sociale huurwoningen en het overige deel 
een gelijke verdeling wordt tussen middel dure huur- en vrije sectorwoningen. 
Door op deze locatie intensief en in hoge dichtheid te bouwen, draagt de 
Sluisbuurt bij aan het oplossen van de woningnood in de stad. En blijven op 
andere plekken groen, landelijke gebieden en sportparken beter behouden. 
 
Informatiebijeenkomsten 
We horen graag hoe u over de Sluisbuurt denkt, daarom nodigen wij u uit om 
met ons in gesprek te gaan tijdens 2 informatieavonden. Wij vertellen meer over 
het concept stedenbouwkundige plan van de wijk en verschillende 
projectbetrokkenen beantwoorden uw vragen. 
De inloopbijeenkomsten zijn op: 
Maandag 28 november (al geweest) en donderdag 8 december 
van 19.00 – 21.00 uur in Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179 
 
Inspraak 
In april 2017 neemt de gemeenteraad een besluit over het concept 
stedenbouwkundig plan van de Sluisbuurt. Bij de voorbereiding van dat besluit 
hoort het ophalen van reacties uit de omgeving over het plan, zodat er een 
weloverwogen besluit genomen kan worden. 
Op 11 november 2016 is het plan door het college van B&W vrijgegeven voor 
inspraak. Tot en met 22 december 2016 kunt een inspraakreactie op het plan 
indienen.  
Dit kan per mail naar: ontwikkeling.sluisbuurt@amsterdam.nl  
of per brief naar: Gemeente Amsterdam, Grond en Ontwikkeling 
Gebiedsontwikkeling Oost t.a.v. J. Straub. 
Postbus 11041000 BC Amsterdam 
Telefonisch kan dit via 14020 bij de heer D. Regalado van Os. 
Bron: gemeente Amsterdam 
 
 
Bijeenkomst Sluisbuurt in Schellingwoude 
Zoals te zien is op de voorkant van dit Zwaantje heeft de nieuwe Sluisbuurt grote 
gevolgen voor Schellingwoude. De gemeente wil daarom ook een 
informatieavond over de Sluisbuurt in Schellingwoude houden. 
Zodra deze datum bekend is bij de Dorpsraad Schellingwoude wordt die via de 
website en de nieuwsbrief van de Centrale Dorpenraad en de lokale tam-tam 
gecommuniceerd. 
 

  

mailto:ontwikkeling.sluisbuurt@amsterdam.nl
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Blijft 'Durgerdam slaapt' in de TOP-2000? 
Stilte om de huizen aan de Durgerdammerdijk 
Weemoed op het spiegelgladde water.... 
De eerste regels van 'Durgerdam slaapt' van Jeroen Zijlstra. 
Alle Durgerdammers en betrokkenen bij Durgerdam zingen het lied spontaan 
mee. Dit lied is inmiddels te bestempelen als het Durgerdamse volkslied. 
Ook dit jaar kan er weer gestemd worden op de nummers die vanaf 1e Kerstdag 
tot en met Oudejaarsavond in de Top-2000 van 2016 te horen zullen zijn. 
'Durgerdam slaapt' van Jeroen Zijlstra en zijn band staat al sinds 2005 in de 
TOP-2000. Maar er worden steeds meer stemmen uitgebracht en dus wordt het 
steeds moeilijker om je in de top-2000 te handhaven. 
 
Zie hier de plaats waar het nummer de afgelopen jaren stond: 

JAAR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

PLAATS 711 708 492 909 597 764 919 1105 1216 1425 1682 ?? 

 
Als we Durgerdam slaapt in de top-2000 willen houden breng dan je stem uit. 
Dat kan nog tot en met vrijdag 2 december a.s. 
Ga naar https://stemmen.top2000.nl/ en breng je stem(men) uit op je 
(minimaal 5) favoriete nummers.  
 

  

https://stemmen.top2000.nl/
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Waterlandse Vloed 

 
 
Op 12 november was de slotmanifestatie van de Waterlandse Vloed, het 
herdenkingsjaar van de watersnood van 1916.  
Rond het thema Wij en Water: toen, nu en later zijn er het afgelopen jaar veel 
activiteiten geweest en georganiseerd.  
Op de site www.waterlandsevloed.nl vind je hiervan een overzicht. 
 
Tijdens de slotmanifestatie werden de eerste exemplaren van de Waterland 
uitgedeeld. Deze krant, een speciale overstromingseditie, gaat over de beleving 
van relatieve waterveiligheid. De krant is ook in Landelijk Noord huis-aan-huis 
bezorgd. Als je geen krant hebt ontvangen kun je die afhalen bij het kantoor van 
de Centrale Dorpenraad. 
Ook een speciale Waterlandse Vloed fietstocht is hier verkrijgbaar. 
 
 
100 jaar geleden … 
Dat de schrik er nog goed inzit bij de bewoners van het gebied blijkt wel uit het 
krantenartikel uit De Waterlander van 1 december 1917. Gelukkig blijkt het loos 
alarm. 

 
 
 
Levering walnotenbomen 
Op 1 december worden de bestelde walnotenbomen afgeleverd bij Zorgboerderij 
De Breedijk Hoeve aan de Bloemendalergouw. Daarvandaan kunnen ze 
opgehaald worden en start het rondbrengen van de bomen. 
Iedereen die een boom heeft besteld heeft hierover inmiddels bericht ontvangen. 
Alle informatie staat ook op onze website www.centraledorpenraad.nl 
 
 
 

  

http://www.waterlandsevloed.nl/
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Informatie & Activiteiten 

 
 
De maand december vindt een warm welkom in Holysloot ! 
Om de koude decembermaand een warm begin te geven, staan in Holysloot op 
zaterdag 3 en 10 december verschillende deuren voor u open! 
U wordt op vier locaties in de Dorpsstraat door verschillende deelnemers en 
vrijwilligers een warm welkom geheten.  
De Sint is in het land en Kerstmis staat alweer bijna voor de deur. In deze koude 
donkere maand leggen ze in Holysloot dit jaar de nadruk op het gezellig samen 
vieren. Het warm, knus en gezellig maken van uw thuis. De duisternis verlichten 
met een lampje en familie, vrienden en of bekenden blij maken met cadeautjes.  
 
Om daarvoor in de stemming te komen kunt u genieten van o.a. koffie, hand 
gemaakte warme winter mutsen, sjaals, sokken, Patchwork en heerlijk eten. 
Maar ook is er kunst, meubelontwerp, keramiek, antiek, curiosa, zijn er sieraden 
en handgemaakte lifestyle producten in de aanbieding .  
 Dorpsstraat 16: Antiek & Curiosa; Sieraden, handgemaakte lifestyle 

producten & cadeautjes voor de feestdagen; Meubelontwerp & uitvoering. 
 Dorpsstraat 24a: keramiek & sieraden 
 Dorpsstraat 38: Drink & Eetlokaal. 
 Dorpsstraat 40: Behalve tweedehands spullen en kleding nu ook hand 

gemaakte warme winter mutsen, sjaals en sokken; Zelfgemaakte jam, 
handgemaakte ornamentjes, waxinelichthouders & babyspeeltjes; Patchwork. 

Het begint om 11.00 uur en de laatste sluit haar deuren om 23.00 uur. Op een 
aantal van deze adressen zitten meerdere deelnemers. In het dorp en op de 
locaties zijn affiches te vinden met de namen, nummers en meer informatie.  
 
 
Mannenkoor komt naar Zunderdorp 
Zondagmorgen 4 december komt het Christelijk Mannenkoor Immanuël uit 
Mijdrecht-Wilnis met ongeveer 50 zangers naar de Dorpskerk in Zunderdorp. 
Daar verlenen zij muzikale medewerking aan de kerkdienst die om 10.00 uur 
begint. Voorganger in deze dienst is ds. Robert-Jan van Amstel. Hartelijk welkom 
 
 
Soos Ransdorp 
Op dinsdag 6 december viert de Soos van Ransdorp hun Sinterklaasfeest. 
Vanaf 14.00 uur bent u weer van harte welkom in Dorpshuis 'De Beke'. 
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Verhalende herinneringen 
Vrijdagavond 9 december - 19.00 en 21.00 uur 
Witte Kerkje - Holysloot 
Deze avond schenken we aandacht aan onze herinneringen. Herinneringen aan 
mensen die zijn overleden of die we uit het oog zijn verloren. U kunt uw 
herinneringen samen delen of in stilte overdenken. Ieder op eigen wijze. Er is 
prachtige live pianomuziek.  
Er hangen gedichten die aansluiten bij veel gedachten. 
Er is een voordracht. 
Er is een lach. 
En er is koffie, thee en een goed glas wijn. 
Kom en ga wanneer het u past. 
 
Draag bij! 
Uit uw hart – In het hart: 
Schrijf uw herinnering op b.v. een post-it en geef hem een mooie plaats in het 
verlichte hart in de kerk. 
Fijn als u komt! Voor uzelf en de andere aanwezigen. 
 
Je sterft pas als ze het niet meer over je hebben 
Citaat Bram Vermeulen 
 
 
Kerst Soos Ransdorp 
Bezoekers van de Soos van Ransdorp kunnen op donderdag 15 december 
aanschuiven aan het kerstdiner. Deze begint om 17.00 uur in Dorpshuis 'De 
Beke'. 
 
 
Presentatie Mooie Blauwe Donau 
Op donderdag 15 december geeft pianist Klaas Bakker een presentatie over die 
"Mooie Blauwe Donau”. En mooi is de Donau zeker, wat dat betreft had Johan 
Strauss gelijk. Ooit bleek bij een onderzoek dat de rivier in de loop van het jaar 
alle kleurschakering van groen via grijs naar bruin vertoont, maar zelden blauw 
is! Op deze licht ironische maar ook bewonderende wijze komen veel aspecten 
van Wenen aan bod. Met filmbeelden van de keizerlijke pracht en praal en van 
het dagelijks leven in de stad. Van het reuzenrad in het Prater, keizerin Sissy, de 
dierentuin van paleis Schönbrunn, de schilderijen van Klimt enz. 
Daarbij de muziek van bekende Weense componisten als Haydn, Mozart, 
Beethoven, Schubert en Johan Strauss. 
Een gevarieerd en levendig (klank)beeld van Wenen door de eeuwen heen 
Voor leden en niet leden. Lady's only! 
Voor niet leden € 5,- 
Wijkgebouw Schellingoude. Wijkergouw 12, Schellingwoude. 
Aanvang: 20.00 uur 
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Waterland in kerstsfeer 
Zondagmiddag 18 december van 15.00 uur-17.00 uur wordt er in de 
Schellingwouderkerk een kerstconcert gehouden. Het koor van Schellingwoude 
onder leiding van dirigent Ricus Smid treedt op in samenwerking met Zanggroep 
Waterland en het opleidingsorkest van de Waterlandse Harmonie onderleiding 
van Alida Holwerda. 
 
 
Soos Zunderdorp 
Woensdag 21 december is de kerstviering van de Soos. We beginnen om  
10.30 uur met koffie en wat lekkers. Na een drankje lezen en zingen we uit de 
kerstliturgie en na het kerstverhaal is er een heerlijke kerstlunch. Wilt u zich van 
te voren opgeven bij een van de Sooscommissieleden? 
 
 
Geen Stille Nacht 
Na een drukke dag in Bethlehem sluit de herbergier de deur van zijn herberg. Hij 
kruipt moe en voldaan in zijn bed. Maar er wordt hem weinig rust gegund! De 
hele nacht door kloppen de meest wonderlijke gasten bij hem aan.  
Wil je weten wie er allemaal aankloppen? Kom dan naar het kerstfeest in de kerk 
van Ransdorp. Op woensdagmiddag 21 december, van 16.00-16.45 uur. Het 
feest is voor kinderen, ouders, opa’s en oma’s, voor iedereen.  
We zingen kerstliederen. Er is een collecte voor Noodonderwijs voor Syrische 
kinderen. Na vijf jaar burgeroorlog is nu al meer dan de helft van de Syrische 
bevolking gevlucht. Edukans zorg ervoor dat kinderen weer naar school kunnen 
gaan. De kinderen van obs De Weidevogel kunnen daarna naar hun kerstdiner in 
school. Dit sluit op elkaar aan. 
Het feest wordt georganiseerd door juf Carmen (GVO) en door de kerk (PKN) in 
Ransdorp en Holysloot. 
 
 
Kerstavonddienst in Zunderdorp 
Zaterdagavond 24 december bent u hartelijk welkom in de sfeervolle Dorpskerk 
van Zunderdorp. In de eeuwenoude koperen kronen branden tientallen kaarsen.  
De Kerstavonddienst begint om 19.30 uur. 
Voorganger is onze 'oud' predikant ds. André Troost. Muzikale medewerking is er 
van BeZ (Blazers ensemble Zunderdorp). Na afloop van deze dienst is er warme 
chocolademelk of glühwein met kerstbrood. 
 
 
Piano te koop 
Goed onderhouden, regelmatig gestemde en warm klinkende Petrof piano in 
zwarte hoogglans lak. Te bezichtigen en te bespelen in Durgerdam. Vraagprijs  
€ 1800,- exclusief vervoer, maar we helpen wel met sjouwen. Korting 10% voor 
belangstellenden die ‘t Zwaantje lezen. Meer informatie 0032486556724 
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Kerstavond in Durgerdam 
Op Kerstavond, 24 december om 20.00 uur zingt vrouwenkoor 'Het Breedkoor'' 
o.l.v. Rita Reijmers bekende kerstliederen bij het kaarslicht van de kroonluchters 
van de Dorpskerk Durgerdam. Het koor treedt op met op piano Willy Ringeling, 
soliste Marjan Reehorst en m.m.v. Berend van Halsema op hobo en blokfluit. 
Na afloop is er glühwein en duivekater. 
 
 
Kerst voor iedereen in kerk Ransdorp 
Dit jaar op de kerstavond, zaterdag 24 december, Kerst voor iedereen in de 
kerk van Ransdorp. Een samenzijn met vele bekende kerstliederen, prachtige 
kerstmuziek van de Waterlandse Harmonie o.l.v. Thomas Geerts, het verhaal van 
de geboorte van Jezus en een waargebeurd kerstverhaal over een vluchteling in 
Nederland. Kerst voor iedereen, een mooi, sfeervol begin van kerst. Iedereen is 
van harte welkom bij ‘Kerst voor iedereen’, een samenzijn, geen kerkdienst. Het 
begint om 21.30 uur en na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Er 
is een collecte voor een goed doel. Kerst voor iedereen wordt georganiseerd 
door de Protestantse Gemeente Ransdorp-Holysloot.  
 
 
Kerstmorgendienst in Zunderdorp 
Zondagmorgen 25 december 1e Kerstdag staat de kerkdienst in het teken van 
de Kerstmusical verzorgd door de kinderen van de kinderkerk Zunderdorp o.l.v. 
Anne-marie Bakker-van Meerveld. Voorganger is ds. Robert-Jan van Amstel 
De kerkdienst begint om 10.00 uur 
 
 
Kerstviering in Durgerdam 
Op Kerstmorgen 25 december is er om 10.30 uur een kerstviering in de 
Dorpskerk van Durgerdam met als voorganger ds. Pieter Lootsma.  
Op orgel/piano speelt Simon Plemp m.m.v. Ingrid Nugteren, sopraan; 
Tobias Segura Peralta, altus; Laurent Nadal, tenor; Nathan Tax, bas. 
 
 
Durgerdammer Muziekmiddag 2017 
Op zondag middag 2 april is er weer een muziekmiddag in het mooie kerkje van 
Durgerdam. Een open podium voor muzikale bewoners van Durgerdam, 
Waterland en Amsterdam-Noord. 
Klassieke en moderne optredens, kleine en grote koren zijn welkom. 
We gaan er weer een mooie middag van maken. 
Aanmelden bij Rita Hendriks e-mail :ritahendriksvanbaalen@.com 
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Telefoongids Zunderdorp 
Teun Klijn heeft onze Zunderdorper telefoongids weer helemaal ‘up to date’ 
gemaakt. Deze vernieuwde uitgave is te koop voor € 4,- bij Teun Klijn,  
Hilda van Meerveld en op de boekentafel in de kerk.  
Ook te bestellen via hildavanmeerveld@live.nl of klijnteun@kpnplanet.nl 
Wilt u meehelpen om deze gids helemaal bij te houden? Geef dan de wijzigingen 
die u weet even door aan Teun of Hilda. 
Opbrengst is voor onderhoud fonds van de kerk. 
 
 
Drie redenen om vriend van de Waterlandse Harmonie te worden 
Eén: `Wie wind zaait’ de voorstelling deze zomer. Voor en achter de schermen 
deden wel 200 mensen mee uit Waterland. Het was een mooi en superspannend 
project, nog nooit hebben we zo vaak naar de lucht gekeken.  
Twee: De Waterlandse Harmonie is er voor heel Waterland. Een orkest met 
traditie dat al 110 jaar in de dorpen speelt. Met muzikanten tussen tien en 
tachtig jaar waarvan sommigen al meer dan 50 jaar meespelen.  
Drie: De Harmonie leidt jonge talenten op. Tijdens ons laatste concert in de 
Nieuwendammerkerk stonden ze in de spotlights. 
Dit voorjaar willen wij graag een cd opname maken van de prachtige muziek van 
`Wie wind zaait’ die gecomponeerd werd door Thomas Geerts. Met deze cd 
kunnen wij laten zien wat we in huis hebben en natuurlijk krijgt u hem met 
korting. Wilt u mee investeren in dit project? Wij zijn trots op uw steun! 
Doe de kaart uit het Zwaantje in de bus bij een contactpersoon uit uw dorp of 
stuur een e-mail aan: waterlandseharmonie@live.nl 
Zunderdorp  Henk Hagedoorn, t Nopeind 10 
Ransdorp  Ine de Haas, Dorpsweg Ransdorp 7 
Durgerdam  Gerrie Burger, Durgerdammerdijk 80 
Schellingwoude Ties Draper, Schellingwouderdijk 157 
Holysloot  Irene Postma,Dorpsstraat Holysloot 60B 
 
 
Pak de koffer maar weer uit, schat ! 
Dit blijspel in drie bedrijven geschreven door Jan Tol en Astrid Baijs wordt op 
3 en 4 februari en op 10 en 11 februari 2017 opgevoerd door Toneelvereniging 
Ransdorp in buurthuis ‘de Beke’ te Ransdorp. 
Robertus van der Heyde wil met zijn vriendin Corina een leuk weekend hebben. 
Daarom heeft hij zijn vrouw wijsgemaakt dat hij een cursus moet volgen. Zijn 
secretaresse boekt een kamer in een hotel, maar dat blijkt niet zo slim te zijn … 
Noodlot dwingt hen echter toch in het hotel te blijven, zij het op een andere 
kamer en onder een andere naam. U maakt kennis met verschillende hotelgasten 
en met een bijzondere hotelgast die ‘Robertus uit de nood kan helpen’. Ze 
hebben echter niet gerekend dat Robertus zijn vrouw op het laatste moment ook 
een verrassing voor hen in petto heeft. 
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Tijdelijk te huur 
Wegens wereldreis is tijdelijk te huur een groot woonschip, gelegen net voor 
Durgerdam, periode 25 januari t/m 13 juni 2017. 
150 m², van alle gemakken voorzien en fantastisch uitzicht over het Buiten IJ. 
Huurprijs € 1250,- ex per maand. Bij interesse, mailen wij graag foto’s. 
email: pernille@glasiusmaatwerk.nl of telefoon 06-30812517 
 
 
Schaatsen slijpen 
Alle soorten (incl. richten en ronding) 
Uw vertrouwde adres: Liergouw 6, Schellingwoude 
TB Lassche. tel. 020-4904272 of 06-40466668 
Tevens uitverkoop div. schaatsen klaar voor gebruik. En voor liefhebbers nog 
houten schaatsen, ook nieuw. 
 
 
Kerstconcert: A Christmas Festival | 22 december, 20:15 uur 
Amsemble en NEOS Brass brengen groots kerstconcert in de Ark van Amsterdam 
Noord. Op donderdagavond 22 december geeft het koor Amsemble, samen 
met hét koperensemble van Nederland, NEOS Brass een uniek kerstconcert in de 
Ark van Amsterdam Noord. 
Twee topensemble brengen het kerstverhaal met verstilde a capella werken tot 
aan feestelijk trompetgeschal in het 'Gloria' van John Rutter. Een feestelijk 
kerstconcert voor het hele gezin. 
Het koor begint het concert met de bekende ‘A Ceremony of Carols’ van 
Benjamin Britten begeleid door harpist Victoria Davies. Het kerstverhaal vervolgt 
zich met een aantal fraaie a capella werken van John Taverner, James MacMillan 
en Ola Gjeilo. Het hoogtepunt van de avond is het spetterende ‘Gloria’ van John 
Rutter voor koor, koperensemble, percussie en orgel. Daarnaast hoort u een 
aantal bekende Carols waarbij ook het publiek wordt uitgenodigd mee te zingen. 
Het programma wordt afgewisseld met twee intermezzo’s voor koperensemble. 
Een programma vol heerlijke muziek en fantastische musici. Medewerking wordt 
verleend door het ABC Ensemble, organisten Wim Voogd en Wim Magré, Victoria 
Davies (harp) en het koperensemble NEOS Brass.  
Het geheel staat o.l.v. dirigent Benjamin Bakker.  
Aanvang concert 20:15 uur, kerk opent om 19:45 uur. 
Kaarten zijn online verkrijgbaar via www.amsemble.nl voor € 20,- in de 
voorverkoop en voor € 25,- aan de zaal. Koren en groepen vanaf 6 personen 
krijgen € 2,50 korting p.p. Mailen kan ook naar: kaartenvoorverkoop@gmail.com 
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Waterland als wonderland 
 
Wie lang in Landelijk Noord woont weet het: Waterland blijft je verrassen. Dit 
voorjaar verscheen Oerknal aan het IJ. Een boek over heden en verleden van 
Amsterdam Noord. Waterland speelt daarin een grote rol. Dat plaatsen als 
Ransdorp, Holysloot en Durgerdam een stevig verleden hebben, is bekend. Maar 
wie wist dat onze Dieën ooit als één rivier aan de basis stonden van de stad 
Amsterdam? Niet de Amstel of het IJ, maar het Waterlandse Die is de bronrivier 
van onze huidige hoofdstad. In Oerknal aan het IJ onderbouwt Bas Kok deze 
‘Diepothese’ aan de hand van wetenschappelijk archeologisch onderzoek. In het 
jaar dat de eerste huisjes van Amsterdam rond het latere Damrak werden 
gebouwd, behoorde de huidige grachtengordel waarschijnlijk tot Groot-
Waterland. De Amstel lag vijf kilometer verderop in Amstelland, bij Abcoude en 
Ouderkerk – net als nu trouwens. Pas veel later werden Amstel en Die (al vrij 
snel hernoemd tot ‘Noorder Amstel’) met elkaar verbonden.  
 
Het is slechts een van de wonderlijke waarheden in dit boek. Oerknal aan het IJ 
belicht ook andere Waterlandse schoonheden, wonderen en mysteriën. Wat de 
schoonheid betreft: Landelijk Noord is zonder mededinging de antieke houten 
kast van Amsterdam. In de redelijk onaangetaste dorpen staan meer houten 
huizen dan in de rest van de stad bij elkaar.  
Dat het volk van boven het IJ een rol speelde in de totstandkoming van de 
Gouden Eeuw is redelijk bekend. Zonder Waterland zou de stad in de 17e eeuw 
waarschijnlijk  nooit de belangrijkste van de wereld zijn geworden. De 
Waterlandse melkschuiten waren de witte motor van die Gouden eeuw.  
 
Maar ook het huidige Landelijk Noord zit vol wonderen. Wist je dat het meest 
oostelijke stukje van Amsterdam niet in Oost ligt maar in Landelijk Noord? Iets 
voorbij Holysloot zit je by far op het oostelijkste stuk binnen de gemeentegrens 
van de stad. Waterland – vaak geassocieerd met het gebied ten noorden van de 
noordelijke A10-ringweg - ligt helemaal niet zo noordelijk. Vuurtoreneiland ligt 
even zuidelijk als het Paleis op de Dam.  
Zo onthult Oerknal aan het IJ talloze grote en kleine mysteriën over Amsterdams 
Waterland. Dat het verdwenen dorpje Zosenerdam echt heeft bestaan, en 
waarschijnlijk helemaal niet zo onvindbaar is als we zeggen. En dat Landelijk 
Noord een onbekende, geheime beschermengel heeft. Hoewel: onbekend? 
 
‘Oerknal aan het IJ’, Bas Kok, ISBN 978-90-824575-0-6,  €19,50 (228 pagina’s). 
‘Oerknal aan het IJ’ is verkrijgbaar bij de boekhandel of via info@oliviamedia.nl 
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Agenda december 2016 
 
 

  
  

1 dec Zingen in Dorpskerk Zunderdorp 
2 dec Overleg Werkgroep Historie 
3 dec Warm welkom Holysloot 
4 dec Mannenkoor Immanuël, Zunderdorp 
6 dec Soos Ransdorp, Sinterklaas 
9 dec Verhalende herinneringen, Holysloot 
10 dec Warm welkom Holysloot 
15 dec Soos Ransdorp, Kerstdiner 
15 dec Presentatie Donau, Schellingwoude 
18 dec Waterland in Kerstsfeer, Schellingwoude 

  
20 dec Soos Holysloot, Kerstlunch 
21 dec Soos Zunderdorp, Kerstlunch 
21 dec Kerstfeest Kerk Ransdorp 
23 dec Ophaaldag grof vuil 
24 dec Kerstavonddienst Zunderdorp 
24 dec Kerstavond in Durgerdam 
24 dec Kerst voor iedereen in Ransdorp 
25 dec Kerstmorgendienst in Zunderdorp 
25 dec Kerstviering in Durgerdam 
3 jan Soos Ransdorp, Nieuwjaarsreceptie 

  
 
 

 


