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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 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 

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 januari opsturen uiterlijk tot vrijdag 5 januari 2018 

Redactie Dorpsweg 35 

1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 

info@centraledorpenraad.nl 

Website: 

www.centraledorpenraad.nl 

Oplage 1020 exemplaren 

Bezorging J. Gils (020-6368967) 

Tekening Zunderdorp, Postje van Gerrit Vreeling 
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te redigeren en in te korten. De 
eindverantwoordelijkheid berust bij het dagelijks bestuur van de Centrale Dorpenraad 

 

mailto:info@centraledorpenraad.nl
http://www.centraledorpenraad.nl/
mailto:info@centraledorpenraad.nl
http://www.centraledorpenraad.nl/
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Nieuws van de Centrale Dorpenraad 

 

 

Het laatste 't Zwaantje van 2017 alweer! Het jaar gaat snel voorbij en het 
nieuwe jaar staat alweer op de stoep. In deze editie uiteraard veel activiteiten 

en concerten rond de Kerst, veel leesplezier! 
Kantoor gesloten 
Vanwege de kerstvakantie is het kantoor van de Centrale Dorpenraad gesloten 

van 22 december t/m 7 januari. 
 

 
Agenda Centrale Dorpenraad 

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

8 december Overleg met gebiedsteam Noord-Oost 

11 december Werkgroep Internet 
12 december Dorpsraad Ransdorp 

15 december Werkgroep Historie 
5 januari Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 

 

 
Nieuw bestuurlijk stelsel 

Op 21 maart 2018 kiezen de bewoners van Amsterdam een nieuw bestuur 
voor de stad. Bewoners kiezen een kandidaat voor de gemeenteraad van 

Amsterdam én een kandidaat voor de stadsdeelcommissie. 
De kandidaat voor de stadsdeelcommissie is een buurtbewoner die een 

woongebied vertegenwoordigt. Landelijk Noord hoort bij het gebied  

Noord-Oost. Leden van deze commissie hoeven geen lid te zijn van een 
politieke partij, maar dat mag wel. 

Meer informatie over het nieuwe bestuurlijk stelsel staat op: 
www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/bestuurscommissies/nieuw-

bestuurlijk/ 

 
Bent u van plan om zich kandidaat te stellen voor de stadsdeelcommissie dan 

kan dit tot uiterlijk 27 december want dan sluit de registratie van de 
naamsaanduiding van de lijstnaam! 

Als u uit Landelijk Noord komt en zich kandidaat stelt, wilt u de Centrale 

Dorpenraad daar dan van op de hoogte brengen? BVD 
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Zwerfvuil buitengebied 

Erger je je zich ook zo aan zwerfvuil in bermen en slootkanten? Ik wel! 

In de zomer liggen er vooral lege verpakkingen van eten/drinken en papieren 
zakdoeken, in het najaar zie je veel plastic in de bagger uit de sloten. Met 

enige regelmaat neem ik een zak mee en doe een handschoen aan om het op 
te ruimen, kan ik daarna weer rustig wandelen zonder mij te ergeren. Ik weet 

dat er in Landelijk Noord nog meer mensen zijn die dit doen en samen 

kunnen we onze krachten bundelen. 
Als Centrale Dorpenraad willen we deze eenmans initiatieven graag stimuleren 

en uitbreiden zodat er een zo groot mogelijk gebied wordt bijgehouden.  
Doe je ook mee?  

Samen kunnen we een groot gebied schoon houden! 

Hoeveel tijd kost het? 
Ervaring leert dat het vooral de eerste keer wat meer tijd in beslag neemt, er 

ligt dan nog veel afval. Daarna kun je eens in de 2-3 maanden een inspectie 
doen en het nieuwe afval meenemen. Hoe lang het allemaal duurt hangt 

natuurlijk af van het stuk dat je wilt bijhouden, je zou per keer met 20 á 30 
minuten klaar moeten zijn. 

Wie kan het doen? 
Iedereen die zich aangesproken voelt kan het doen; fietsers, wandelaars, 
honden uitlaters of gewoon als je je steentje bij wilt dragen. Geef je op en 

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

zien welke stukken er al regelmatig nagelopen worden. Kijk welk stuk voor 
jouw het handigste is en geeft het door zodat de kaart weer bijgewerkt kan 

worden. 
Meer weten?  
Op www.centraledorpenraad.nl/zwerfvuil staat de eerder genoemde kaart en 
je vindt er informatie en tips over het opruimen. Via de Centrale Dorpenraad 

kun je ook materiaal krijgen om te gebruiken tijdens het opruimen. 

Natuurlijk kun je ook langskomen op kantoor,bellen met 020-4904437 of 
mailen naar info@centraledorpenraad.nl) 
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 

 
 

Openbaar vervoer Landelijk Noord in 2018 
In 2018 gaat het OV aanbod in Landelijk Noord veranderen. Tot 2 februari 

2018 rijden buslijnen 30 en 31 de gebruikelijke route. Hierna start, mogelijk, 

het experiment (A)OV in de wijk. Of het experiment doorgaat, is afhankelijk 
van een positief besluit van het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio, 

opdrachtgever voor het GVB. Na 7 december 2017, is er duidelijkheid over 
het nieuwe OV. In de januari editie van ’t Zwaantje volgt meer informatie 

over het besluit en het experiment. 
 

Waar gaat het om? 
In het experiment, van ongeveer een jaar, worden de lijnen 30 en 31 
vervangen door vervoer op bestelling. De ritten kunnen besteld worden via 

een app en op de website. Als je geen internet hebt, kun je het busje 
bestellen via een telefoonnummer. De rit bestel je minimaal één uur van 

tevoren. Ritten kunnen 7 dagen per week van 6 uur tot 24 uur worden 

besteld.  
 

Meer informatie 
Via de website van de Centrale Dorpenraad houden we je op de hoogte over 

het besluit OV. Op 17 januari vindt er een informatiebijeenkomst plaats over 
het experiment. Wil je meer weten over deze bijeenkomst? Kijk dan ook op de 

website van de Centrale Dorpenraad via: www.centraledorpenraad.nl. 

 
 

 
Nieuwjaarsreceptie Zunderdorp 

Op vrijdag 5 januari 2018 is de Nieuwjaarsbijeenkomst in Zunderdorp. 

De Dorpsraad , de Oranjevereniging en de IJsclub van Zunderdorp nodigen 
hun leden en de inwoners van Zunderdorp, van harte uit om onder het genot 

van een hapje en een drankje met elkaar te toosten op het nieuwe jaar. 
U bent van harte welkom van 20.00 tot 23.00 uur in het Jeugdgebouw. 
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Update glasvezel in Landelijk Noord 

Een nieuwe update van de Internet werkgroep. 

De afgelopen maand hebben we veel nieuwe contacten kunnen leggen met 
verschillende partijen. Er zijn gesprekken geweest en er staan er nog een paar 

'in de planning'. Een kleine opsomming: 
 De Dorpsraden van Ransdorp en Holysloot zijn geïnformeerd over onze 

plannen, alleen met de Dorpsraad Durgerdam wordt nog een afspraak 

gemaakt. 

 Er is een gesprek geweest met een relatiemanager van KPN. 

 Er is een gesprek geweest met iemand van de Stichting Glasvezel 

Gemeente die in opdracht van de provincie Noord-Holland opereert in het 
project Breedband buitengebied. 

 Binnenkort hebben we afspraken met Ziggo, Gemeente Amsterdam, 

Provincie Noord-Holland en de Stichting Digitale Bereikbaarheid. 
 Er is een projectplan opgesteld om ons initiatief verder uit te werken 

Een actiepunt is nog om een beeld te krijgen van de snelheid en stabiliteit van 

het internet in ons gebied. Daarom onderstaand verzoek, alvast bedankt. 
 

 

Hoe snel is uw internet en wat vind u van deze snelheid? 
De Werkgroep Internet is aan het onderzoeken of er draagkracht is in 

Landelijk Noord voor de aanleg van een glasvezel netwerk tot aan de 
voordeur. We kennen de claims van KPN en ZIGGO, maar horen ook dat die 

snelheden lang niet overal gehaald worden. 

Wij roepen uw hulp in om een indruk te krijgen van werkelijke snelheden. 
We weten dat dit door lokale omstandigheden geen nauwkeurig beeld zal 

opleveren, maar het is voor ons toch belangrijk om zoveel mogelijk metingen 
binnen te krijgen uit HEEL Landelijk Noord. 

 

Hoe gaat zo’n meting? 
Ga naar https://www.ziggo.nl/speedtest/ of naar 

https://www.kpn.com/internet/speedtest.htm en kies [Ga] om de speedtest 
uit te voeren. 

Als de speedtest klaar is, kies dan [Kopieer link] en plak deze in een 
emailbericht aan info@centraledorpenraad.nl met vermelding van uw adres 

met huisnummer. Graag óók uw (on)tevredenheid melden met uw verbinding! 

We vragen u dit niet om bewijzen te verzamelen van slecht internet in het 
gebied. Wij zijn nadrukkelijk ook benieuwd naar heel goede resultaten.  

Het gaat ons om een globaal inzicht. 
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Meer informatie over de Werkgroep Internet en het project staat op de 

website van de Centrale Dorpenraad: 

www.centraledorpenraad.nl/landelijk-noord-amsterdam-wil-ook-glasvezel 
 

 
Verslag vergadering Dorpsraad Ransdorp 6 november 2017 

 Internet werkgroep (glasvezel): zoekt een communicatiepersoon die als 

vrijwilliger kan helpen en adviseren over publiciteit, Interesse? 

Mail info@centraledorpenraad.nl  
 Slechte staat onderhoud weg en aansluiting bij Elders Rust: advies is om 

melding doen via app verbeterdebuurt. Willem zoekt contact met 

bewoners. 
 Onderzoek Toerisme en Recreatie gemeente Amsterdam: belangrijk om 

alert te blijven op ontwikkelingen. Amsterdam is steeds drukker. Overloop 

vanuit de stad kan uit de hand lopen. 

 Renovatie Schoolplein: Julia heeft contact gehad met de directeur van 

OBS de Weidevogel. Subsidieaanvraag moest voor 1 nov ingediend bij 
gemeente en voldoen aan veel eisen. Plattegrond/indeling ligt er dus al. 

Gebouw van de onderbouw is in hele slechte staat, moet mogelijk 
gesloopt. Als nieuwbouw dan mogelijk ook een extra verdieping. We 

vinden het belangrijk dat de school het dorp (de dorpsraad en beheercie 
De Beke) bij de plannen betrekt. Julia, Ivo en Willem gaan het gesprek 

aan. Paulien neemt dit punt mee naar de centrale dorpenraad. 

 Drukte parkeren rond school ’s ochtends: er wordt weer veel fout 

geparkeerd voor de school. Ivo stuurt tekstje naar schoolnieuwsbrief. 
 Slechte staat van onderhoud Liergouw: campagne om meldingen te doen 

via Verbeterdebuurtapp gaat door. Twee dorpsraadleden hebben een 

lekke band opgelopen met de auto. Paulien neemt het weer mee naar 
overleg met Bestuurscie Stadsdeel Noord. Willem maakt 

Facebookadvertentie. 

 Onveilig punt fietspad Durgerdammergouw/Elders Rust: DR constateert 

dat er drie blackspots in het dorp zijn: kruising Bloemendalergouw, 
fietsbrug bij parkeerplaats, fietspad Elders Rust. Willem doet melding in 

app. Verbeterdebuurt, Paulien brengt het in bij overleg gebiedsmanager. 
 Nieuwjaarsborrel: vrijdag 19 januari in de kerk in Ransdorp, inloop vanaf 

19.30 uur - voorbereidingsvergadering 12 december.  

We zoeken nog een leuke spreker. 
Vragen, suggesties? Mail de Dorpsraad Ransdorp, 

dorpsraadransdorp@gmail.com 

mailto:info@centraledorpenraad.nl
mailto:dorpsraadransdorp@gmail.com
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Informatie & Activiteiten 

 

 
Durgerdam Ontwaakt Kersteditie 

Zodra de Sint zijn hielen gelicht heeft, is het tijd om ons op kerst te bezinnen. 

En daar gaat dit concert zeker bij helpen. Met liederen over verwachting, hoop 
en de cyclus van het leven. En met een paar beroemde Christmas Carols tot 

besluit.  
Altviolist Oliver Tepe komt over uit het Duitse Halle en zangeres Mariette 

Witteveen reist vanuit het Oostenrijkse Linz naar de Dorpskerk Durgerdam. 
Op het programma staan liederen van Bridge en Brahms voor zang, altviool 

en piano. Bij de Carols speelt Oliver een mooie tweede stem mee. Het concert 

duurt een uur en na afloop drinken we graag een wijntje met het publiek. 
Vrijdag 8 december 

Aanvang 20.00 uur 
Entree € 15,- inclusief drankjes, kaartverkoop aan de deur 

 

 
Balans van het Lutherjaar in Dorpskerk Durgerdam 

Het jaar 2017 was het Lutherjaar: 500 jaar Reformatie. Er waren diverse 
‘Luther activiteiten’ en er kwam een echte Luther glossy uit met een terugblik 

en met nieuwe stellingen. Rieks Hoogenkamp, oud-predikant van 
Zuiderwoude en Uitdam en roerganger voor culturele activiteiten in 

Waterland, bracht het boekje ‘Amuse’ uit over Luther. 

Op zondag 10 december maakt Rieks Hoogenkamp de balans op van dit 
Lutherjaar in tekst, kunst en muziek in een viering in de Dorpskerk 

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

praten. Adres: Dorpskerk, Durgerdammerdijk 76 in Durgerdam. 

 
 

Kerst-fair 
Op 10 december organiseert Tuinpark Rust en Vreugd (Paterslaan 10, 

Schellingwoude) vanaf 11.00 uur hun jaarlijkse kerst-fair met kraampjes vol 

leuke dingen, een optreden van zangkoor Dubbel Dutch en natuurlijk heel veel 
lekker eten en drinken. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. 
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Ledenvergadering IJsclub Zunderdorp 

Op dinsdag 12 december houdt de IJsclub zijn jaarlijkse ledenvergadering in 

het Jeugdgebouw, aanvang 20.00 uur. 
Na afloop van de vergadering is er weer de traditionele loterij. 

Alle leden en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd. 
 

 

Wunderkammer Tentoonstelling 
Met schatten uit het atelier van Jongert & Jongert: 

Werken en inspiratiebronnen van onszelf, onze ouders en grootouders. 
17e - 19e eeuwse houtsnedes en gravures o.a. Optica’s. 

Tekeningen grafiek en ontwerpen o.a. Jac. Jongert en Nicolaas Wijnberg 

Foto’s o.a. Jan Kamman en Erwin Blumenfeld 
Veel items zijn ook te koop. 

16 en 17 december van 2-5 uur 
Durgerdammerdijk 6 (bij de corten-stalen beelden in de onderdijk) 

 
 

Kerst in Ierse sfeer 

Zondag 17 december van 15.00 tot 16.30 uur treedt Het Koor van 
Schellingwoude op in de Schellingwouderkerk. Het koor met dirigent Ricus 

Smid brengt muziek uit Ierland. Dit in samenwerking met het Byreinekwartet. 
Zij brengen vioolmuziek ten gehore. Tevens een optreden van de Chrismas 

Lady's. Het entree is € 8,- en voor kinderen € 4,- 

Kaarten kunnen gereserveerd worden 06-28057866 of 020-4904477 
 

 
Kerstfeest in Ransdorp 

Op woensdagmiddag 20 december is er een kerstfeest, van 16.00-16.45 uur 
in de kerk van Ransdorp. We laten beelden zien van de tekeningen van 

zandtovenaar Gert van der Vijver. Hij brengt op een eigentijdse manier het 

kerstverhaal met prachtige zandtekeningen tot leven. De kinderen van de 
GVO-lessen op de Weidevogel werken mee aan de dienst. Het 

Opleidingsorkest o.l.v. Thomas Geerts zal de liederen begeleiden. Er is een 
collecte voor een project van Edukans. Iedereen is van harte welkom!  

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. 
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Kerstconcert: Vivaldi & Bach 

Op vrijdag 22 december wordt er een feestelijke kerstconcert van hoge 

kwaliteit gegeven in de dorpskerk van Zunderdorp! Het concert wordt 
verzorgd door het semiprofessionele kamerkoor Amsemble. Het koor staat 

onder leiding van dirigent Benjamin Bakker.  
Op het programma staan twee vrolijke werken voor koor, orkest en solisten. 

Het bekende Gloria van Antonio Vivaldi en de feestelijke cantate Ich freue 
mich in dir van J.S. Bach brengen u zeker in de kerststemming. Kaarten zijn 
verkrijgbaar bij de ingang van de kerk voor € 12,50 (inclusief een drankje na 

afloop). Medewerking wordt verleend door vier solisten en het ABC Orkest. 
22 december, 20:15 uur 

Dorpskerk Zunderdorp 

Entree: € 12,50 
kaartverkoop bij ingang v.d. kerk vanaf 19:45 uur  
www.amsemble.nl 
 

 
 

Middeleeuws kerstconcert en proeverij 

Ransdorp - Op 24 december om 14:30 geven de speellieden van de 
middeleeuwse muziekgroep Carole et Brullare een kerstconcert in de kerk van 

Ransdorp, in het Waterland.  
Het feestelijke programma heeft het thema “van kerk tot kroeg“. 

Carole et Brullare bestaat uit 9 musici van 26 tot 60 jaar uit verschillende 

delen van het land, en met de basis in Purmerend. De speellieden vonden 
elkaar op het conservatorium en ook in het themapark Archeon. Uit hun 

gedeelde liefde voor de middeleeuwse muziek en zang is Carole et Brullare 
ontstaan. Het repertoire reikt van processie- tot drinkliederen en getuige het 

thema voor deze kerst liggen die werelden niet eens zo ver van elkaar 
vandaan. De muziek die Carole ten gehore brengt is geschreven tussen de 9e 

en de 15e eeuw. Het concert wordt georganiseerd door Eetvermaeck, een 

nieuwe cateraar van middeleeuwse feesten en proeverijen uit Holysloot. 
Voor, tijdens en na het kerstconcert kunt u proeven van échte middeleeuwse 

hapjes en drankjes zoals mede, clareyt, roffioelen of gecloven nonnen…. 
nieuwsgierig? 

Voor kaarten à € 20,- en informatie: www.middeleeuwseten.nl  

óf 06-30254267 / 06-10686422 
Kaarten aan de zaal € 22,50. 
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Kerst voor iedereen in kerk Ransdorp 

Op kerstavond, 24 december is er 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 eigentijds kerstverhaal. Kerst roept 
zachtheid op, een pasgeboren kind, kaarslicht, sterren. Maar voor het kind is 

er geen plaats in de herberg, zijn leven wordt bedreigd en zijn ouders slaan 

met hem op de vlucht. Waar zien wij zachtheid? 
Kerst voor iedereen, een mooi, sfeervol begin van kerst. Iedereen is van harte 

welkom bij dit samenzijn, het is geen kerkdienst. Het begint om 21.30 uur en 
na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Er is een collecte voor 

Kinderen in de knel. Kerst voor iedereen wordt georganiseerd door de 

Protestantse Gemeente Ransdorp-Holysloot.  
 

 
Kerstavond in de sfeervolle kerk van Zunderdorp 

Samen kerst vieren in een kerk, samen mooie kerstliederen zingen, bij een 
kerstboom en de kerststal. 

Luisteren naar mooie liederen van ABC ensemble olv Benjamin Bakker. 

De voorganger is ds. Rianne Noordzij uit Maassluis 
Organist Henk Breur 

Na de dienst samen Glühwein en Chocolademelk drinken met duijvekater en 
Kerstbrood bij de vuurkorf. 

De dienst is voor iedereen toegankelijk voor jong en oud omdat wij om 

19.30 uur beginnen met de dienst. 
Deze kerstavonddienst is live te volgen via www.kerkdienstgemist.nl of 

achteraf te bekijken. 
Voor meer informatie www.kerkzunderdorp.nl of facebook van de Kerk van 

Zunderdorp 
 

 

Ski's & Snowboards waxen en slijpen 
Al helemaal klaar voor de wintersport? Moeten je ski's nog gewaxt worden of 

zit er nog een kras in je snowboard? 
Laat je materiaal nu dicht bij huis in orde maken! 

Waxen en slijpen ski's € 20,- / Waxen en slijpen snowboard € 25,- 

Reparatie aan belag mogelijk. 
Neem contact op met Harry om een afspraak te maken: 06-24226545 

Ook schaatsen slijpen! 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.kerkzunderdorp.nl/
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Saturday Hay Fever 

Met die heerlijke eerste editie van 2016 nog vers in het geheugen, hebben we 

er dit jaar nog meer zin in. In samenwerking met Boergondineren organiseren 
we weer een dansfeest. 

Op dezelfde locatie, Liergouw 78B te Ransdorp staan de DJ's D-Jet en 
Hassleman achter de draaitafels, en met dit jaar gratis hapjes en 

welkomstbubbels. 

Zaterdag 30 december van 21.00 tot 03.00 uur 
Voorverkoop € 12,50 . Aan de deur € 15,00 

Voor de voorverkoop of informatie mail 
graag naar fridayhayfever@gmail.com 

Tot 30 december! 

Sascha, Chris, Hessel en Henriette 
 

 
 

 
 

 

 
Expositie Boven IJ Ziekenhuis 

Tot zondag 31 december kunt u de tentoonstelling op de begane grond en op 
de tweede verdiepening van hey BovenIJ Ziekenhuis bezichtigen. Er worden 

werken getoond die gemaakt zijn door de deelnemers van Atelier 

Schellingwoude. 
Adres: Boven IJ Ziekenhuis 

 Statenjachtstraat 1 
 1034 CS  Amsterdam 

Deelnemers zijn: 
Henk Ash, Yvonne Blom, Truus van den Bold, Ingrid Breedijk, Greet Breedijk, 

Francois Breuer, Aad Doorduijn, Annemieke van Drenth, Suzan van Essen-

Spijker, Greetje Folkers, Ria Houkes, Marijke Jansen, Norma van der Kleyn, 
Pauline Klaver, Nardi van Laar Bakker, Willy Mastijn, Marga van Munster, 

Yolanda Meijer, Pauline polder, Ute Rochar-Pel, Charlotte van Rijnberk, 
Madeleine van Rijnberk, Ria Schimmelpenninck, Kari Winkelman. 

 

 

mailto:fridayhayfever@gmail.com
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Kledingbeurs & rommelmarkt 

Ook in het nieuwe jaar is de kledingbeurs en rommelmarkt in het Dorpshuis 

van Holysloot weer geopend. De eerste zaterdagopenstelling is op 
6 januari van 11 tot 14 uur ! 

Uiteraard kun je nog steeds elke woensdagochtend van 9 tot 12 uur terecht 
voor leuke koopjes. Voor inbreng van kleine goederen, kleding, schoenen, 

boeken, enz. kun je contact opnemen met Linda: tel 06-42571323.  

De opbrengst is voor het Dorpshuis Holysloot, Dorpstraat 40. 
Kom gezellig langs, de koffie staat klaar ! 

 
 

 

NIA - Holistische dans-fitness 
NIA staat voor Neuro-musculair Integrative Aktion, vrij vertaald; 'de actie die 

lichaam & geest verbindt'. Het plezier van bewegen vormt de basis van NIA. 
In NIA gaat het om de beleving van de beweging en niet hoé het eruit ziet, 

Het combineert dans- krijgs- en helende kunsten, alles op heerlijke, 
stimulerende muziek. Blote-voeten-conditie-dans! 

Ik, Annemiek Mellink geeft NIA, sinds kort woon ik in Ransdorp, op 

kampeervereniging De Kikker, in een sta-caravan (en deels in het Noorden 
van Frankrijk). Ik ben professioneel danseres geweest (35 jaar) en 

gediplomeerd dansdocente. 
Ik bied 6 donderdagavonden van 19.30 - 20.45 uur aan voor € 40,- 

Data:  1 februari 3 mei 

 1 maart  31 mei 
 5 april  28 juni 

De avonden worden gehouden in het Dorpshuis van Holysloot. 
Meer informatie en aanmelden via Annemiek 06-41268932 of Linda 06-

42571323 of kijk op www.nianow.com 
We dansen op blote voeten (of gympen, als je dat fijner vindt). Neem een 

matje of deken mee, zorg voor sport/loszittende kleding en een goed humeur! 

miko0792@orange.fr 
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Hatha yoga in Holysloot 

Elke dinsdag van 19.30 tot 20.45 uur, er is nog plaats voor twee personen! 

Hatha yoga houdt je gezond, soepel en brengt meer evenwicht tussen lichaam 
en geest. Het helpt om stress, hyperventilatie, rugklachten, hoofdpijn en 

slapeloosheid tegen te gaan. 
Het maakt niet uit of je al ervaring hebt met yoga of niet. De lessen bestaan 

uit lichaamshoudingen, ademhalingstechnieken en ontspanningsoefeningen. 

Het is een samenspel van bewegen en ademhalen, alles binnen je eigen 
grenzen. Door goed naar je lichaam te luisteren, leer je die grenzen te stellen. 

De lessen worden gegeven door Siepkje Lenstra, gediplomeerd yogadocente. 
Kosten: € 8,- per les, bij vooruitbetaling van 10 lessen. 

Voor meer informatie en/of een gratis proefles 

bel of sms René van Damme tel. 06-54722099 of  
Siepkje Lenstra tel. 06-42324752 

 
 

 
Ransdorp, terugblik in het verleden 

Onlangs is het nieuwe boek van oud-Ransdorper Arijan Porsius uitgekomen. 

In dit boek is getracht een beeld te schetsen van het dorpsleven in de 
achttiende eeuw. Ook is er een reconstructie gegeven van de plattegrond van 

het dorp in het jaar 1691. De lezer wordt er tijdens een gang langs de 
huizenrij mee geconfronteerd. 

De methode van het onderzoek dat uiteindelijk heeft geleid tot deze oude 

plattegrond van Ransdorp, is in het boek toegelicht.  
Er is een hoofdstuk gewijd aan de bouw en inwijding van de nieuwe kerk van 

1720 en aan het herenhuis dat ooit aan het begin van Ransdorp heeft 
gestaan. Uitvoerig wordt stilgestaan bij de bewoners van deze buitenplaats. 

Tevens wordt beschreven met wat voor soort werk de dorpsbewoners het 
geld verdienden waarmee ze hun gezinnen onderhielden.  

Kortom, na het lezen van de tien hoofdstukken heeft men een redelijk beeld 

van het oude Ransdorp, dat al vijf eeuwen lang van aanzienlijke afstand kan 
worden herkend aan zijn vierkante, stompe toren, eens teken van rijkdom en 

voorspoed.  
Het boek is te koop bij het kantoor van de Centrale Dorpenraad en kost € 10,- 
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De Centrale Dorpenraad en 
 
 de redactie van 't Zwaantje 

 
 wenst iedereen hele fijne Kerstdagen 

 
en een gelukkig Nieuwjaar! 

 

 

 
 



 

 

 
Agenda vanaf december 2017 

 

 

  5 december Soos Ransdorp, Sinterklaas 
  8 december Overleg Gebiedsteam 
  8 december Durgerdam ontwaakt Kersteditie 
10 december Balans Lutherjaar, Durgerdam 
10 december Kerst-fair Tuinpark Rust en Vreugde 
11 december Werkgroep Internet 
12 december Dorpsraad Ransdorp 
12 december Ledenvergadering IJsclub Zunderdorp 
14 december Vrouwen van Nu, Winteravond 
15 december Werkgroep Historie 
16 december Wunderkammer Tentoonstelling 
17 december Wunderkammer Tentoonstelling 
17 december Kerst in Ierse sfeer 
19 december Soos Holysloot, Kerstlunch 
20 december Kerstfeest in Ransdorp 
21 december Soos Ransdorp, Kerstdiner 
22 december Ophaaldag grof vuil 
22 december Kerstconcert Vivaldi & Bach 
24 december Middeleeuws kerstconcert en proeverij 
24 december Kerst in Ransdorp 
24 december Kerstavond in Zunderdorp 
30 december Saturday Hay Fever 
  5 januari Nieuwjaarsreceptie Zunderdorp 
  6 januari Kledingbeurt Holysloot 

 

 
 


