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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. 
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 t/m vrijdag 30 december 2022 
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/
mailto:info@centraledorpenraad.nl
http://www.centraledorpenraad.nl/
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Nieuws van de Centrale Dorpenraad 
 
Het laatste ‘t Zwaantje van het jaar alweer, het jaar vliegt voorbij … 
Met in deze editie uiteraard veel kerst-activiteiten! 
Het kantoor van de Centrale Dorpenraad zal tijdens de kerstvakantie 
waarschijnlijk enkele dagen gesloten zijn. 
De redactie wenst iedereen fijne feestdagen en een goed en gezond 2022. 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
De meeste vergaderingen worden op het kantoor van de Centrale Dorpenraad 
gehouden. Deze maand geen overleg maar wel: 
30 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, liefst met een mooie/uitgebreide beschrijving, 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 de voorkant van de november-editie stond een tekening van de intocht 
van Sinterklaas in Durgerdam. Mw De Voogt uit Holysloot ontvangt het boek. 
 
 
Nieuwe rolcontainers voor groente-, fruit-, etensresten en tuinafval 
Eind oktober zijn er in Landelijk Noord huis aan huis rolcontainers voor gfe/t 
bezorgd. Vanaf 1 november start de inzameling op vrijdag in de even of 
oneven week, dit is afhankelijk van het dorp. 
Meer informatie: www.centraledorpenraad.nl/rolcontainers-gfe-t 
 
 
Nieuwe Wegwijzer Landelijk Noord 
De nieuwe editie van ‘De wegwijzer van Landelijk Noord’ verschijnt begin 
2023. In deze ‘Gouden Gids’ van onze dorpen staat veel informatie over lokale 
activiteiten, clubs en verenigingen, algemene informatie en bedrijven. 
Wilt u nog een wijziging doorgeven voor de nieuwe gids of heeft u interesse in 
het plaatsen van een advertentie? Neem dan contact op met kantoor om dit 
door te geven, tel 020-4904437 of mail naar info@centraledorpenraad.nl 
De huidige gids is te vinden op: www.centraledorpenraad.nl/nieuws/wegwijzer 
 

mailto:info@centraledorpenraad.nl
http://www.centraledorpenraad.nl/rolcontainers-gfe-t
http://www.centraledorpenraad.nl/nieuws/wegwijzer
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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 
eind november 2022. Een deel van het fietspad is al opgeleverd! 

• Werkzaamheden in de dorpskern van Zunderdorp waarbij het riool en de 
waterleiding vernieuwd wordt. Daarna wordt de bestrating opnieuw 
aangebracht. Dit geeft regelmatig stremming van het verkeer.  
De werkzaamheden duren t/m mei 2023. 

• In de dorpskern van Holysloot wordt de bestrating vernieuwd nadat het 
riool, elektra- en gasleidingen in de straat vervangen zijn. 
Het werk is naar verwachting in juli 2023 klaar. 

• HHNK voert baggerwerkzaamheden uit in Ransdorper- en Holysloter Die. 
Een uitgebreid overzicht van de diverse werkzaamheden met informatie, 
planning en bewonersbrieven staat op de website, bij Nieuws en 
Werkzaamheden: www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden 
 
 
Vrijwillige bijdrage ‘t Zwaantje 
Hopelijk leest u met veel plezier ons wijkblad ’t Zwaantje vol met informatie 
uit en over Landelijk Noord. Iedere maand wordt er kopij aangeleverd voor 
activiteiten en verzorgt het kantoor van de Centrale Dorpenraad de redactie 
en het printen, enkele vrijwilligers helpen bij het vouwen van ’t Zwaantje. 
Daarna wordt ‘t Zwaantje huis-aan-huis wordt verspreid in de dorpen en het 
buitengebied van Landelijk Noord. De kosten voor het samenstellen, printen 
en verzenden van ’t Zwaantje worden deels gedekt door de subsidie van de 
gemeente. Helaas worden ook deze kosten duurder, zouden we u daarom om 
een eenmalige bijdrage mogen vragen? Alvast hartelijk dank daarvoor! 
 
Voor een overboeking kunt u gebruik maken 
van deze QR-code (bedrag is aanpasbaar) of 
een bijdrage overmaken naar rekening  
NL09 INGB 0004 6254 00 op naam van de 
Stichting Centrale Dorpenraad 
graag in de omschrijving vermelden:  
Bijdrage ‘t Zwaantje 
 
Dank voor uw steun! 
 
  

http://www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 
 
Windenergie in Landelijk Noord 
De presentaties die tijdens de themabijeenkomst ‘Windenergie in Landelijk 
Noord’ van 8 november j.l. zijn terug te vinden op de website. 
www.centraledorpenraad.nl/windenergie-in-landelijk-noord 
 
 
 
Een vrolijke avond met Wim Daniëls 
Donderdagavond 17 november stroomde de kerk van Ransdorp vol met 
ongeveer 50 mensen om te luisteren naar een voordracht van Wim Daniëls 
over Het Dorp in Nederland, vroeger en nu. Wim is schrijver en bekend van 
de tv-serie ‘Het Dorp’, waarin hij samen met Huub Stapel het Hollandse 
dorpsleven in beeld brengt. 
Wim trapt de presentatie af met een aantal achternamen uit de buurt, 
waarvan hij via De Nederlandse Familienamenbank www.cbgfamilienamen.nl 
kort wat achtergrondinformatie opsomt. “Kan je allemaal vinden op internet.” 
Een avond met veel lachen en herkenbare anekdotes volgt. Met gevatte 
humor schetst Wim situaties uit het echte dorpsleven van oudsher die in de 
huidige tijd onvoorstelbaar zouden zijn. Verbeeldende jeugdherinneringen uit 
Aarle-Rixtel (het Brabantse dorp waar hij opgroeide) en feitenkennis (o.a. 
gevoed door zijn favoriete website delpher.nl) wisselen elkaar af. 
Ook maakt hij nog wat statements. Zo is hij faliekant tegen het opgaan van 
meerdere (soms wel 99) kleine dorpen in één gemeente, onder één bestuur. 
Hij vindt het zorgelijk hoe dat de afstand tussen de gewone burger en het 
bestuur nog meer vergroot. Met weemoed vertelt hij hoe zijn ongeletterde 
vader bij een brief van de gemeente op z’n fiets richting gemeentehuis toog 
en direct de burgemeester te spreken kreeg die hem dan kon vertellen wat er 
in de brief stond. Daarnaast zorgt het fuseren ervoor dat dorpen aan elkaar 
groeien, terwijl “Een dorp heeft ruimte om zich heen nodig.” 
Tot slot is zijn antwoord op de vraag ‘Hoe zorg je ervoor dat de dorpscultuur 
behouden blijft?’ beslist en duidelijk: “De bewoners maken het dorp. Mensen 
die in een dorp (komen) wonen, moeten zelf actief meedoen en zich inzetten 
om het dorpsleven in stand te houden. Dat is van essentieel belang!” 
 
Een mooie conclusie. En in dat licht, de volgende vraag: Heb je ideeën voor 
een volgende lezing of lezingenreeks? We willen dit graag vaker organiseren. 
De lezingen zijn bedoeld voor alle mensen uit Landelijk Noord en 
daaromheen. Mail je tip naar info@centraledorpenraad.nl 
 

http://www.cbgfamilienamen.nl/
http://delpher.nl/
mailto:info@centraledorpenraad.nl
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Informatie & Activiteiten 
 
Kringloopwinkel Holysloot 
De kringloopwinkel in het Dorpshuis van Holysloot, Dorpstraat 40, is iedere 
woensdag te bezoeken tussen 10.00 en 13.00 uur. Op de 1e zaterdag van de 
maand kun je terecht tussen 11.00 en 14.00 uur, de eerstvolgende keer is op 
zaterdag 3 december. Kom gezellig langs om rond te neuzen tussen al de 
leuke spullen, kleine goederen, boeken, schoenen en kleding! 
Nu ook betalen met pin. 
Voor de inbreng van goederen of kleding graag contact opnemen met Linda: 
tel 06-42571323. De opbrengst is voor het Dorpshuis Holysloot. 
 
 
Sinterklaas SOOS Ransdorp 
Op dinsdag 6 december om 14.00 uur vervolgt de Soos haar activiteiten met 
de traditionele Sinterklaas bijeenkomst. De echte Sint kan helaas niet komen 
en ook Piet heeft het veel te druk met werk om zijn bestaan als knecht te 
continueren. Een bekende paardenfluisteraar zal nog proberen alleen de 
schimmel Amerigo zo ver te krijgen om naar ‘De Beke’ te komen. 
Of dat gelukt is zal nog blijken.  
Kosten € 3,- incl. traditionele gerechten bij koffie en thee. Een ieder neemt 
een cadeau mee van minimaal € 5,- en om de feestvreugde te verhogen 
wordt een (kort) gedicht erg op prijs gesteld. Zoals gebruikelijk vindt de Soos 
plaats in het Dorpshuis ‘De Beke’ te Ransdorp. 
 
 
Tieneravond voor alle tieners van 12 t/m 16 jaar 
Op donderdagavond 8 december is er weer een Tieneravond in het 
Jeudgebouw van Zunderdorp. Vind je het leuk om andere tieners te 
ontmoeten en houd je van pizza en gezelligheid? Kom dan zeker een keer 
kijken. Leuk dat er ook tieners uit de andere dorpen komen! De tieneravonden 
leveren boeiende en leuke gesprekken op en de spellen en opdrachten 
eromheen zorgen voor veel hilariteit. We starten om 19:00 uur in het 
Jeudgebouw (Achterlaan 3) met pizza en daarna volgen we een programma 
van Solid Friends. Om 20:30 uur is de avond weer afgelopen. 
Wil je een keer kijken bij de tieneravond? Super leuk! 
Kom gezellig langs. Bel, mail of app een van ons gerust.  
Veel groeten, 
Taco (06-19921974), Madelon (06-81937480) en Anne-marie (06-42081177) 
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Kerstmarkt op De Breedijk Hoeve 
Op Zorgboerderij De Breedijk Hoeve wordt dit jaar voor de tweede keer een 
kerstmarkt georganiseerd. Er zijn diverse kraampjes met kerst- en cadeau 
artikelen van onder andere de tweedehands winkel van Holysloot. 
Ook hebben weer heerlijk huisgemaakte taarten ook om mee te nemen. 
De kerstmarkt vindt overdekt plaats in de schuur van de Zorgboerderij, dus 
geen last van het weer. Parkeergelegenheid is aanwezig, maar beperkt dus 
kom gezellig samen of op de fiets. 
datum: 10 december 
tijd: 11 uur ‘s morgens tot 4 uur ’s middags 
adres: Bloemendalergouw 37 
Heb je belangstelling om zelf wat te verkopen tijdens deze kersmarkt dan kan 
je contact opnemen met Ingrid Breedijk (06-41880397) liefst via WhatsApp. 
 
 
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 11 december naar het kerstconcert van de Christmas 
Belles in het Witte Kerkje, Dorpsstraat 30 te Holysloot 
Aanvang 16.00 uur  
Toegangsprijs: € 12,50 / kinderen 7,50 (bij online bestellen via 
christmasbelles.eventgoose.com), aan de deur op de dag zelf: € 15,00. 
 
 
Ledenvergadering IJsclub Zunderdorp 
Op dinsdag 13 december vanaf 20.00 uur houdt IJsclub Zunderdorp zijn 
jaarlijkse ledenvergadering in het Jeugdgebouw, Achterlaan 3. Naast de vaste 
agendapunten worden ook de plannen voor het nieuwe seizoen besproken. 
De vergadering wordt traditioneel afgesloten met een loterij. 
 
 
Kerstbrunch in Zunderdorp 
Op woensdag 14 december organiseert de Kerk van Zunderdorp een 
Kerstbrunch in Zunderdorp. We starten om 11:00 uur in het Jeugdgebouw van 
Zunderdorp, Achterlaan 3. Kom gezellig samen brunchen en Kerst vieren. 
We kijken uit naar je komst. Voor aanmelden, stuur een e-mail naar 
diaconie@kerkzunderdorp.nl of een bericht naar Robert Gils, 06-16543101. 
 

mailto:diaconie@kerkzunderdorp.nl
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Kerstdiner SOOS Ransdorp 
Op donderdag 15 december om 17.00 uur is er het traditionele kerstdiner 
voor de oudere medemens van Landelijk Noord en omstreken. De tijd van 
heerlijk eten en veel gezelligheid. De medewerkers van de Soos zullen weer 
hun culinaire kwaliteiten in de strijd werpen om aan het bovenstaande te 
voldoen. Kosten € 15,- en zoals gebruikelijk vindt het diner plaats in het 
Dorpshuis ‘De Beke’ te Ransdorp. 
Mocht u voor het eerst aan de activiteiten van de Soos Ransdorp willen 
deelnemen dan graag een telefoontje aan Hennie of Tineke. 
Telefoon: 020-4904463 resp.06-54975032. 
 
 
Zuiderzeelicht brengt waargebeurd ijskoud verhaal tot leven 
Van 18 december 2022 tot en met 8 januari 2023 in het Zuiderzeemuseum. 
Na het grote succes van voorgaande jaren vindt deze kerstperiode de vierde 
editie van Zuiderzeelicht in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen plaats: Toen 
de zee van ijs was. Deze keer komt het waargebeurde verhaal over drie 
Durgerdammer vissers tot leven via licht, beeld en geluid. Wandel in de 
avonduren door de sfeervol verlichte straatjes van het buitenmuseum en laat 
je meeslepen door het ontroerende verhaal over hoop, liefde en verlies. Kijk 
wat zich achter de ramen van de huisjes afspeelt en volg de bewoners van 
Durgerdam op hun zoektocht naar de verdwenen ijsvissers. 
In de winter van 1849 gaan Klaas Bording en zijn twee zonen de bevroren 
Zuiderzee op om vis te vangen. Tijdens het botkloppen, slaat het onheil toe. 
Het ijs breekt en de mannen raken los van het vaste land. Veertien dagen lang 
drijven ze onder barre omstandigheden op een ijsschots rond in het 
steenkoude water van de Zuiderzee. Ze dobberen langs Marken en Enkhuizen, 
maar niemand die ze hoort of ziet.  
Bezoek Zuiderzeelicht in het Zuiderzeemuseum en ontdek hoe dit ijskoude 
verhaal afloopt. Onderweg even opwarmen? Bezoek dan een van de 
horecagelegenheden voor een warme apfelstrudel met koffie of thee, een 
overheerlijke kop soep of een stevige winterse stamppot. 
Online tickets 
Zuiderzeelicht is te bezoeken van zondag 18 december 2022 tot en met 
zondag 8 januari 2023 tussen 17.00 en 22.00 uur, met uitzondering van 24, 25 
en 31 december en 1 januari. De wandeling duurt circa een uur. 
Op dinsdag 20 december is er een exclusieve seniorenavond voor bezoekers 
van 65 jaar en ouder. Het evenement is alleen toegankelijk voor bezoekers 
met een online ticket met persoonlijke starttijd tussen 17.00 en 20.30 uur. 
Reserveer dus snel een online ticket via de website, ook met een 
Museumkaart of VriendenLoterij VIP-kaart. 
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Koffie inloop in Zunderdorp 
Kom gezellig woensdag 21 december naar de koffie-inloop in het 
Jeugdgebouw. Het is fijn om met elkaar te kletsen, maar het is natuurlijk ook 
heel leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en beter te leren kennen! 
Jong en oud, iedereen is welkom! Dus woon je net in een van de dorpen? 
Of twijfel je al een tijdje of je een keer komt koffie drinken? Trek dan de 
stoere schoenen aan en kom gezellig langs op woensdag 22 december. 
Je mag binnen komen lopen tussen 10:00-12:00 uur voor een snel kopje 
koffie of een uitgebreider gesprek. Welkom! 
 
 
 
Kerstavonddienst Zunderdorp 
Op 24 december bent u van harte welkom tijdens de Kerstavonddienst in de 
kerk van Zunderdorp. Voorganger is ds Johan Visser en medewerking van het 
gospelkoor Deliverance. De dienst begint om 19.50 uur. 
 
 
 
Kerstnachtdienst Ransdorp 
Op 24 december is er een kerstnacht viering in de kerk van Ransdorp. 
Met medewerking van Waterlandse Harmonie en het dorpskoor. 
Muziek vanaf 21:45 uur, begin dienst om 22:00 uur. 
 
 
 
Kerstmusical in Zunderdorp op 1e Kerstdag 
In Zunderdorp wordt al weken hard geoefend voor de Kerstmusical “Licht in 
de nacht”. Maar liefst 40 kinderen tussen de 4 en 12 jaar doen mee. In de 
musical zie je Jozef, Maria, prachtige engelen, schitterende kerststerren, 
vrolijke herders, wijze koninginnen, drukke herbergiers, een vrolijke 
nieuwslezer, een grappige cameravrouw en een lieve baby Jezus. 
De musical gaan we opvoeren tijdens de kerstmorgendienst 25 december 
om 10:00 uur. Vanwege wat meer ruimte, gaan we dit jaar de kerstmusical 
niet opvoeren in de kerk van Zunderdorp maar in de stal van de Stadshoeve 
(Zunderdorpergouw 29) in Zunderdorp. Een unieke beleving: samen Kerst 
vieren in de stal. Leuk als je komt!  
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Hayfever is terug! 
Wat hebben we er lang op moeten wachten! Maar vrijdag 30 december zijn 
we eindelijk weer terug met de meest bruisende afsluiting van 2022 - Friday 
Hayfever! Het eindejaarsfeest voor Noord en Waterland. Samen dansen we 
het oude jaar uit op een uitbundige mix van disco, soul, funk en andere 
feestmuziek. DJ's Hassleman en Beatblender (ook bekend van de Tolhuis 
Groovenight) krijgen iedereen gegarandeerd aan het dansen.  
Natuurlijk is de Hooischuur van Gert en Tanja weer de feestlocatie en voor de 
drank en hapjes zijn jullie weer in de goede handen van Sacha 
(Boergondineren). Dus kom samen met ons het feest van het jaar meevieren! 
Waar:  De Hooischuur - Liergouw 78B in Ransdorp 
Wanneer: vrijdag 30 december 
Tijd:  21.00 - 02.00 uur 
Kaarten: € 15,- voorverkoop, € 17,50 euro aan de deur 
Ga naar www.clubvertier.nl voor de kaartverkoop en informatie. 
De kaartverkoop begint op zondag 4 december. 
Tip: wacht niet te lang want de laatste editie was uitverkocht! 
Tot Hayfever! 
Hessel, Hans, Bas, Gert, Tanja en Sacha 
 
 
 
Nu in Ransdorp; (relatie)therapie en coaching 
Loopt het even wat minder in jouw persoonlijke leven of je (werk)relatie?  
Ben je opzoek naar een ervaren coach/therapeut die jou daarin kan 
begeleiden? In de maand december geef ik lezers van ‘t Zwaantje de 
mogelijkheid om tijdens een gratis kennismakingsgesprek, te onderzoeken wat 
ik voor jou kan betekenen. 
Mijn manier van werken is een praktische en ervaringsgerichte. Samen 
onderzoeken we op welke wijze je patronen in stand houdt die kunnen zorgen 
voor deze problemen. Met heldere terugkoppeling geef ik jou inzicht in je 
verbale en non-verbale wijze van communiceren, wat zal leiden tot een betere 
communicatie en persoonlijke ontwikkeling. 
Meer informatie over mijn manier van werken en reacties van cliënten, kijk op  
www.zienwateris.nl 
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KijFit in Durgerdam 
Ben jij op zoek naar Fysiotherapie of Personal Training in de buurt? 
Of wil je graag starten met Bootcamptrainingen in buitenlucht? 
Neem dan contact met ons op of meld je dan aan voor een gratis 
proeftraining! 
Durgerdammerdijk 76, 1028 CK Durgerdam  
Tel. 06-11323068 
Email: kije@kijfit.nl 
Website: www.kijfit.nl 
of 06-46842453 
 
 
 
Voedingsadvies voor honden 
Heeft u een hond met gezondheidsproblemen? Of gewoon de wens om uw 
hond vers te voeren? Wilt u weten of uw hond goed wordt voorzien van de 
huidige voeding? Wij zijn opgeleide hondenvoedingsdeskundigen bij u in de 
buurt en helpen u graag met raad en daad.  
Buddy goes bananas biedt 

• advies over voeding 
• individuele voedingsplannen 
• dieëtplannen voor zieke honden 
• en veel meer 

Gevestigd in Durgerdam doen we ook graag huisbezoeken in de omgeving. 
Stuur een e-mail naar contact@buddygoesbananas-dogdiets.com of bezoek 
onze website www.buddygoesbananas-dogdiets.com 
 
 
 
Te koop aangeboden Hometrainer 
In prima staat. Uitstekend geschikt voor conditie- en hersteltrainingen. 
Diverse programma’s .Deze kunnen worden afgesteld op licht, zwaar en 
bergtrainingen. Compleet met handleiding. Vraagprijs € 125,- 
Te bevragen bij M. Takken, Schellingwoude  
Tel. 06-28057866 of 020-4904477 
 
 
  

mailto:kije@kijfit.nl
http://www.kijfit.nl/
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Hotel Durgerdammerdijk 73 
Met nog een maand te gaan komt het einde van 2022 dichterbij en beginnen 
we ons klaar te maken voor 2023, het jaar waarin ons hotel en restaurant hun 
deuren zullen openen. De renovatie van het voormalige hotel-restaurant 
Zuyderziel bevindt zich in de laatste fase. Een fase die in het teken staat van 
afwerking en afronden, maar ook van bloei. Na de saneringswerkzaamheden 
zal in januari worden begonnen met het aanleggen van de tuin. Deze 
werkzaamheden zullen de hele maand duren, net als de aanleg van de kelder 
van het woonhuisje. Daarna wordt de opbouw prefab geïnstalleerd. Er zal dan 
een hijskraan worden neergezet aan de zijkant van Durgerdammerdijk 73 A. 
De bovengenoemde werkzaamheden passen binnen de afrondende fase 
waarin het project zit, echter begrijpen we dat deze wellicht niet onopgemerkt 
zullen blijven. Wij snappen dat de renovatie veel van alle betrokkenen vraagt 
en dat geduld soms op de proef wordt gesteld. We willen daarom onze 
waardering uitspreken voor uw geduld en begrip tot dusver.  
Ondertussen zijn wij ook volop bezig met het werven van mensen die ons 
team in Durgerdam graag zouden willen versterken. Van enthousiaste 
collega’s voor in de bediening tot chef-koks. Mocht uzelf interesse hebben of 
iemand kennen die mogelijk interesse zou hebben om in het hotel dan wel 
restaurant te werken, dan kunt u contact opnemen met Joost de Graaf: 
joost@aedes.co . 
Indien u vragen of opmerking heeft kunt u altijd contact met ons opnemen 
per e-mail durgerdam@aedes.co dan wel via de Bouwapp: 
https://debouw.app/projects/durgerdam/updates 
We wensen iedereen fijne feestdagen en alvast een heel mooi 2023! 
Aedes 
 
 
 
Scholtens mobiele slijperij en stoelenmatter 
Voor het matten van uw rieten en biezen stoelen, lijmen en verstevigen van 
uw stoelen. Ook voor het slijpen van uw scharen, messen en alle soorten 
tuingereedschap. Al 50 jaar een begrip in Amsterdam en omstreken 
telefoonnummer 06-14746399. 
www.scholtens4ambachten.nl 
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Vrijwilliger gezocht 
Wil je meewerken aan meer weidevogels in Noord-Holland? Vrijwilligers van 
harte welkom bij Water, Land & Dijken! 
Voor een boerderij in Ransdorp, V.O.F. Vendrig-Huitema, zijn wij op zoek naar 
vrijwilligers die willen helpen met het beschermen van de weidevogels op hun 
bedrijf. De boeren op dit melkveebedrijf zetten zich in voor het behoud van de 
weidevogels en hebben vele maatregelen genomen om de huidige populatie 
te behouden en te versterken. 
Er is een mooie plas dras gerealiseerd waar elk jaar veel tureluurtjes te vinden 
zijn en waarbij ook kieviten en grutto's broeden. Met verschillende vormen 
van beheer en de aanleg van kruidenrijk grasland proberen zij het voor de 
kuikens zo aangenaam mogelijk te maken om te overleven. 
Door omstandigheden kan de huidige vrijwilliger dit jaar niet helpen bij de 
bescherming van de weidevogels en daarom vragen wij uw hulp. 
U helpt door weidevogels te observeren, hun nesten te lokaliseren en ze te 
beschermen, samen met de boeren. Deze hulp zal in overleg plaatsvinden 
tijdens 1 of 2 dagdelen per week in de maanden maart, april, mei en juni. 
Heeft u ervaring met weidevogelbescherming en heeft u zin om op dit leuke 
bedrijf, heerlijk in de buitenlucht, actief te zijn? Meld u dan aan! 
Heeft u geen ervaring maar lijkt het u wel heel erg leuk, dan bieden wij u de 
mogelijkheid van het volgen van de basiscursus weidevogelbescherming. U 
wordt daarna begeleid in het veld om de kneepjes van het vak te leren. 
Aanmelden of meer informatie? 
Bel Tanja Verbij, tel 06-25517727 of mail via t.verbij@waterlandendijken.nl 
 
 
 
 
  

mailto:T.verbij@waterlandendijken.nl
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Mensen en hun verhaal … 
 
Kerst in de kast 
 
Wie neemt nu drie volle dagen de tijd om een kerstboom op te tuigen? Met 
een wolk van schitterende lichtjes en de meest originele en kostbare 
versierselen. Misschien wel de mooiste kerstboom van Waterland. Daar moet 
een verhaal achter zitten: 
 
‘Ik zal een jaar of acht geweest zijn toen mijn ouders besloten te verhuizen. 
Voor mijn hypersensitieve moeder was dat teveel. Zij liet zich altijd opnemen 
in het ziekenhuis als er belangrijke dingen te gebeuren stonden. Zo ook nu. 
Wij vieren werden dan overgelaten aan de zorg van mijn vader voor wie we 
bang waren vanwege zijn opvliegende karakter en zijn losse handjes.  
 
Het liep tegen kerst. Mijn vader riep ons bij elkaar en zei: ‘Kinderen, vergeet 
het maar. Mamma is er niet, we gaan verhuizen en dan ook nog eens 
Kerstmis vieren, dat gaat niet gebeuren. ‘Voor mij was dat verschrikkelijk! 
Mijn moeder was ziek en ik werd toch al geplaagd door een gevoel van 
dreigend onheil. Kerstfeest was voor mij het hoogtepunt van het jaar en juist 
nù het veilige lichtpuntje dat ik nodig had in deze donkere dagen. Het 
opzetten van de kerstboom, liefst van flink formaat, het ophangen van de 
gekleurde lampjes, het uitpakken van de ballen, de engeltjes, het 
kwikstaartje, en als laatste de piek die plechtig op de top van de boom werd 
geplaatst. Een gezellig en magisch ritueel dat mij als kind een gevoel van 
veiligheid gaf. 
Het verlangen naar geborgenheid werd zo groot dat ik besloot zelf een 
kerstboom te kopen. Stiekem, van mijn opgespaarde zakgeld. Met kloppend 
hart van spanning maar ook van blijdschap ging ik naar het dichtstbijzijnde 
winkelcentrum en kocht een kleine boom. Die was én goedkoper én 
makkelijker te hanteren. Want ik moest hem helemaal naar huis slepen en de 
trappen opsjouwen naar zolder waar de kerstspullen stonden. De boom was 
net zo groot als ik. Op weg naar huis knikten mensen me vertederd toe. ‘Kijk 
nou toch dat kleine ventje met die kerstboom in zijn armen. Dat wordt vast 
een gezellige boel daar.’ 
 
Ik sleepte de boom naar boven en veegde het spoor van dennennaalden 
zorgvuldig op. Als mijn vader licht beschonken thuis kwam, deelde hij 
makkelijk klappen uit. En ik werd bang. Stel dat hij het geheim ontdekte. 
Ik sleurde de boom de grote zolderkast in, om hem daar op te tuigen. Samen 
met mijn broertje, die er als enige bij mocht zijn. 
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Zo hadden we met zijn tweetjes toch een mooi, heimelijk kerstgevoel. 
Ondertussen gingen de bezoeken aan mijn moeder in het ziekenhuis gewoon 
door en paste de buurvrouw tante Sien op als mijn vader aan het werk was. 
 
Tot het onvermijdelijke gebeurde: mijn vader kwam erachter! Hij was 
woedend en dwong me hem naar de plek te brengen waar de kerstboom 
stond. Met lood in mijn schoenen liep ik de zoldertrap op. Met nog een 
sprankje hoop dat hij bij het zien van de kerstboom zou zeggen dat het toch 
wel erg gezellig was. Maar nee hoor, hij bleef woedend. Om het gebruikelijke 
pak slaag te ontlopen, ging ik er als een bezetene vandoor. Holde de 
zoldertrap af die een soort bocht maakte, viel er in mijn vaart vanaf en landde 
met mijn hoofd op de punt van de bank. Boem! Licht uit: Bewusteloos. Het 
volgende moment werd ik wakker in de armen van tante Sien. Mijn vader 
stond erbij en tante Sien was aan het schelden en tieren. Hij leek ineens een 
stuk minder groot dan ik me hem als kind voorstelde. Hoewel mijn hoofd pijn 
deed vond ik het geweldig dat deze man er zo van langs kon krijgen en het 
zich nog liet zeggen ook. Mijn zus en twee broers en de kinderen van tante 
Sien stonden er bij en keken ernaar. Binnen vijf minuten was de hele affaire 
beklonken: de kerstboom had gewonnen en mocht naar beneden. Zo werd 
het – onder het toeziend oog van tante Sien – toch nog Kerstmis.’ 
Door Siepkje Lenstra 
 
 
 
 
 
 
 

De Centrale Dorpenraad 
wenst iedereen hele fijne feestdagen 

en een gezond 2023! 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Agenda december 2022 

 
 

  
3 december Kringloopwinkel Holysloot 
6 december Soos Ransdorp, Sinterklaas 
8 december Tieneravond Zunderdorp 
10 december Kerstmarkt de Breedijk-Hoeve 

  
11 december Kerstconcert Christmas Belles 
13 december Wintermiddag, Vrouwen van Nu 
13 december Vergadering IJsclub Zunderdorp 
14 december Kerstbrunch in Zunderdorp 

  
15 december Soos Ransdorp, Kerstdiner 
18 december Zuiderzeelicht: zee van ijs 
21 december Koffie inloop Zunderdorp 
24 december Kerstavond Zunderdorp 

  
24 december Kerstnacht Ransdorp 
30 december Hayfever 
30 december Kopij ’t Zwaantje aanleveren 

3 januari Soos Ransdorp, Nieuwjaarsreceptie 
 


