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Centrale Dorpenraad 
 
 ‘t Zwaantje is een uitgave van de Stichting Centrale Dorpenraad Landelijk 
Noord. Deze stichting is actief in het landelijk gebied van Amsterdam-Noord. 
Voor de Centrale Dorpenraad ondersteunt vrijwilligers die zich o.a. inzetten in 
de verschillende Dorpsraden, werkgroepen en commissies. 
De Centrale Dorpenraad betrekt en informeert bewoners bij en over zaken die 
met Landelijk Noord te maken hebben. 
 
Het kantoor van de Centrale Dorpenraad is gevestigd te Ransdorp in het 
voormalig schoollokaal van de openbare basisschool van Ransdorp. 
Adres:  Dorpsweg 35 
  1028BK Ransdorp 
Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

van 9.00 tot 15.00 uur 
Telefoon: 020-4904437 
Email:   info@centraledorpenraad.nl 
Website: www.centraledorpenraad.nl 
 
Storingsnummers 
Alarmnummer (ambulance, politie, brandweer)  112 
Politie (niet spoedeisend)    0900-8844 
Doktersdienst (spoed 's avonds, 's nachts, weekend) 088-0030600 
gas- en stroomstoring     0800-9009 
Waternet      0900-9394 
Melding openbare ruimte    14020 
Meldingen in de openbare ruimte kunnen ook doorgegeven worden via: 
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/mor-0/melding-openbare/ 
 
Colofon 
Kopij januari opsturen uiterlijk tot vrijdag 31 december 2021 
Redactie Dorpsweg 35 

1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 
info@centraledorpenraad.nl 

Website: 
www.centraledorpenraad.nl 

Oplage 1000 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/
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Nieuws van de Centrale Dorpenraad 
 
Vanwege de nieuwe coronamaatregelen gaan sommige activiteiten helaas niet 
meer door. Maar in dit laatste ’t Zwaantje van 2021 is er nog genoeg te 
melden. Het kantoor van de Centrale Dorpenraad zal tijdens de kerstvakantie 
waarschijnlijk deels gesloten zijn. 
De redactie wenst iedereen fijne feestdagen en een goed en gezond 2022. 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
Deze meeste vergaderingen worden online gehouden of anders op het 
kantoor van de Centrale Dorpenraad. 
16 december  Overleg Gebiedsteam 
31 december  Uiterste datum inleveren kopij ’t Zwaantje 
 
 
Tekening voorpagina 
Op de voorpagina van 't Zwaantje staat een tekening, weet u waar dit is? 
Stuur het antwoord naar info@centraledorpenraad.nl, graag ook uw naam en 
adres vermelden. Eén van de goede inzendingen ontvangt het boek  
'Zwaan, 60 verhalen over Landelijk Amsterdam-Noord'. 
Op 't Zwaantje van november stond een tekening van de brug naar het 
Overkantje in Ransdorp en de huizen Dorpsweg 76 en 78, winnaar van het 
boek is Mw J. Antheunisse uit Holysloot. 
 
 
Milieuzone Zuiderzeeweg 
Afgelopen september heeft de Centrale Dorpenraad een brief over de 
milieuzone Zuiderzeeweg naar wethouders en Raadscommissie MLW 
gestuurd. Deze brief is als ingekomen stuk behandeld in de raadsvergadering 
van 6 oktober. De raad heeft toen besloten om B&W de brief te laten 
beantwoorden. Op 11 oktober is er over de brief een online gesprek met de 
wethouder geweest. Daarna heeft de Centrale Dorpenraad het officiële 
antwoord ontvangen, helaas niet met het gewenste resultaat. 
De brieven zijn te vinden op:  
www.centraledorpenraad.nl/milieuzone-zuiderzeeweg 
Vanaf 1 januari worden de milieuregels aangescherpt en gelden deze voor 
vrachtwagens met emissie 5, dit heeft dan o.a. als gevolg dat er meer 
vrachtverkeer via Zunderdorp en Ransdorp komt. 
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Werkzaamheden 
In het kader van het Instandhoudingsprogramma Landelijk Noord worden er 
werkzaamheden uitgevoerd, een kort overzicht: 
• Werk aan het fietspad Zwarte Gouw van de Liergouw tot de 

Zunderdorpergouw. De werkzaamheden aan de Zwarte Gouw duren t/m 
september 2022. 

• De werkzaamheden in de dorpskern van Zunderdorp waarbij elektra, riool, 
waterleiding en de bestrating worden aangepakt zijn in volle gang. Dit 
geeft regelmatig stremming van het verkeer. 

Een uitgebreid overzicht van de diverse werkzaamheden met informatie, 
planning en bewonersbrieven staat op de website, bij Nieuws en 
Werkzaamheden: www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden 
 
 
 
Enquête afvalscheiding 
Van 20 september tot en met 6 oktober konden bewoners van Landelijk Noord 
een vragenlijst invullen over afvalscheiding. De resultaten van dit onderzoek 
zijn nu bekend en staan op: 
www.centraledorpenraad.nl/resultaat-enquete-afvalscheiding 
Binnenkort heeft de Werkgroep Afvalinzameling overleg met de gemeente 
over het rapport en wat dit betekent voor Landelijk Noord. 
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen over het rapport dan kunt u dit 
doorgeven via de Centrale Dorpenraad.  
Ook als u zich wilt aansluiten bij de werkgroep kunt u contact opnemen. 
Mail bij voorkeur naar info@centraledorpenraad.nl of bel met 020-4904437. 
 
 
 
De Wegwijzer van Landelijk Noord 
De nieuwe editie van ‘De wegwijzer van Landelijk Noord’ valt eerdaags op de 
mat! In deze activiteiten- en informatiegids staat een overzicht met 
activiteiten en contactgegevens van de vele verenigingen, initiatieven en 
bedrijven van ons gebied.   
Gids niet ontvangen of alvast een wijziging of aanvulling doorgeven voor de 
volgende keer? Neem dan contact op met kantoor om dit door te geven. 
tel 020-4904437 of mail naar info@centraledorpenraad.nl 
De gids is binnenkort te vinden op: 
www.centraledorpenraad.nl/nieuws/wegwijzer 
 
 

http://www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden
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Evenementenvergunning 
De Centrale Dorpenraad heeft onlangs vergunning aangevraagd voor de 
festiviteiten rond Koningsdag en voor de Waterland Oost (schaats)Tocht. 
Dit is gedaan namens de gezamenlijke Oranjeverenigingen en IJsclubs. 
 
 
Nieuwe Appgroep LN Buiten 
Woon je buiten een dorpskern en zit je niet in een van de DorpsApps, maar 
wil je wel nieuwsberichten over bijvoorbeeld werkzaamheden ontvangen dan 
is er nu een aparte Appgroep voor het buitengebied. 
Aanmelden voor de LN Buiten Appgroep kan door een mail met je naam en 
mobile telefoonnummer te sturen naar info@centraledorpenraad.nl 
N.B. In deze Appgroep kunnen alleen berichten geplaatst worden door de 
beheerders. 
 
 
Extra AED voor Zunderdorp 
Afgelopen zaterdag is er in Zunderdorp gecollecteerd 
voor een extra AED-apparaat in het dorp. Daarbij is 
al ruim € 1.600,- opgehaald. Hartelijk dank hiervoor! 
Om een AED-apparaat (met buitenkast) aan te 
schaffen hebben we nog een paar honderd euro 
nodig. Heeft u de collectant gemist? 
Dan kunt u nog steeds doneren, maak gebruik van 
deze QR code of kijk op 
www.centraledorpenraad.nl/aed-zunderdorp 
AED Werkgroep Zunderdorp 
 
 
Enquête verkeersveiligheid in de komende jaren 
In 2022 maakt de gemeente een nieuw plan om de verkeersveiligheid te 
verbeteren. Daarom wil de gemeente graag van Amsterdammers en 
bezoekers weten hoe zij het verkeer in de stad beleven. Door het invullen van 
een enquête kun je daar aan meewerken. Er zijn vragen over veiligheid, 
drukte en de veranderingen in het verkeer, oversteekbaarheid van straten en 
de verschillende snelheden bij diverse verkeersdeelnemers. 
Kijk op: www.centraledorpenraad.nl/stadsgesprek-enquete-verkeersveiligheid 
N.B. Kies bij het invullen van uw buurt voor ‘Noord-Oost’. 
De enquête kan nog tot 6 december ingevuld worden. 
 

mailto:info@centraledorpenraad.nl
http://www.centraledorpenraad.nl/aed-zunderdorp


 

6 
 

Grof afval wekelijks op woensdag 
Vanaf 1 december wordt het grof afval iedere woensdag opgehaald. 
De gemeente wijzigt de ophaaldag voor grof afval naar wekelijks op 
woensdag. Zo kunnen bewoners vaker hun grof afval kwijt, zodat het schoner 
wordt op straat  
U mag uw grof afval de avond vóór de ophaaldag vanaf 21.00 uur buiten 
zetten. Zorg dat het op de ophaaldag om 07.00 uur buiten staat. Zet uw grof 
afval aan de rand van de stoep of op de plek voor grof afval. 
www.centraledorpenraad.nl/grof-afval-wekelijks-op-woensdag 
 
 
 

Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 
 
Rijtijden Mokumflex gewijzigd 
Vanaf 15 november j.l. zijn de rijtijden van Mokumflex gewijzigd naar 
dagelijks van 7:00 tot 19:00 uur. Sinds juli 2020 heeft Staxi, als vervoerder 
van Mokumflex, steeds ruimere vervoerstijden aangeboden dan contractueel 
afgesproken. Hierdoor kon Staxi, ook in de stille Corona tijden, voldoende 
ritten rijden om uit de kosten te komen. Inmiddels is de situatie veranderd: na 
de zomer van 2021 zijn de reizigersaantallen flink toegenomen. Dat is goed 
nieuws uiteraard, maar dat betekent wel dat dit zorgt voor overschrijding van 
het beschikbare budget. De gemeente Amsterdam heeft daarom in overleg 
met Staxi besloten om terug te gaan naar de oorspronkelijke afgesproken 
rijtijden. www.centraledorpenraad.nl/rijtijden-mokumflex-gewijzigd 
 
 
 
Duurzaam wonen/leven in LN 
Er is een idee ontstaan om in het voorjaar van 2022 een bijeenkomst te 
organiseren waarbij informatie over duurzaam wonen en leven wordt 
gegeven. Dit zou een markt, presentatie of beurs kunnen zijn.  
Er zou informatie gegeven kunnen worden over bijvoorbeeld zonnepanelen, 
isoleren en het gebruik van aardwarmte. Maar ook over afval scheiden, 
deelauto’s en energie besparen. Heb je ideeën of lijkt het je interessant om 
mee te doen? Neem dan contact op met de Centrale Dorpenraad, 
info@centraledorpenraad.nl 
 
 

http://www.centraledorpenraad.nl/grof-afval-wekelijks-op-woensdag
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Windmolens / RES 
Afgelopen maand heeft de gemeente Amsterdam workshops gehouden om te 
horen hoe u uw buurt beleeft. Ook kon er tot 1 december een online 
vragenlijst ingevuld worden over windmolens. 
Voor de Werkgroep Windmolens/RES zoeken we nog een vrijwilliger uit 
Zunderdorp. De werkgroep volgt het proces van de gemeente en helpt bij de 
informatievoorziening. Interesse? 
Neem contact op via info@centraledorpenraad.nl of bel met 020-4904437. 
 
 
Verslag Dorpsraad Ransdorp 
De Dorpsraad kwam afgelopen 22 november online bij elkaar en hebben daar 
de volgende onderwerpen besproken: 
- onderzoek verkeersveiligheid  - parkeerterrein bij de school 
- nieuwbouw school   - fietsverkeer over Liergouw 
- veiligheid Onderdoorgang A10  - Staxi 
Op www.centraledorpenraad.nl/dorpsraad-ransdorp staat het volledige 
verslag. De volgende vergadering is in het nieuwe jaar, data volgen. 
Heeft u vragen of tips voor de Dorpsraad Ransdorp? 
Mail naar dorpsraadransdorp@gmail.com 
 
 

Informatie & Activiteiten 
 
Schaatsen slijpen 
Uw vertrouwde adres op Liergouw nr. 6 in Schellingwoude bij 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. 
Voor de liefhebber mogelijk nog enkele schaatsen in de aanbieding. 
Graag vooraf even een telefoontje, zodat u niet aan de dichte deur komt. 
 
 
Film in de Kerk: As It Is in Heaven 
Zoals al in het vorige ’t Zwaantje stond was het de bedoeling om in het Witte 
Kerkje te Holysloot de film ‘As it is in heaven’ te draaien. Vanwege de huidige 
corona-maatregelen wordt dit uitgesteld. Een nieuwe datum wordt t.z.t. 
bekend gemaakt of kijk op www.holysloot.nl 

mailto:info@centraledorpenraad.nl
http://www.centraledorpenraad.nl/dorpsraad-ransdorp
mailto:dorpsraadransdorp@gmail.com


 

8 
 

Pop-up restaurant ’Fruits de Mer in De Hooischuur' 
Ze wonnen het RTL-programma ’Herman’s Pop-up Restaurant’: Joost van den 
Branden & Kiki Bosman. Na een compleet uitverkochte pop-up serie in de 
wijngaard afgelopen zomer, halen zij deze winter elke zondagmiddag een 
klein stukje Frankrijk naar onze hooischuur! 
Het lunch-arrangement bestaat uit een aperitief, een korte rondleiding door 
de stallen met Gert, een warme bisque met truffelboter en baguette, een 
gigantisch Fruits de Mer plateau, een dessert en een fles wijn per twee 
personen. 
Prijs: € 80,- per persoon 
Locatie: De Hooischuur, Liergouw 78B in Ransdorp (familie Vendrig) 
Kijk voor meer informatie en voor reserveringen op: www.fruitsdemerpopup.nl 
De Corona-regels worden nageleefd en de planning hierop 
aangepast/geannuleerd, indien nodig. 
 
 
 
Kinderconcert met Felicity Provan en Ada Rave 
Op zondag 12 december is er om 15.00 uur weer een Holynote concert in 
het Witte Kerkje van Holysloot. Gelukkig kan ons kinderconcert doorgaan! 
En wel met twee supermuzikanten: Ada Rave is een Argentijnse saxofoniste 
en klarinettiste die sinds 2013 in Nederland woont, Felicity Provan speelt 
trompet en zingt en komt oorspronkelijk uit Australië. 
Zij spelen beiden veel in de Amsterdamse jazz/improvisatiescene. 
Rave en Provan hebben een grote liefde voor het spelen voor en met kinderen 
en dat is ook wat zij in dit concert gaan doen. Allereerst geven zij een kort 
concert op hun instrumenten. Al snel spelen zij liedjes waarbij de kinderen 
mee kunnen doen met zingen, bewegen en body percussie. Zij gaan in op 
ritmes, tempo, hard/zacht, hoog/laag, vraag en antwoord enz.  
Muzikale spelletjes bestaan uit instrumenten nadoen en hand dirigeren waar 
improvisatie een belangrijke rol speelt. Uiteindelijk wordt er met simpele 
percussie instrumenten een band gevormd samen met de ouders, om het 
concert feestelijk te beëindigen. 
Het concert is geschikt voor kinderen tussen 2,5 en 6 jaar. De anderhalve 
meter afstand wordt met dit concert weer ingevoerd voor volwassenen, voor 
de kinderen geldt dit niet. Voor volwassenen geldt tevens de coronacheck. 
Voor meer info kijk op onze website Holynote.nl 
Tickets € 10,- volwassenen, € 5,- voor kinderen, via Cango Holynote 
 

http://www.fruitsdemerpopup.nl/
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Kringloopwinkel Holysloot 
De kringloopwinkel in het Dorpshuis van Holysloot is op woensdagmorgen van 
10.00 tot 13.00 uur geopend. Ook op zaterdag 18 december kunt u terecht 
van 12.00 tot 16.00 uur om even rustig rond te neuzen tussen al de leuke 
spullen, kleine goederen, boeken, schoenen en kleding!  
Voor de inbreng van goederen of een winkelafspraak graag contact opnemen 
met Linda: tel 06-42571323 
De opbrengst is voor het Dorpshuis Holysloot, Dorpstraat 40. 
 
 
Kerstconcert Christmas Belles 
Zin om alvast in de kerstsfeer te komen met sprankelende, vocale en vrolijke 
kerstmuziek? En dat op een unieke locatie?  
Kom dan op zondag 19 december naar het kerstconcert van de Christmas 
Belles in het Witte Kerkje van Holysloot. Aanvang 15.30 uur en toegangsprijs 
€ 12,50 (bij reservering t/m 12 december, daarna € 15,-) 
Reserveren via: christmasbellesamsterdam@gmail.com 
Christmas Belles is een kerstkwartet bestaande uit 4 muzikale vrouwen. 
Zingen doen we al ons hele leven en we maken graag samen mooie 
kerstmuziek op inspirerende plekken. We zingen stukken van over de hele 
wereld, bekend en onbekend, van licht en opgewekt, tot ontroerend of 
grappig. Zoals het bekende Silent Night en Feliz Navidad. Maar ook een Pools 
kerstlied en kerstliedje van Hawaï. Soms begeleiden we onszelf met ukelele, 
gitaar of basgitaar, altijd hebben we plezier in het zingen en muziek maken! 
Dus kom luisteren naar de warme klanken van de Christmas Belles! 
Let op: coronatoegangsbewijs nodig 
Bij binnenkomst vragen we je een geldige QR-code te tonen in combinatie 
met je identiteitsbewijs. Dit kan met behulp van de CoronaCheck App of met 
een geprinte versie. Zie ook https://coronacheck.nl/nl/. Kinderen tot en met 
12 jaar hebben geen coronatoegangsbewijs nodig. 
 
 
Kerstavonddienst Zunderdorp 
Op Kerstavond 24 december a.s. ben je van harte welkom bij de 
Kerstavonddienst in de dorpskerk van Zunderdorp. Spreker is John Kamphuis 
uit Zunderdorp. Feestelijke muziek is er van koor Blessing o.l.v. Janike van 
Dijk. Ook zal Martine Hoeve komen zingen. Op de piano speelt Michael Jansse 
en organist is Jan Splinter. Leuk als je komt. Je bent van harte welkom!  
De dienst begint om 20:00 uur. 

mailto:christmasbelles@gmail.com
https://coronacheck.nl/nl/
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Kerstmusical in Zunderdorp 
In Zunderdorp wordt al weken hard geoefend voor de Kerstmusical “Licht in 
de nacht”. Maar liefst 43 kinderen tussen de 4 en 12 jaar doen mee. De 
kerstmusical gaat over een groep meisjes die op straat lopen, bij iemand op 
bezoek gaan en vanuit daar het Kerstverhaal echt meemaken. In de musical 
zie je Jozef, Maria, prachtige engelen, schitterende kerststerren, vrolijke 
herders, wijze koninginnen, drukke herbergiers, een vrolijke nieuwslezer en 
reporter en een lieve baby Jezus. Helaas kunnen we de musical niet live 
opvoeren met een groot publiek in de kerk, dus we gaan de musical opnemen 
en op kerstmorgen, 25 december om 10.00 uur uitzenden via 
www.kerkdienstgemist (zoek op Kerk Zunderdorp). Later terugkijken kan ook. 
Het wordt ook online een prachtig Kerstfeest. Een aanrader om te kijken!  
 
 
 
Herder Jan vertelt wat hij gezien heeft bij Bethlehem 
Op Kerstmorgen 25 december om 10.30 uur ontmoeten wij Herder Jan in de 
Dorpskerk van Durgerdam, ook ds Bara van Pelt ziet er heel herderlijk uit. 
Zij zullen vertellen over de ezel die een jonge vrouw droeg; hoe de herders op 
het veld hoorden wat de engelen zeiden en wat er uiteindelijk in de stal te 
zien was. Het aloude kerstverhaal, met bekende kerstliedjes waarbij de 
kinderen zullen worden betrokken in het verhaal. 
Na de dienst is er glühwein, warme chocomelk en kerstbrood. 
Met medewerking van troubadour Jan van Til, Chantelavie.  
I.v.m. de coronamaatregelen moet u zich van tevoren opgeven bij: 
r.h.m.boersma@planet.nl 
Volg verder het nieuws op de website van de Durgerdammerkerk. 
 
 
 
Een kamer met aandacht 
Op jezelf gaan wonen is een grote stap. Het is fijn als je soms terug kan 
vallen op je ouders of vrienden. Maar wat als je geen sociaal netwerk hebt? 
Kamers met Aandacht zoekt mensen die woonruimte willen verhuren, maar 
ook een helpende hand bieden waar nodig. Kortom, een kamer mét aandacht 
om een jongere op weg te helpen naar een zelfstandig leven. 
Wil je meer weten? Kijk op www.kamersmetaandacht.nl 
 
 

http://www.kerkdienstgemist/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kamersmetaandacht.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR2GggTAgy0rEpb0LWxYKQPqdjpTEvNbk5yWxQp_C_yIuQnG4G-lmo9DvII&h=AT1IVFUzSQJjjXWYIdLektogUJbs9QE9vsvPWGOSmeAdMTyuPdJfzwgtjlJELSh7tDwwt7e8i2t3Dd95Y2BKF4JBBAcucc5u8iHP-D3vrbca6I6C3rmLUR9kzQPGXAYdfyB7sGI3Eg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0l99HhHo6diFG7w83ehUVJZLuLDDpxqVST4fVXYg50OAn1KyyZ0mahDKZFZjGVMrQH1O-UpC1uv-Ns5OofJAF8e617MoVOawaZ5p5ma0T9sC7hE3RW1h_ZhP7NZkZVu_IVBDu2RDGMdQRbvNvTxPyfJrJjh-7YiTT2NvDmfICFeFxr5ZilVjPF3AcPMmIt-nAUaHUuaO9rCgG_gFA
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Hotel Durgerdammerdijk 73 
Wat een feest om Sinterklaas vanaf de steiger Durgerdam te zien 
binnenkomen! We kunnen niet wachten om dit volgend jaar met elkaar vanuit 
een geopend hotel te vieren. 
Voordat het open kan moet er nog wel wat gebeuren, maar we zijn lekker op 
dreef. De constructie van het voorste gedeelte van het voorhuis wordt 
momenteel opnieuw opgebouwd. Waar mogelijk hergebruiken we hierbij de 
originele onderdelen, zoals bijvoorbeeld de tengels in de dakconstructie. De 
constructie van het achterste gedeelte is inmiddels afgerond en hier zijn we 
met heropbouw van gevel & dak gestart. In het achterste gebouw zijn we met 
de voorbereidingen voor een veranda aan de straatzijde begonnen. 
Heel fijn om te zien dat de dakpannen in groten getale door jullie zijn 
meegenomen. We wensen ze een goed 2e leven toe.  
Regelmatige updates zijn ook te volgen in de Bouwapp, via deze link: 
https://debouw.app/projects/durgerdam/updates 
 
 
 
Saxofoonles bij de Waterlandse Harmonie 
Onze nieuwe saxofoonleraar Miguel Seoane is geboren in Spanje. In zijn jeugd 
woonde hij tegenover een muziekwinkel en hij overtuigde zijn ouders ervan 
dat hij op muziekles moest. Op zijn achtste startte hij met saxofoonles aan het 
conservatorium van Coruna, waar hij afstudeert met klassiek saxofoon.  
In die tijd ontdekte hij ook zijn interesse voor jazz en verhuisde naar 
Amsterdam om daar aan het Conservatorium te studeren. Inmiddels is Miguel 
zijn Masters aan het afronden en speelt hij in diverse ensembles. 
Bij het lesgeven vind hij het belangrijk om zich te concentreren op de essentie 
van het saxofoonspelen zodat je een sterke basis ontwikkelt en een goede 
beheersing van het instrument. Op die manier kan je makkelijk verschillende 
muziekstijlen spelen. Miguel geeft privéles op woensdagmiddag in Ransdorp 
aan kinderen en aan volwassenen. 
Je kan een saxofoon van de Harmonie lenen. 
Meer info of een proefles afspreken? 
Mail naar waterlandseharmonie@live.nl 
 
 
 
 
 
 

https://debouw.app/projects/durgerdam/updates


 

 

 
 
 

De Centrale Dorpenraad 
wenst iedereen hele fijne feestdagen 

en een gezond 2022! 
 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda december 2021 

 
 
 

12 december Kinderconcert kerk Holysloot 
16 december Overleg Gebiedsteam 
18 december Kringloop Holysloot open 
19 december Kerstconcert Christmas Belles 
  
24 december Kerstavonddienst Zunderdorp 
25 december Kerstmusical Zunderdorp 
25 december Herder Jan vertelt … Durgerdam 
31 december Kopij ‘t Zwaantje 

  
 


