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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 1 januari 2021 

Redactie Dorpsweg 35 
1028 BK  Ransdorp 

020-4904437 

info@centraledorpenraad.nl 

Website: 
www.centraledorpenraad.nl 

Oplage 1020 exemplaren 

Bezorging R. Gils (020-3370816) 
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te redigeren en in te korten. 
De eindverantwoordelijkheid berust bij het dagelijks bestuur van de Centrale 
Dorpenraad 

 

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

 
De laatste editie van dit jaar alweer. Een jaar waarin heel veel dingen niet 

doorgingen en er vooral veel online plaatsvond. Hopelijk zal het in de loop van 

2021 weer mogelijk worden om grotere activiteiten te organiseren en kunnen 
er weer bijeenkomsten gehouden worden waar we elkaar weer écht’ kunnen 

ontmoeten. 

De Centrale Dorpenraad 

wenst iedereen hele fijne feestdagen 

en een gezond 2021! 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 

Deze maand staan er geen vergaderingen op de agenda. 
8 december  Dagelijks bestuur 

10 december  Overleg Gebiedsteam 

1 januari  Uiterste datum inleveren kopij ’t Zwaantje 
 

 
Werkzaamheden 

In het kader van het Instandhoudingsprogramma Landelijk Noord worden er 

werkzaamheden uitgevoerd, een kort overzicht: 

• De bestrating van ’t Nopeind en ’t Voorwerf in Zunderdorp was al eerder 
klaar. Nu zijn ook de asfaltwerkzaamheden aldaar afgerond. 

• De Nieuwe Gouw nabij Zunderdorp is weer open. Er is een duiker 

vervangen en nieuw asfalt aangebracht. 

• In week 48 zijn er werkzaamheden geweest aan de Bloemendalergouw 
tussen Ransdorp en de Kanaalpost (brug 2462). 

• In week 49 en 50 worden er gewerkt aan de Durgerdammergouw en de 

Broekergouw. 

• De Wipbrug in de Liergouw is verstevigd. 

• Tot begin december zijn er baggerwerkzaamheden in Zunderdorp en 
Ransdorp. Dit is nodig om de waterkwaliteit te verbeteren en de 

watergangen weer op diepte te brengen. Het kan voorkomen dat de weg 

nu en dan kortdurend gestremd is. 

• Van 1 t/m 9 december worden er op twee plekken op de 
Poppendammergouw herstelwerkzaamheden uitgevoerd. 

Op de website staat een uitgebreid overzicht van de diverse werkzaamheden 
met informatie, planning en bewonersbrieven: 

www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden 
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Tekening voorpagina 
Op de voorpagina van 't Zwaantje staat een tekening, weet u waar dit is? 

Stuur het antwoord naar info@centraledorpenraad.nl en degene met het 

derde goede antwoord ontvangt het boek 'Zwaan, 60 verhalen over Landelijk 
Amsterdam-Noord'. 

Op 't Zwaantje van november een tekening van Zunderdorpergouw 18, 
winnaar van het boek is Mw C. Alberts uit Zunderdorp. 

 

 
 

Bezorging ’t Zwaantje 
Jan Gils heeft ruim 10 jaar maandelijks ’t Zwaantje in Landelijk Noord huis-

aan-huis bezorgd. Vanaf deze maand gaat hij het wat rustiger aan doen en 
heeft hij zijn werk overgedragen aan zijn zoon. 

Jan, hartelijk bedankt voor de fijne jarenlange samenwerking! 

 
 

 
Windmolens langs A10 

Onlangs is er een interactieve sessie geweest over mogelijke locaties voor 

windmolens in Amsterdam. Een van de potentiële plekken is langs de A10 
Noord. Documenten en het verslag van de avond is terug te vinden op: 

www.energieregionhz.nl, kijk bij Documenten / Amsterdam 
Op 7 december is er een informatieavond waar wethouder Duurzaamheid 

Marieke van Doorninck u bijpraat over de resultaten van alle bijeenkomsten 
en enquêtes, de vervolgstappen en hoe u daar invloed op kunt hebben 

De bijeenkomsten worden georganiseerd in het kader van de Regionale 

Energietransitie. 
 

 

Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 

 

Durgerdam in kerstsfeer 
2020 is een jaar dat we niet snel zullen gaan vergeten. Een jaar met 

beperkingen en weinig sociale en gezellige aangelegenheden. Daarom gaan 

we dit jaar Durgerdam extra in kerstsfeer brengen. Zodat het niet alleen 
binnen, maar ook buiten extra gezellig, sfeervol en knus is. Dit gaan we doen 

door op een aantal locaties op de dijk verlichtte kerstbomen te plaatsen. 
Daarnaast roepen we iedere dorpsbewoner op om dit jaar een extra stapje te 

zetten om de huizen en tuinen in kerstsfeer te brengen. Doe je mee?? 

 

http://www.energieregionhz.nl/
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Win een kerstpakket met de mooiste kerstkrans aan de lantaarnpaal! 
Durgerdam heeft 39 authentieke lantaarnpalen. Wij zouden het leuk vinden 

als deze lantaarnpalen ook versierd worden. Daarom organiseren wij een 

wedstrijd wie de mooiste, creatiefste en duurzaamste kerstkrans maakt voor 
de lantaarnpaal! Vanaf 6 december mogen de kerstkransen (mag met 

verlichting!) worden opgehangen en zullen we een stemming organiseren wie 
de mooiste kerskrans heeft gemaakt. De winnaar ontvangst een heerlijk lokaal 

samengesteld kerstpakket! 

 
Heb je vragen/suggesties dan kun je contact opnemen met Ons Durgerdam/ 

Dorpsraad Durgerdam, Angela (06-15879457, DDD186 of 
angelavannordennen@gmail.com)  

 
 

Nieuws over de nieuwbouw van OBS De Weidevogel 
In het schoolgebouw op Dorpsweg 29 (buurthuis en de gymzaal) is een 
kraamverblijf van de meervleermuis aangetroffen op de tweede verdieping, 

achter een boeideel. Om werkzaamheden aan het gebouw te kunnen 
uitvoeren dient deze meervleermuis “uitgehuist” te worden. Voor deze 

uithuizing is een activiteitenplan opgesteld. Dit activiteitenplan vormt de basis 

van de ontheffingsaanvraag op basis van de Wet Natuurbescherming (Wnb) 
voor het overtreden van artikel 3.5.2 (verstoren van de meervleermuis) en 

3.5.4 (vernietigen van een verblijfplaats van de meervleermuis). Deze is op 16 
oktober jl. aangevraagd bij de omgevingsdienst. 

Gedurende de ontheffingsaanvraag zal reeds een vergunningsaanvraag 
worden gedaan voor de realisatie van een nieuw geschikte permanente 

voorzieningen voor de meervleermuis in de vorm van een vleermuis-toren op 

onderstaande locatie [in de hoek van de parkeerplaats, tegen de sloot aan, zie 
op onderstaande websitelink een foto waarop de locatie staat aangegeven en 

een schets van het bouwwerk]. De eisen aan de vleermuistoren zijn hoog 
omdat het en beschermde soort betreft waardoor het een massief bouwwerk 

moet zijn. Zie bijgaande eerste schets betreft de kern van de toren en 

onderstaande een eerste schets hoe zo’n toren eruitziet. Deze heeft een 
omvang van 2m (breed) x 2m (lang) x 5m (hoog). 

Bron: www.obsdeweidevogel.nl/nieuwbouw/nieuws/ [hierop is ook de locatie 
en de schets te vinden]. 

Dorpsraad Ransdorp zal dit onderwerp tijdens de dorpsraadvergadering  

van 7 december a.s. bespreken. 
Vragen of opmerkingen over dit onderwerp vóór 7 december opsturen naar 

dorpsraadransdorp@gmail.com 

  

mailto:angelavannordennen@gmail.com
http://www.obsdeweidevogel.nl/nieuwbouw/nieuws/
mailto:dorpsraadransdorp@gmail.com
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Informatie & Activiteiten 

 
Pizzatruck Ransdorp 

Vanwege de COVID-sluiting van ons restaurant Rosa & Rita bakken wij in de 

weekenden verse pizza’s, af te halen in Ransdorp op de Dorpsweg nr 8. 
Al de pizza’s kosten € 10,- en er is keuze uit verschillende smaken die we 

tijdens het bestellen graag doorgeven. 
Bestellen en afhalen mogelijk tussen 17.00 en 20.00 uur op: 

4 en 6 december 
11, 12 en 13 december 

18, 19 en 20 december 

Stuur ons een bericht of bel naar 06-11122373 en wij maken een heerlijke 
pizza voor je! 

Groeten, Bjorn & Lenneke 
 

 

 
Wijn- en spijsproeverij aan huis 

Beste wijn- en spijsproever, 
Wij hopen dat het goed met je gaat. 

Wij vermoeden dat het er dit jaar niet meer in zit: de halfjaarlijkse 
Waterlandse wijn- en spijsproeverij in Schellingwoude. 

Wel hebben we een alternatief bedacht: wij komen bij u thuis deze proeverij! 

En wel op zaterdag 12 december vanaf 16:00 uur tot een uur of 21:00 uur. 
Dat werkt zo. 

Je bent thuis met een intiem gezelschap of nodigt een paar mensen bij je 
thuis uit; Je beschikt over een aantal glazen, borden, bestek en een paar 

servetten; Wij schenken de wijn bij u uit en doen dat elk kwartier/ 20 minuten 

(mijn zoons zitten beiden in de maaltijdbezorging, dus dat komt goed), totdat 
u 8-10 wijnen hebt geproefd; Via een online verbinding zal ik rond 16:30 de 

wijnen toelichten; 
Je krijgt bij ons eerste bezoek de wijnlijst & proefbeschrijvingen + spijskaart; 

Vanaf een uur of 19:00 uur serveren (brengen) wij je een driegangen menu 
zoals je dat van ons gewend bent: variatie aan voorgerechten, 

hoofdgerechten en desserts. De hoofdgerechten zijn voorzien van een 

opwarminstructie. 
Kosten per persoon voor deze aan huis proeverij bedragen € 35,- per persoon. 

Doe je mee aan dit experiment en spektakel? 
Laat het ons weten voor 4 december via: profumo@ziggo.nl of 06-21156102 

 

 

mailto:profumo@ziggo.nl
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Concert Witte Kerkje Holysloot 
Op 13 december om 15.00 uur is er een concert van Neco Novellas (solo) 

Neco Novellas (zang & gitaar) uit Mozambique presenteert zijn eigen liedjes, 

waarin invloeden uit verschillende Afrikaanse tradities, Braziliaanse muziek en 
jazz worden gecombineerd. 

Neco (geboortenaam Anselmo) groeide op bij de Chopi in Mozambique die 
beroemd zijn door hun timbila-muziek. Van jongs af aan was Neco 

ondergedompeld in muziek. Het ontdekken van verschillende geluiden hoorde 

bij het opgroeien. Thuis, op school, in de kerk en in de natuur. Deze muzikale 
ervaring bracht Neco naar Maputo, Zuid-Afrika, Portugal (om klassiek gitaar 

en zang te studeren) en naar het Codarts conservatorium in Rotterdam, 
Nederland. 

Zijn muzikale stijl ontwikkelde zich door een nieuwsgierigheid naar klanken. 
Hij werd beïnvloed door Afrikaanse muziek, klassieke muziek, folk, jazz en 

improvisatie, waardoor hij zijn eigen unieke sound creëerde. Neco heeft vijf 

albums geproduceerd, talloze concerten gegeven door heel Europa, Afrika en 
Latijns-Amerika met zijn familieband Neco Novellas en werkt samen met 

diverse artiesten zoals het Rotterdam Jazz Orchestra, Mathilde Santing, Tanja 
Kross en Ernst Reijseger. Neco is permanent op zoek naar nieuwe manieren 

om zijn fascinatie voor klanken vast te leggen en te vertalen. 

Kaartjes € 15,- 
Kaartverkoop via www.holynote.nl  

 
 

 
Schaatsen slijpen 

Uw vertrouwde adres op Liergouw 6, 

Schellingwoude 
TB Lassche  Tel: 06-4046 6668 

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- en Kunstschaatsen, want de schappen raken straks leeg en 

worden niet meer aangevuld. 

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

  

http://www.holynote.nl/
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Kerstavond in de Durgerdammerkerk 
Muziek en het kerstverhaal voor kinderen en hun familie 

Wie is die ene engel daar, en wat heeft hij Maria te vertellen.  

Een kind geboren? Er worden toch wel vaker kinderen geboren! 
Wat weten de herders ervan? En wat doen die engelen in vredesnaam? 

Is er dan echt geen plek te vinden waar dit kind geboren kan worden? 
Bara van Pelt zal het verhaal vertellen, en de kinderen zijn de herders en de 

engelen. De kerstliedjes worden gezongen door de kinderen. 

Bas van Bommel (piano) en Sjaan Oomen (viool) zullen de verhalen met hun 
muziek begeleiden en aanvullen. 

U moet zich i.v.m. de coronamaatregelen opgeven.(opgave: bij 
r.h.m.boersma@planet.nl) Er zijn 30 plaatsen voor volwassenen. 

Kinderen onder de 12 mogen sowieso mee. U leest het goed: het is voor 
ouders, grootouders en buren met hun kinderen. 

Dus kinderen eerst. Op de website van de Durgerdammerkerk vindt u 

informatie. De avond begint om 17.00 uur en eindigt zo'n 50 minuten later. 
U krijgt informatie toegestuurd hoe uw kind een herder wordt of een engel. 

Maar ze mogen ook gerust als zichzelf komen. Ook vindt u op de website 
informatie welke liedjes worden gezongen (zo'n 5-tal), zodat u ze thuis kunt 

oefenen. 

 
 

Kerstmorgen in de Durgerdammerkerk 
Op 1e Kerstdag wordt in de Durgerdammerkerk kerst gevierd met een 

kerstmeditatie . We mogen binnen helaas niet zingen. Dat laten we aan 
solisten over. Aanvang van de dienst is elf uur.  

Om half elf buiten muziek, chocomel en kerststol. 

 
 

Kapitein van het Markermeer 
Deze week is het zover, de campagne van de Alliantie Markermeerdijken gaat 

van start! Dit betekent dat Kapitein Rohald de komende tijd als Kapitein van 

het Markermeer met zijn zeilschip de VD8 langs de Markermeerdijken vaart. 
Hij kijk mee, bezoekt de dijkversterking in uitvoering en gaat in gesprek met 

bouwers en bewoners, ondernemers, ecologen en ingenieurs. Op zoek naar 
bijzondere verhalen en ontdekkingen. En wij hebben dit allemaal vastgelegd 

met een camera. 

Benieuwd naar de avonturen van de Kapitein van het Markermeer? 
Volg hem dan op Facebook en Instagram of bezoek zijn website 

www.kapiteinvanhetmarkermeer.nl!  
 

https://www.facebook.com/dekapiteinontdekt/
https://www.instagram.com/dekapiteinontdekt/
https://kapiteinvanhetmarkermeer.nl/
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Kinderconcert Witte Kerkje Holysloot 
Op 27 december om 15.00 uur is er een Kinderconcert/workshop met 

saxofoniste Ada Rave en trompettiste Felicity Provan. 

Geschikt voor kinderen van ongeveer 2,5 tot 6 jaar. 
Om ook de jongsten de liefde voor muziek bij te brengen organiseren wij dit 

jaar voor het eerst een kindervoorstelling gemaakt door Felicity Provan en Ada 
Rave. In dit concert worden de kinderen actief betrokken. 

De kinderen kunnen meezingen met de liedjes, bewegen en meespelen met 

body percussion. Er worden muzikale spelletjes gespeeld die bestaan uit 
instrumenten nadoen en hand dirigeren waarbij improvisatie een belangrijke 

rol speelt. 
Ada Rave (tenorsaxofoon, klarinet) en Felicity Provan (trompet, zang) zijn 

allebei afkomstig van het zuidelijk halfrond (Argentinië en Australië) en spelen 
samen sinds 2013. Zij hebben een achtergrond in de jazz en spelen samen 

improvisaties, eigen composities en bewerkte klassiekers. Beiden hebben een 

grote liefde voor het spelen voor en met kinderen. 
Om dit concert Covid-proof te houden willen wij vragen om niet met meer dan 

één ouder per kind te komen.  
Kaarten € 10,- voor volwassenen / € 5,- voor kinderen 

Kaartverkoop via www.holynote.nl 

 
 

 
Uitslag Textiel Race - Groep 6 van De Weidevogel. 

Met de Textiel Race zijn we op de 3e plaats geëindigd. In totaal hebben we 
8.525 kilo textiel opgehaald. De prijs die we hebben gewonnen is dat we met 

de klas naar een reparatie workshop in het Repair Café gaan. 

Hartelijk bedankt aan iedereen die heeft meegedaan en textiel heeft 
ingeleverd. 

Groetjes van Berend 
 

 

 
Kledingbeurs & Kringloop 

De kledingbeurs en kringloopwinkel in het 
Dorpshuis van Holysloot is vanwege de coronamaatregelen gesloten. 

Het is wel mogelijk om op afspraak langs te komen, neem dan contact op met 

Linda: tel 06-42571323.  
De opbrengst is voor het Dorpshuis Holysloot, Dorpstraat 40. 

 



 

 

 

Winterstal 
Pop-Up winkel tussen de schapen & koeien  

van boerderij de Dikhoeve 

U bent welkom op:  
4 en 5 december 

12 en 13 december 
19 en 20 december 

Steeds tussen 12.00 en 16.00 uur  
Te koop: 
Producten van de boerderij zoals yoghurt, kaas, vlees & schapenvachten. 

Boerderijbox kerst editie met o.a.: gevogelte terrine, stoofpeertjes, 
gingerbread tulbandjes, kerstbrood & pastei van haas. 

Adres: 
Schapenboerderij de Dikhoeve 

Nieuwe Gouw51 te Ransdorp 

Voor meer info kunt u mailen naar: boerderijbox@mail.com 
 

 
 

 

Agenda december 2020 

 

 

7 december Overleg Dorpsraad Ransdorp 
8 december Overleg Dagelijks Bestuur 
10 december Overleg Gebiedsteam 
12 december Wijn en Spijsproeverij 
13 december Concert Witte Kerkje 
24 december Kinder-Kerstavond Durgerdam 
25 december Kerstmorgen Durgerdam 
27 december Kinderconcert Witte Kerkje 

 
 


