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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 januari opsturen uiterlijk tot vrijdag 3 januari 2020 

Redactie Dorpsweg 35 

1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 

info@centraledorpenraad.nl 

Website: 

www.centraledorpenraad.nl 

Oplage 1020 exemplaren 

Bezorging J. Gils (020-6368967) 

Tekening Kerkepad Durgerdam 
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 laatste editie van 't Zwaantje in 2019 alweer. Het jaar is weer omgevlogen 
en een nieuwe staat al bijna voor de deur. Deze editie staat uiteraard vol met  

kerstactiviteiten die de komende maand gaan plaatsvinden. 

Ik wens u in ieder geval alvast hele fijne dagen toe.  
MV 

 
N.B. Vanwege de kerstvakantie is het kantoor van de Centrale Dorpenraad 

tussen 21 december en 6 januari gesloten. 
 

 

 
Agenda Centrale Dorpenraad 

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

10 december  Dagelijks Bestuur 

12 december  Gebiedsteam Noord Oost 
3 januari  Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 

 
 

 
Ingezonden tekst: 
Nieuwbouw OBS De Weidevogel 

Na het lezen van het verslag in 't Zwaantje van november van de 
informatieavond over bovengenoemd onderwerp ben ik van mening dat op 

een essentieel punt enige nuancering noodzakelijk is. Uit het wollige betoog 
van de projectleider is niet duidelijk op te maken wat de exacte redenen zijn 

van het niet accepteren van het ingediende conceptplan voor de nieuwbouw. 

Enige argwaan kwam bij mij op en dit was de aanleiding om bij een objectieve 
bron nadere informatie in te winnen. “Te hoog, te massaal en niet passend in 

het beschermde dorpsgezicht Ransdorp” waren de kernachtige bezwaren 
tegen het plan. Dat is duidelijk iets anders dan het verschil van mening over 

de richting van de daken van de nieuwbouw. 
Op zijn zachts gezegd bevreemdend deze verschillende weergaven van de 

bezwaren op het ingediende conceptplan! 

Op november ontvingen wij de officiële mededeling dat de bouwaanvraag was 
ingetrokken. 

Fridus Vis 
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 

 
Bewonersbijeenkomsten glasvezel 

GlasDraad gaat een glasvezelnetwerk 

aanleggen in Landelijk Noord. 
Heeft u zich aangemeld voor glasvezel en 

wilt u weten hoe de aanleg precies in z’n 
werk gaat? GlasDraad heeft de afgelopen weken informatiebijeenkomsten in 

Zunderdorp, Holysloot en Durgerdam gehouden. De komende weken kunt u 
naar de avonden in Ransdorp en Schellingwoude. 

De presentaties starten telkens om 19.30 uur. 

 woensdag 11 december Dorpshuis De Beke Ransdorp 

 donderdag 19 december Wijkgebouw Schellingwoude 

Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over de werkzaamheden en de 
planning. Ook is er uiteraard ruimte om vragen te stellen. 

Wilt u meer weten, neem dan contact op met het team van GlasDraad, 
tel 0850-645050 of mail naar landelijknoord@glasdraad.nl 

of met het kantoor van de Centrale Dorpenraad, 

tel 020-4904437 of mail naar info@centraledorpenraad.nl 
 

Woningschouw 
Voordat de huisaansluitingen kunnen worden aangelegd, moeten de woningen 

en uw terrein eerst worden geschouwd. Bij zo'n 70% van de aangemelde 
adressen is dit inmiddels al gebeurt. Is de aannemer nog niet bij u langs 

geweest of was u toen niet thuis, om een afspraak te maken kunt u bellen 

naar 079-8100 000.  
 

 
 

Nieuwjaarsbijeenkomst Zunderdorp 

De Dorpsraad, de Oranjevereniging en de IJsclub van Zunderdorp nodigt 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! 
De nieuwjaarsbijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 10 januari vanaf 

20.00 uur in het Jeugdgebouw Zunderdorp 
Ook dit jaar is het weer mogelijk om uw gift voor de AED Zunderdorp te 

doneren in de daarvoor bestemde collectebus! 

Dus neem wat extra geld mee ... 
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Informatie & Activiteiten 

 
Winters koud? 

Op zaterdag 7 december a.s. kunt u terecht in de kringloopwinkel van 

Holysloot voor wollen sokken, dassen en mutsen. 
Ook leuk als cadeautje voor de feestdagen! De volledige opbrengst is voor de 

kerk van Ransdorp/Holysloot. 
De kringloopwinkel is geopend van 11.00 tot 14.00 uur. 

U bent van harte welkom! 
 

 

 
Kerststallen kijken 

In de R.K. Monnickendam zijn honderden kerststallen te zien. Op woensdag 
11 december gaan we vanuit de Soos Zunderdorp samen kijken. Wil je mee? 

Vertrek vanaf 13.30 uur vanaf het kerkplein Zunderdorp. Rijd je mee of kun je 

zelf rijden, graag aanmelden bij Hilda, hildavanmeerveld@live.nl 
 

 
 

Tieneravond 
De Kerk van Zunderdorp organiseert elke maand een tieneravond voor alle 

tieners tussen de 12 en 18 jaar. Inmiddels komen we al met een leuke groep 

tieners uit Zunderdorp en de andere dorpen bij elkaar. Tijdens de 
tieneravonden gaan we met elkaar in gesprek over alles dat ons bezighoudt 

en spelen dan een spel (op het gebied van sport, eten of iets creatiefs). Ook 
gaan we regelmatig op uitje en organiseren we jaarlijks een strandfeest. 

De eerst volgende tieneravond is op donderdag 12 december a.s. van 19:30 

tot 20:45 uur. De tieneravonden zijn voor alle tieners toegankelijk, dus ook als 
je niet of nauwelijks in de kerk komt. Leuk als je eens komt kijken! Je kunt je 

aanmelden bij Anne-marie Bakker, anne_marievm@hotmail.com. 
 

 
 

Hatha Yoga in het wijkgebouw van Schellingwoude 

Ontdek je mogelijkheden tot meer ontspanning, souplesse en vitaliteit o.l.v. 
een ervaren docente. Veel individuele aandacht, instappen kan op elk niveau. 

Lestijden: maandag van 18 tot 19.15 uur, dinsdag van 20 tot 21.15 uur en 
woensdag 18.45 tot 20.00 uur. 

Voor meer info of aanmelden voor een gratis proefles: arja662@gmail.com 

mailto:arja662@gmail.com
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Samen eten Holysloot 

Op 13 december gaan we samen eten en samen zingen in de kerk. De 
kerstboom staat dan al en de tafels zullen feestelijk gedekt zijn. Iedereen is 

van harte welkom ook al komt u nooit in de kerk. Het menu is nu nog niet 

bekend, maar zoals altijd heel divers zijn. Omdat het al tegen kerst aanloopt 
willen we dit keer vergeten / oude kerstliedjes gaan zingen. Of het kerstliedje 

van vroeger op school. Veel mensen hebben wel een liedje die ze graag nog 
eens zouden willen zingen. Geef het lied door eventueel met muziek noten. 

Helpers zijn altijd welkom – kokers – tafeldeken – gastvrouw/-man. 

Heeft u een dieet of allergie geef het even door. 
Graag voor 10 december opgeven bij Greet Breedijk 020-4904532  

Of Ineke Spelt 06-20271567. 
Heeft u geen vervoer wij halen u op. 

 
 

Kerstmarkt op de Boerderij 

Kom op zaterdag 14 december van 11 tot 4 uur naar de kerstmarkt op 
boerderij De Breedijk-Hoeve. Op de markt zijn meer dan tien leuke kraampjes 

van verschillende aanbieders met kerstspullen, cadeau artikelen en 
zelfgemaakte creaties. Ook zijn er diverse etenswaren te koop en te proeven. 

Alles is overdekt in de schuur met de dieren en kinderen kunnen zelf 

kerstkaarten knutselen. 
Kom gezellig even langs om de sfeer te proeven en te genieten van iets te 

drinken met een stukje taart. Parkeergelegenheid is beperkt, dus als het kan 
zou je kunnen fietsen. 

Adres: Bloemendalergouw 37 net buiten Ransdorp op de weg richting 
Holysloot. 

 

 
Schaatsen slijpen 

Uw vertrouwde adres op Liergouw 6, Schellingwoude 
TB Lassche, tel: 06-40466668 

Als zoon van de grondlegger van de 'Vikingschaats' slijp ik al vele tientallen 

jaren schaatsen zoals het behoort. Dat betekent niet alleen slijpen, maar 
richten, profileren en slijpen voor één prijs. 

Wees zuinig op uw schaatsen, ik ben het ook. 
Herstelbare schades en gebreken kunnen worden gerepareerd. 

Tevens nog diverse schaatsen (gebruikt / nieuw) in de uitverkoop. 

Noren, Hockey’s en Kunstschaatsen, want de schappen raken straks leeg en 
worden niet meer aangevuld. 

Voor de liefhebber ook nog ‘houten schaatsen’ in de aanbieding. 
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Profumo Uitnodiging 

Beste fijnproever, 
Op zaterdag 14 december van 16:00 tot 18:00 uur organiseert wijnhandel 

Profumo weer de befaamde halfjaarlijkse Waterlandse wijnproeverij. 

Locatie is het Wijkgebouw in Schellingwoude (Wijkergouw 12, naast de kerk). 
Op de proeverij worden tien winterse winterwijnen geschonken, bestand 

tegen ijzige tijden. Aansluitend aan de proeverij zal Profumo in samenwerking 
met thuiskok Boudewijn Hofman een uitgebreid feestelijk herfstbuffet (warme 

en koude gerechten) verzorgen, waarbij uiteraard een mooi glas wijn wordt 

geserveerd. 
Kosten van de proeverij bedragen €10,- per persoon. Het diner, inclusief 1 

glas wijn, wordt u aangeboden voor € 30,- per persoon. Indien u komt 
proeven en eten betaalt u €35,- 

Aanmelden voor de proeverij kan bij Marco Hofman, Dorpsweg Ransdorp 32, 
telefoon: 06-21156102 of email: profumo@ziggo.nl 

Graag vóór zaterdag 7 december aanmelden als u wilt blijven dineren. 

Er is plaats voor maximaal 40 personen. Leuk als u een introducé meeneemt. 
Wij hopen u te zien op zaterdag 14 december! 

Met vriendelijke wijn- en spijsgroet, 
Marco & Boudewijn Hofman 

 

 
KerstPint in De Zwaan 

Op 14 december organiseert de Oranje Vereniging Ransdorp de “KerstPint 
bierproeverij" in café De Zwaan in Ransdorp. De avond begint om 20.00 uur 

en inloop is vanaf 19.30 uur. 
Om 20.00 uur zal Lex Meeuwisse van bierbrouwerij De Kemphaan uit Almere 

de avond aftrappen met een introductie over de verschillende bieren en de 

manier waarop deze bieren worden gebrouwen. 
Daarna zal hij, onder het genot van een zelfgebrouwen biertje, al uw vragen 

beantwoorden. U kunt een “3 bierenkaart” aanschaffen voor € 10,- waarmee 
u 3 speciaal bieren kunt aanschaffen. Laat u zelf inlichten en verrassen door 

de verschillende smaken die brouwerij De Kemphaan te bieden heeft. 

Een hapje voor bij het drankje krijgt u gratis aangeboden. 
Tot 14 december in café De Zwaan! 

 
 

Koppel-klaverjassen in De Zwaan 

Op zondag 15 december is er vanaf 13.15 uur Kerst-klaverjassen in koppels 
in café De Zwaan in Ransdorp. 

Er zijn vele mooie prijzen te winnen dus kom langs voor een gezellige middag! 

mailto:profumo@ziggo.nl
x-apple-data-detectors://0/
x-apple-data-detectors://1/
x-apple-data-detectors://2/
x-apple-data-detectors://3/
x-apple-data-detectors://5/
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Weihnachtsoratorium J.S. Bach 

Amsemble heeft een mooie jaar achter de rug met vijf verschillende projecten 
én een televisie debuut bij Podium Witteman! Genoeg reden om het jaar 

groots af te sluiten met het feestelijke Weihnachtsoratorium van J.S. Bach. 

Hoor je de trompetten en pauken al klinken in de fraaie akoestiek van de 
Waalse Kerk van Amsterdam of de Nieuwendammerkerk in Amsterdam-

Noord? De aria’s worden gezongen door vier topsolisten en begeleid door het 
Swes Barokorkest met concertmeester Mimi Mitchell. Het wordt mooi en we 

hopen je te zien op 14 en 15 december. Bestel je kaarten in de voorverkoop, 

dat scheelt een stuk. Op onze website is alle informatie te vinden.  
Mocht je hier niet zo handig in zijn, stuur dan een E mail naar: 

kaartenvoorverkoop@gmail.com 
Amsemble & Swes Barokorkest 
Solisten: Annemieke Rademakers, Gerben van der Werf, Edward Leach en 
Bert van de Wetering o.l.v. dirigent Benjamin Bakker. 

Zaterdag 14 december:20:00 uur Waalse Kerk, Amsterdam 

     voorverkoop €16,- 
Zondag 15 december: 15:00 uur Nieuwendammerkerk, Amsterdam 

   voorverkoop € 17,50 
Kaartverkoop en informatie op www.amsemble.nl 

 

 
 

Kerstviering Soos Zunderdorp 
Woensdag 18 december is de Kerstviering van de Soos in het Jeugdgebouw. 

Vanaf half elf bent u welkom in het Jeugdgebouw waar de koffie en thee 
klaarstaan. Er wordt een kerstliturgie gevolgd en is er een heerlijke 

kerstlunch. Graag wel even van te voren opgeven bij de diakenen of 

hildavanmeerveld@live.nl 
 

 
 

Ski's & Snowboards waxen en slijpen 

Al aan het dagdromen over de wintersport?  
Begin alvast met de voorbereidingen en zorg dat je materiaal bijtijds in orde 

is. Dus laat je ski's of snowboard waxen en meteen die diepe kras 
wegwerken! Dat kan nu, lekker makkelijk, dicht bij huis in Zunderdorp! 

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

Kleine reparaties in overleg. 
Neem contact op met Harry om een afspraak te maken: 06-24226545 

 

http://www.amsemble.nl/
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Kinderkerstfeest in Ransdorp 

Op woensdag 18 december om half 4 speelt theaterwerkplaats Orde der 
Dwazen haar gloednieuwe kerststuk "Herberg 't Kroontje". 

De Herbergier kijkt zijn hele leven al vol verwachting uit naar de komst van de 

grote Koning in zijn Herberg!  
Hij heeft zelfs een Koninklijke suite die aan niemand verhuurd wordt!  

Maar is dat nog wel vol te houden in deze topdrukte? 
En is er nog wel een plekje als de Koning zich onverwacht aandient?  

In deze doldwaze theatervoorstelling lopen de zaken door drukte en 

overmacht volledig uit de hand. De behulpzame herbergier met smetvrees, en 
zijn lieftallige zakelijke vrouw die hem graag even plaagt. 

Worden in 1 dag volledig volgeboekt met de meest uiteenlopende vreemde en 
soms bekende figuren uit andere Bijbelverhalen. 

Zoals altijd is het opleidingsorkest van de Waterlandse Harmonie er om voor 
ons te spelen. Let op het begint dit keer om half 4 

Dus tijd genoeg om op tijd te zijn bij het kerstdiner op school. 

Info Ineke Spelt 06-20271567 
 

 
Kerst klaverjassen 

Op vrijdag 20 december is er gezellig Kerst koppel-klaverjassen bij 

voetbalvereniging HBOK in Zunderdorp, aanvang 20.00 uur. 
Deelname € 5,- per koppel, inschrijven bij Michael Schokker, 06-24685187 of 

mail naar m.schokker@upcmail.nl 
Ben je alleen? geen probleem, gewoon aanmelden ... 

 
 

Kerstconcert Koor van Schellingwoude  

Op zondag 22 december 15.00 uur treedt het koor op in de 
Schellingwouderkerk. Dit in samenwerking met het zigeunerorkest Trio 

Trabant en de Christmas Ladies. Thema Wijzen uit het Oosten. 
Kaarten a € 10,- kunnen gereserveerd worden bij Mary Takken 020-4904477 

of 06-28057866 
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Kerst voor iedereen 

Op kerstavond 24 december om 21.30 uur in de kerk van Ransdorp is het 
Kerst voor iedereen! De liturgie word dit jaar verzorgt door dorpsbewoners. 

Er is een kerstverhaal, de Waterlandse Harmonie zal die avond hun 

medewerking verlenen o.l.v. Thomas Geerts. 
Er word een collecte gehouden voor een goed doel 

Na afloop is er een gezellig samen zijn onder het genot van krentenbrood 
chocolade melk en glühwein. 

 

 
 

Kerstmusical in Zunderdorp op Eerste Kerstdag 
In Zunderdorp wordt al weken hard geoefend voor de Kerstmusical. We zijn 

bezig met het leren van teksten, liedjes en dansjes. Meer dan 25 kinderen 
doen dit jaar mee. De kerstmusical gaat over twee meisjes die in de 

Sterrenstraat wonen en tijdens Kerstnacht iets heel bijzonders meemaken.  

Op Eerste Kerstdag, 25 december, zullen we deze kerstmusical opvoeren in 
de dorpskerk tijdens een feestelijke kerstviering in Zunderdorp om 10:00 uur. 

Een volle kerk, een echte kerststal, een gezellige sfeer en een heel mooi 
optreden; een aanrader om te komen! Je bent van harte welkom! 

 

 
 

Cursus tekenen & schilderen 
Vanaf 7 februari start ik een 8-weekse cursus Tekenen en Schilderen voor 

volwassenen in ‘Het Gebouw’ in Amsterdam Noord (Middeliestraat 10, achter 
het Purmerplein). 

De cursus is geschikt voor beginners en gevorderden, ervaring is niet vereist. 

In de cursus komen verschillende teken- en schildertechnieken aan bod. Er zal 
gewerkt worden aan thema’s/onderwerpen naar eigen keuze. De groep zal 

bestaan uit maximaal 6 personen, er is dus veel individuele begeleiding. 
Tijdens het werken komen allerlei aspecten zoals ruimte/diepte, 

licht/schaduw, kleur/kleurwerking, vorm en compositie aan de orde. 

Ik heb vele jaren ervaring met lesgeven als gediplomeerd docent Tekenen en 
Schilderen aan alle niveaus en ben werkzaam als beeldend kunstenaar. 

Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht op mijn website: 
www.minouchenderson.nl/cursus 

Je bent van harte welkom, wie weet tot ziens op 7 februari!  

Met hartelijke groet, Minouc Henderson, uit Holysloot. 
 

 

http://www.minouchenderson.nl/cursus
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Schaatsen bij STG Waterland 

Stel je voor dat jij samen met een groep over het ijs scheert. Het schaatsen 
gaat steeds beter, omdat je goede aanwijzingen krijgt van jouw trainer. Je 

conditie gaat vooruit door de wekelijkse training. Je raakt geïnspireerd door 

de anderen in de groep. Wat is het fijn om te sporten in de winter. 
Kom bij STG Waterland en volg onze schaatstrainingen. Er is altijd een niveau 

dat bij jou past, van echte recreanten tot wedstrijdrijders, van jong tot wat 
ouder. Het schaatsseizoen is in oktober al gestart maar aanmelden kan nog 

steeds. We schaatsen bijna elke dag van de week op de baan in Hoorn of 

Amsterdam. Wij zijn een gezellige vereniging waar jong en oud actief 
betrokken wordt. Kijk op www.stgwaterland.nl en meld je aan! 

Meer weten? Vragen? 
Neem dan contact op met secretaris@stgwaterland.nl of 020-4923372 

Wil je eerst een proefles nemen?  
Dat kan natuurlijk ook. Kijk op onze site bij “Ben je nieuw?” 

 

 
 

Saxofoon, trompet, klarinet en drums 
Neem je muziekles bij de Waterlandse Harmonie dan krijg je een instrument 

in bruikleen. Onze saxofoondocente Paulina Kulesza geeft les aan kinderen en 

volwassenen op dinsdagmiddag/avond. Op dinsdagmiddag kan je ook les 
krijgen op trompet door Thomas Geerts. Maandag geeft Thijs Zomer 

klarinetles. Bij voldoende belangstelling start Mervyn Groot op 
donderdagmiddag met drumles. Meld je aan voor een gratis proefles bij 

waterlandseharmonie@live.nl of kom langs bij de orkestrepetitie in De Beke in 
Ransdorp, dinsdagavond tussen 19.00 en 22.00 uur. 

 

 
 

 
 

 

De Centrale Dorpenraad 

wenst iedereen hele fijne feestdagen 

en de beste wensen voor 2020! 
 

 

http://www.stgwaterland.nl/
mailto:waterlandseharmonie@live.nl


 

 

 

Agenda december 2019 

 

 

7 december Kringloop & Kleding, Holysloot 
10 december Soos Holysloot, Kerststukjes maken 
10 december Dagelijks Bestuur, CDR 
11 december Glasvezelbijeenkomst Ransdorp 
12 december Gebiedsteam Noord-Oost 
12 december Tieneravond Zunderdorp 
12 december Vr. van Nu, cabaret 'Aan de Maat' 
13 december Samen eten Holysloot 
14 december Kerstmarkt op de boerderij 
14 december Profumo wijnproeverij 
14 december KerstPint in De Zwaan 
15 december Koppel-Klaverjassen in De Zwaan 
18 december Kinderkerstfeest in Ransdorp 
19 december Soos Ransdorp, Kerstdiner 
19 december Glasvezelbijeenkomst Schellingwoude 
20 december Kerst klaverjassen, HBOK 
22 december Kerstconcert Koor Schellingwoude 
24 december Kerst(avond) voor iedereen, Ransdorp 
25 december Kerstmusical Zunderdorp 
27 december Ophaaldag grof vuil 

7 januari Soos Ransdorp, Nieuwjaarsreceptie 
 
 


