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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. Meer informatie staat op onze website: 
www.centraledorpenraad.nl 
 
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 
Defecte lantaarnpaal       020-5972626 
Openbare ruimte        14020 
Meldingen in de openbare ruimte kunnen ook doorgegeven worden via: 
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/mor-0/melding-openbare/ 
 

Colofon 

Kopij februari digitaal opsturen uiterlijk tot vrijdag 3 maart 2017 

 
Redactie 

 
Dorpsweg 35 
1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 
info@centraledorpenraad.nl 
 

 
Website: 
www.centraledorpenraad.nl 
 

Oplage 1000 exemplaren 

Bezorging J. Gils (020-6368967) 

Tekening Dorpsstraat, Holysloot 

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 

 
 
2016 is alweer een maand oud! Er zijn deze eerste maand van het jaar meerdere 
subsidieaanvragen ingediend voor diverse activiteiten, clubs en verenigingen uit 
Landelijk Noord. Een nieuw voor een Kinderkunstwerk wordt opgestart en er 
lopen diverse projecten i.v.m. het 60 jarig bestaan van de Centrale Dorpenraad 
dit jaar. Verder verwachten we binnenkort meer informatie over het zware 
verkeer in ons gebied. Ondertussen heeft de dijkversterking ook onze volle 
aandacht! 
Vanwege de voorjaarsvakantie is het kantoor van de Centrale Dorpenraad 
gesloten van 17 t/m 26 februari. 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
De meeste vergaderingen zijn op het kantoor van de Centrale Dorpenraad en 
beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
3 maart   Werkgroep Historie 
3 maart   Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
7 maart   Dagelijks Bestuur 
 
 
Actie walnotenbomen afgerond 
Vorig jaar is er op veel manieren de Watersnood van 1916 herdacht en gevierd 
dat we al 100 jaar droge voeten hebben.  
In maart 2016 is de Centrale Dorpenraad daarom gestart met de actie om 100 
walnotenbomen terug te krijgen in het voormalig ondergelopen gebied. 
In 1916 heeft Waterland maandenlang onder water gestaan en zijn veel bomen 
als gevolg van het zoute water dood gegaan. Met onze actie wilden we de 
verdwenen walnotenbomen weer terugbrengen in het gebied. 
De verkoop van de walnotenbomen verliep voorspoedig en in december 2016 
werden er maarliefst 110 walnotenbomen bezorgd en verspreid! 
Op de website van de Centrale Dorpenraad staat een uitgebreid verslag van de 
hele actie en foto's van de geplante bomen. 
Kijk op www.centraledorpenraad.nl/walnoten-terug-in-waterland 
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Belastingnieuws en informatiegids 
De gemeente Amsterdam heeft een folder met Belastingnieuws 2017 uitgegeven 
met informatie over gemeentelijke belastingen voor particulieren en 
ondernemers. 
Het stadsdeel Amsterdam-Noord heeft een Informatiegids 2016-2017 uitgegeven  
Zowel het Belastingnieuws als de Informatiegids zijn verkrijgbaar via het kantoor 
van de Centrale Dorpenraad. 
 
 
Meer weten over uw buurt ? 
Ga dan naar uw buurtpagina en maak kennis met uw buurtmakelaar. Kijk hier 
ook voor nieuws, werkzaamheden in uw buurt en handige links. 
De gemeente heeft een informatiepagina per buurt ingericht waarop je 
informatie over 'onze' buurt kunt vinden, kijk op: 
https://www.amsterdam.nl/waterland/ 
Bron: NoordMail 
 
 
Nextdoor Waterland 
De gratis en besloten buurtapp Nextdoor krijgt steeds meer leden in landelijk 
Noord ! Via Nextdoor kun je contact houden met buren en makkelijk berichten 
en oproepjes verzenden naar je buurt. Berichten met onderwerpen als: Kat 
vermist; Rommelmarkt; Perenactie en Schoonmaakster gezocht worden 
geplaatst. Je kunt jezelf aanmelden en toevoegen aan de buurt 'Waterland'. 
Nextdoor is beschikbaar voor computer en smartphone. 
 
 

Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 

 
 
Dijkversterking Durgerdam 
Op 16 januari is er in de kerk van Durgerdam een drukbezochte 
dorpsvergadering gehouden. De bewoners werden door de Dorpsraad bijgepraat 
over de gekozen principe oplossing van de Alliantie Markermeerdijken voor het 
dijkdeel Durgerdam.  
Op 23 januari zou de Alliantie Markermeerdijken een omgevingsbijeenkomst 
houden om de gekozen principe oplossing toe te lichten. Deze bijeenkomst is 
een paar dagen van te voren geannuleerd omdat 'er is meer tijd nodig om de 
beoogde oplossing voor het waterveiligheidsprobleem in Durgerdam bestuurlijk 
zorgvuldig af te wegen'. 
De Centrale Dorpenraad en Dorpsraad blijft de komende periode actief bezig om 
een zo goed mogelijke oplossing voor de dijkversterking te bepleiten. 
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Informatie & Activiteiten 

 
 
Pak de koffer maar weer uit, schat ! 
Dit blijspel in drie bedrijven, geschreven door Jan Tol en Astrid Baijs, wordt nog 
op 10 en 11 februari opgevoerd door Toneelvereniging Ransdorp in buurthuis 
‘de Beke’ te Ransdorp. In het vorige 't Zwaantje stond nog dat de voorstellingen 
niet door zouden gaan, gelukkig zijn de 'omstandigheden' gunstig gewijzigd en 
kan er tóch gespeeld worden! 
Er zijn nog slechte enkele kaarten te verkrijgen via Rob den Hartog:  
06-57347007 of 020-6369430 
Het verhaal: 
Robertus van der Heyde wil met zijn vriendin Corina een leuk weekend hebben. 
Daarom heeft hij zijn vrouw wijsgemaakt dat hij een cursus moet volgen. Zijn 
secretaresse boekt een kamer in een hotel, maar dat blijkt niet zo slim te zijn … 
Noodlot dwingt hen echter toch in het hotel te blijven, zij het op een andere 
kamer en onder een andere naam. U maakt kennis met verschillende hotelgasten 
en met een bijzondere hotelgast die ‘Robertus uit de nood kan helpen’. Ze 
hebben echter niet gerekend dat Robertus zijn vrouw op het laatste moment ook 
een verrassing voor hen in petto heeft. 
 
 
Taizé viering in Dorpskerk Durgerdam 
Op zondag 12 februari is er een Taizé viering in de Dorpskerk in Durgerdam. 
Taizé is een dorpje in Frankrijk waar een internationale kloostergemeenschap is 
gevestigd. In de vieringen wisselen muziek en tijd voor meditatie elkaar af.  
Kom kennismaken met de liederen uit dit beroemde klooster, die worden 
begeleid op de vleugel. 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. De Dorpskerk is te vinden aan de Durgerdammerdijk 76 in 
Durgerdam. 
 
 
Concert Durgerdam 
Op zondag 12 februari treedt het Bleke Rozen ensemble op in de Dorpskerk 
Durgerdam. Marina Besselink, sopraan, Valérie Friesen, alt en Femke de Graaf, 
piano brengen een gevarieerd programma met muziek en verhalen. 
Geïnspireerd door de route van de Oriënt Express klinken er liederen en duetten 
van o.a. Poulenc, Brahms, Dvorak en volksmuziek.  
Het concert begint om 16.00 uur, duurt ongeveer een uur en na afloop is er een 
borrel. Entree € 15,- inclusief drankjes. Kinderen vrij. 
Kaarten aan de deur verkrijgbaar vanaf 15.30 uur.  
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Kinderclub in Zunderdorp 
Op vrijdagavond organiseert de kinderclub van Zunderdorp leuke en gezellige 
avonden met knutselen, figuur zagen, spelletjes en zo nu en dan een 
kinderdisco. De avonden zijn van 19.15 tot 20.15 uur en kost maar € 1,- per 
keer. Club is voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar. 
De eerstvolgende datums zijn 17 februari, 24 februari en 3 maart. 
Op 24 februari hebben we een carnaval kinderdisco, kom je ook verkleed? 
Clubleiding Anita, Robert, Elkana en Silke  
 
 
Soos Zunderdorp 
Woensdagmiddag 22 februari 14.30 uur in het Jeugdgebouw te Zunderdorp. 
Wij heten de heer Wim Zondag welkom uit Baarn. Hij houdt een onderhoudende 
lezing over alles wat met namen te maken heeft. Naamrecht, hoe wij aan onze 
namen komen en tal van anekdotes. Aan de hand van veel voorbeelden wordt 
een overzicht gegeven van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten vanaf 
ca. 1800 tot heden. Ook enkele akten van ons koningshuis worden getoond. 
Heel interessant!! 
En dan: 22 maart komt de heer Kees Schilder uit Volendam. Mooie fragmenten 
uit opera's laat hij ons horen en liederen. Ook vertelt hij er verhalen bij over de 
zangers en de muziek. 
Heel hartelijk welkom op de SooS! 
 
 
Vrouwen van Nu, afd. Schellingwoude 
Mw. Gerarda Miedema edelsmid, geeft een presentatie over edelsmeden en de 
geschiedenis van mode in sieraden door de eeuwen heen! 
Donderdag 23 februari 2017, 20.00uur in het Wijkgebouw. 
Voor leden en niet leden / Lady's only! 
Niet leden betalen € 5,- 
 
 
Gratis DVD `Wie wind zaait' 
Afgelopen zomer werd de voorstelling 'Wie wind zaait' gespeeld op het weiland 
aan de Bloemendalergouw. Met de Waterlandse Harmonie, deelnemers van de 
toneelvereniging Ransdorp, het zangkoor Schellingwoude en nog veel meer 
Waterlanders. Nog eens terugkijken? 
Van de voorstelling zijn prachtige beelden geschoten door Koos Baaij. Hij heeft 
een dvd samengesteld van ongeveer dertig minuten. 
Deze is gratis beschikbaar voor vrienden van de Harmonie en kan worden 
opgehaald bij het kantoor van de Centrale Dorpenraad. 
Nog geen vriend? U kunt het ter plekke worden! 
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Kledingbeurs & rommelmarkt 
De kledingbeurs en rommelmarkt in Holysloot in het Dorpshuis van Holysloot is 
iedere eerste zaterdag van de maand geopend van 11 tot 14 uur ! 
Eerstkomende datum: 4 maart 
Uiteraard kun je nog steeds elke woensdagochtend van 9 tot 12 uur terecht voor 
leuke koopjes. Actie: Kinderkleding € 1,- per stuk, m.u.v. jassen. 
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 ! 
 
 
Praisdienst in Zunderdorp 
Op 5 maart is er in de PKN kerk van Zunderdorp een bijzondere dienst. Deze 
dienst zal anders zijn dan andere diensten. Het thema zal zijn: "Intimiteit met 
God". De dienst wordt geleid door Gert Visscher en Eric Lagerström. Beide 
mannen maakten jaren deel uit van de Ronduit Praiseband en zijn door alle jaren 
daarna ook vrienden gebleven. Kortom een dienst over vriendschap en intimiteit 
met God door 2 vrienden gestalte gegeven en ingevuld met mooie zang en 
muziek om dicht aan Gods hart te komen en waar ook de Bijbel tot je zal 
spreken! 
De dienst begin om 10:00 uur in de dorpskerk van Zunderdorp, na de dienst is er 
koffie en thee met wat lekkers erbij. 
 
 
14 Dagen op een ijsschots - Het Verhaal! 
Een waargebeurd en beroemd Durgerdams verhaal verteld door 
verhalenvertelster Anje Robertson, tevens oud-bewoonster van Durgerdam. 
Ooit was Durgerdam een dorp vol vissers en timmermannen. De meesten waren 
verre van welgesteld. En als dan ’s winters de beurzen krap werden wat moesten 
de vissers dan? Soms gingen hun vrouwen en dochters in Amsterdam in een 
dienstje, maar als man, wat moest je als het IJ bevroren was en de schepen niet 
uit konden varen? 
Een vader en zijn twee zoons deden wat veel Durgerdammers deden, ze sloegen 
een wak en hoopten toch wat te vangen. De dooi was al ingetreden. Maar het 
kon nog wel, ja toch? Zo begon een tocht op het ijs die veertien dagen zou 
duren. 
Wie, wat, waar? 
Zondag 5 maart van 11.00 tot 12.00 in de kerk van Durgerdam met na afloop 
koffie (en taart). 
Entree volwassenen € 3,- (incl. thee/koffie), kids vrije bijdrage. 
Advies leeftijd vanaf 8 jaar. 
De opbrengst is voor het organiseren van culturele bijeenkomsten van de 
Botkoppenkring in de kerk van Durgerdam. 
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`Wie wind zaait’ in Concert 
Zondag 5 maart spelen wij voor de allerlaatste keer de muziek van `Wie wind 
zaait’. Weet u het nog afgelopen zomer, in onze kerk in het weiland aan de 
Bloemendalergouw? 
Het orkest gaat spelen met de zangers/zangeressen en het koor. Het is dus echt 
een concert en niet meer het hele verhaal van de voorstelling. Maar die kunt u er 
nu wel bij denken, toch? Het is een feest om de muziek weer te spelen. Omdat 
we er allemaal zo van hebben genoten maken we het weekeind van 4&5 maart 
opnames. Volgende week start ook de crowdfundactie, zodat we een mooie CD 
kunnen maken compleet met een tekstboekje van de liedjes erbij! 
Komt allen, 5 maart om 14.00 uur in De Beke! 
Toegang € 5,- / kinderen € 2,50 
Reserveren via: kaartenwaterlandseharmonie@live.nl 
 
 
Soos Ransdorp 
Op 7 maart a.s. is er in het Dorpshuis De Beke te Ransdorp een optreden van 
de bekende West Friese band 'Zó was Ut'. Aanvang 14.00 uur. De entreeprijs 
van € 3.- staat in geen verhouding tot de kwaliteit van deze unieke band die 
slechts per jaar een gelimiteerd aantal optredens heeft en, niet zonder moeite, 
hebben wij hen lange tijd geleden kunnen contracteren! 
Een middag met de band 'Zó was Ut' is altijd een groot succes. Zij vermaken de 
aanwezigen met muziek uit uw jeugdjaren met Nederlandse- en Engelstalige 
populaire muziek. Ook de wat meer ingetogen luister- en meezingliedjes worden 
niet vergeten.  
Het belooft een mooie middag te worden! Vergeet niet uw buurvrouw, buurman, 
vriendin of vriend mee te nemen. Daarom voor een ieder die van muziek houdt  
wordt deze middag van harte aanbevolen. Noteer de datum in uw agenda! 
 
 
Yogabreak Amsterdam-Noord 
Yogabreak verzorgt al meer dan 8 jaar leuke en toegankelijke yogalessen voor 
alle niveau’s in Amsterdam Noord. De lessen worden verzorgd door Noëlle Sterk, 
op maandag, woensdag en donderdag bij het Lichtcentrum op de 
Schellingwouderdijk 337, op zondag bij Pllek op de NDSM werf en op aanvraag 
kun je bij de Gipsy Lounge (Klaprozenweg 69) terecht voor massages, prive yoga 
en small group training. Meer informatie: www.noellesterk.com 
Lichtcentrum Schellingwoude 
Maandag: 19:00-20:30 & 20:45-22:15 
Woensdag: 09:30-11:00 
Donderdag: 19:00-20:30 & 20:45-22:15 
Pllek 
Zondag: 10:30-12:00 
Gipsy Lounge  
Prive yoga, lifestyle coaching en massage op aanvraag. 

http://www.noellesterk.com/
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Concert en expositie in Durgerdam 
Begin de lente goed en kom op 26 maart 15:00u luisteren en kijken naar 
Bender speelt Broos. Het belooft een prachtige middag te worden, want er is niet 
alleen muziek, maar ook een expositie van mooie schilderijen en tekeningen van 
de Durgerdammer kunstenaars Igor Kusmirak en Alan Lemmers. Bovendien 
worden twee schilderijen van de kunstenaars ter plaatse geveild ten behoeve 
van een vluchtelingeproject; veilingmeester is Piet Bouwhuis. 
Bender speelt Broos 
Uitbundig, vrolijk, ontroerend en melancholiek. Het lijken uitersten toch weten 
de muzikanten ze moeiteloos te verenigen. 'Broos' is een muzikale voorstelling 
met Nederlandstalige chansons over het kleine geluk, waarover je je elke dag 
kunt verwonderen en het drama dat onvermijdelijk dreigt. 
Bert Vissers- Zang, piano 
Tom Bak – Gitaar 
Jos Caspers – Contrabas 
Rodney Calis – Trompet, drums 
Zonder opsmuk laat Bender allerlei muziekstijlen de revue passeren. Niet zelden 
zorgen de teksten van Vissers of de trompet van Calis voor adembenemende 
stiltes in de zaal. 
Waar:  Kerkepad 7, Durgerdam 
   (na Village Hotel linksaf, alwaar een gratis parkeerplaats) 
Aanvang: 15:00u, kerk open om 14:30u 
Entree:  € 10,- 
RSVP (met het oog op de catering): antaresans@yahoo.com of 06-29031140 
 
 
Durgerdammer Muziekmiddag 2017 
Op zondag middag 9 april is er weer een muziekmiddag in het mooie kerkje van 
Durgerdam. Een open podium voor muzikale bewoners van Durgerdam, 
Waterland en Amsterdam-Noord. 
Aanvang 14.00 uur, vrij entree 
Klassieke en moderne optredens, kleine en grote koren zijn welkom. 
We gaan er weer een mooie middag van maken. 
Aanmelden bij Rita Hendriks e-mail :ritahendriksvanbaalen@gmail.com 
 
 
Schaatsen slijpen 
Alle soorten (incl. richten en ronding) 
Uw vertrouwde adres: Liergouw 6, Schellingwoude 
TB Lassche. tel. 020-4904272 of 06-40466668 
Tevens uitverkoop div. schaatsen klaar voor gebruik. En voor liefhebbers nog 
houten schaatsen, ook nieuw. 
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Cursus creatief schrijven voor beginners 
Heb je altijd al willen schrijven maar weet je niet goed hoe te beginnen? Heb je 
al wat gedichten liggen maar ze nog nooit iemand laten lezen omdat je niet weet 
of het goed genoeg is? Schrijven is een ambacht dat je kunt leren. Leren is 
spelen met de materie. Dat is wat je doet in de Cursus creatief schrijven voor 
beginners van Tekstkwartier. Je ontwikkelt met plezier vaardigheden op het 
gebied van proza en poëzie. Stap voor stap neem ik je mee in het schrijfproces. 
Aan de hand van opdrachten leer je van alles over perspectief, tonen en 
vertellen, personage-opbouw, conflict en dialoog bij proza. Daarnaast oefen je 
met diverse vormen van poëzie. Elke les krijg je op een positieve manier 
feedback op het gemaakte werk en ontdek je nieuwe mogelijkheden.  
De cursus start op 12 mei en eindigt op 16 juni 2017. 
Zes lessen op vrijdagochtend van 10.00 - 12.30 uur. 
Plaats: Wijkgebouw, Dorpstraat 11 te Holysloot. 
Kosten: € 165,-, inclusief lesmateriaal. 
Er is plaats voor 8 - 10 cursisten. 
Aanmelden kan tot 15 april 2017. Zie: www.tekstkwartier.nl 
 
 
Rode fietstas gevonden? 
Op vrijdag 27 januari ben ik mijn rode fietstas verloren tussen Holysloot en 
Amsterdam (route Bloemendalergouw - Ransdorp - fietspad Weerslootpad - 
onder de Ringweg door). Er zaten blauwe noren in. 
Zou de vinder contact met mij op willen nemen! tel. 020-6229345 J. Justesen 
 
 
Schoonheid en Leven 
Wil je weleens weten hoe het eruit ziet in een atelier van een kunstenaar?  
Wat er zoal speelt en gebeurt, waarom een beeld gemaakt wordt en hoe dan? 
Je kunt je inschrijven op de 'Schoonheid en Leven’ waarin verslag wordt gedaan 
van wat er gebeurt in mijn atelier en waarom. Vorig jaar was mijn introductie 
folder mee met een Zwaantje, misschien herinner je je die. 
Heb je wel interesse? Dan kun je naar mijn website gaan en doorklikken naar de 
taal van je keuze. Op de pagina Beeldhouwkunst, onderaan het grote blok tekst 
kun je klikken op 'Hier kunt u zich inschrijven voor de 'Schoonheid en Leven'. 
Dan wijst de rest zich vanzelf en krijg je andere maand updates uit mijn atelier. 
Welkom! 
 
Wilt u iemand vertellen over mijn werk? Dat vind ik natuurlijk fijn! 
Saskia S.E. de Rooy 
telnr 06-42350194 
email ssederooy@xs4all.nl 
website www.saskiaderooy.nl 
 
 

mailto:ssederooy@xs4all.nl
http://www.saskiaderooy.nl/
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henricke van hoorn 
 

Praktijk voor Therapie en Mindfulness in Amsterdam Noord 
 
 

Heb je last van stress? 
Blijf je maar piekeren? 
Ik kan je helpen weer beter in je vel te zitten! 
 
Ik heb meer dan 25 jaar ervaring in het begeleiden van mensen als 
fysiotherapeut, psychosociaal therapeut, coach en trainer. 
Gespecialiseerd in stressreductie en persoonlijk leiderschap. 
Door de therapie krijg je meer inzicht en daarnaast doe je nieuwe ervaringen op. 
Zodat je beter weet wat je wilt en voelt. Vergroten van je bewustzijn 
(lichamelijk, gedachten, emotie en gedrag). Met meer vertrouwen varen op je 
eigen gevoel. Je krijgt tools in handen die je op elk moment kunt inzetten. 
 
 
Bij welke klachten kan ik je helpen? 

 Stress en burn-out 
 Angst- / paniekklachten  
 Gebrek aan zelfvertrouwen en diepgaande onzekerheid 
 Gevoelens van depressiviteit, neerslachtigheid en somberheid 
 Niet goed bij je gevoelens en emoties kunnen 
 Vermoeidheid of slaapproblemen 
 Rouw- en verliesverwerking 
 Hoofdpijn (migraine), nek, schouder, rugpijn 
 Adoptiegerelateerde vragen: over gehechtheid, rouw, identiteit, loyaliteit 

en andere adoptievraagstukken 
 
 
Ook geef ik de 8 weekse mindfulness training (MBSR) individueel of in een 
groep. 
 
Je kunt mij bereiken via: 
email hvhoorn@hvhoorn.com 
telnr 06-24782744  
website www.hvhoorn.com 
adres Buiksloterdijk 178 
  1025 WC Amsterdam Noord 
 

  

mailto:hvhoorn@hvhoorn.com
http://www.hvhoorn.com/


12 

 

 
 

 
 

Agenda februari 2017 
 
 

  
  

  
10 februari Opvoering blijspel Toneelvereniging Ransdorp 
11 februari Opvoering blijspel Toneelvereniging Ransdorp 
12 februari Taizé viering Durgerdam 

12 februari Concert Durgerdam 
17 februari Jeugdclub Zunderdorp 
21 februari Soos Holysloot, Diner 
  
22 februari Soos Zunderdorp, lezing over Naamrecht 
23 februari Vrouwen van Nu, presentatie edelsmid 
24 februari Ophaaldag grof vuil 
24 februari Jeugdclub Zunderdorp, Carnavals Disco 
  3 maart Historische werkgroep 

  3 maart Jeugdclub Zunderdorp 
  
  4 maart Kledingbeurs & rommelmarkt, Holysloot 
  5 maart Praisdienst Zunderdorp 
  5 maart Vertelling 14 dagen op een ijsschots, Durgerdam 
  5 maart Concert 'Wie wind zaait', Ransdorp 
  7 maart Soos Ransdorp, West Friese band 
  7 maart Dagelijks Bestuur Centrale Dorpenraad 

 
 
 
 

 


