
't Zwaantje 
Maandelijks wijkblad voor Durgerdam, Holysloot, 

Ransdorp, Schellingwoude en Zunderdorp 
 

 
 

februari 2019 nummer 2     jaargang 44 



 

2 
 

 

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 februari opsturen uiterlijk tot vrijdag 1 maart 2019 

Redactie Dorpsweg 35 
1028 BK  Ransdorp 

020-4904437 
info@centraledorpenraad.nl 

Website: 
www.centraledorpenraad.nl 

Oplage 1020 exemplaren 

Bezorging J. Gils (020-6368967) 

Tekening Kerk Schellingwoude 
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 tweede editie van 't Zwaantje alweer. Afgelopen maand zijn er veel 

bijeenkomsten over glasvezel geweest en ook de komende maand zal dat niet 
veel anders zijn. Jij hebt je toch ook al ingeschreven?! 

 
 

Agenda Centrale Dorpenraad 

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

11 februari  Werkgroep Internet 
26 februari  Dagelijks Bestuur 

1 maart   Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
 

 

 

Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 

 

Bericht van de Werkgroep Agrariërs 
De zorg over de toekomst van onze planeet houdt ons in toenemende mate 

bezig. Lokaal, nationaal en mondiaal wordt er nagedacht over en gewerkt aan 
korte en lange termijn oplossingen. Ook het zoeken naar schuldigen is 

onderdeel van het proces en niet zelden werd in de afgelopen tijd met een 

beschuldigende vinger gewezen naar de agrarische bedrijfsvoering. Voor onze 
omgeving betekende dat voornamelijk CO2 uitstoot, bodemdaling en 

verschraling van de biodiversiteit. Daarover is in onze kring nagedacht, 
vergaderd, overleg gevoerd met studenten van de Wageningen Universiteit en 

kennis verzameld over proefprojecten die een bijdrage zouden kunnen leveren 

aan verbetering van een en ander. Tevens is besloten om de visie over de 
huidige stand van zaken en het gewenste toekomstperspectief vorm te geven 

in een notitie met als titel 'De stem van de boer'. Deze notitie is intussen 
verspreid onder beleidsmakers, raadsleden, statenleden, wethouders en 

gedeputeerden van de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland 

en aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 
Het document is te vinden op de website van de Centrale Dorpenraad bij het 

nieuwsbericht 'Stem van de boer'. Op het kantoor van de Centrale Dorpenraad 
is de notitie ook als boekje te verkrijgen. 

Namens de Werkgroep Agrariërs 
Georg Prins 
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Inschrijving glasvezel over de helft! 

De afgelopen weken zijn al de informatiebijeenkomsten over glasvezel in 
Landelijk Noord gehouden. In ieder dorp is er een speciale glasvezel avond 

georganiseerd waarbij in totaal meer dan 200 bewoners aanwezig waren.  
Er kwamen veel positieve reacties over het initiatief en uiteraard ook de 

nodige kritische vragen. Al met al kijken de werkgroep en GlasDraad terug op 

zeer geslaagde bijeenkomsten. En getuige het hoge aantal inschrijvingen, we 
zijn al over de helft, hebben de bewoners dit ook zo ervaren. 

Inschrijven voor glasvezel kan nog steeds! Tot 18 maart! 
Ga naar www.landelijkamsterdamnoord.nl en doe daar de [postcodecheck] 

Hierna wordt het aanbod voor uw adres getoond en kunt u een keuze maken 

en inschrijven. 
Het kiezen voor een provider hoeft nu nog niet, dit kan vanaf de maand mei. 

 
Informatie- en inschrijfmiddagen 
Heeft u nog vragen over het aanbod van GlasDraad of wilt u persoonlijke hulp 
bij het inschrijven? Dat kan!  

In de hele maand februari is hier iedere woensdag- en donderdagmiddag 

gelegenheid voor.  
 Op woensdagmiddag bent u tussen 13.00 en 18.00 uur van harte welkom 

op het kantoor van de Centrale Dorpenraad, Dorpsweg 35 te Ransdorp. 

 Iedere donderdagmiddag zijn we van 13.00 tot 18.00 uur steeds in een 

ander dorp. Donderdag 7 februari is dat bij CycleYou (naast de 
Landmarkt), Schellingwouderdijk 339 te Schellingwoude. 

De locaties van de andere donderdagen staan binnenkort op de website. 

Er zal steeds een medewerker van GlasDraad en/of een lokale ambassadeur 
aanwezig zijn om u te helpen. 

 
Waarom glasvezel? 
Van 21 januari tot 18 maart loopt de vraagbundeling voor de aanleg van 
glasvezel in Landelijk Amsterdam Noord. Maar waarom zou je eigenlijk 

glasvezel willen hebben? 

Op de website van de Centrale Dorpenraad staan verschillende redenen 
waarom de werkgroep dit initiatief is gestart en waarom glasvezel een goede 

keuze is. Kijk op: http://www.centraledorpenraad.nl/waarom-glasvezel 
Wil je weten hoe de werkgroep op de keuze voor glasvezel en GlasDraad is 

gekomen, kijk dan op: http://www.centraledorpenraad.nl/glasvezel-in-

landelijk-noord 
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Nieuwbouw OBS De Weidevogel en Dorpshuis De Beke 

De bijeenkomst voor de bewoners van Ransdorp van 16 januari jl. is goed 
bezocht en informatief bevonden. Momenteel wordt de laatste hand aan het 

verslag gelegd. Het verslag zal spoedig via diverse communicatiekanalen 
worden verspreid en er zal een inzage exemplaar op het kantoor van de 

Centrale Dorpenraad worden neergelegd. De maandelijkse overleggen tussen 

de Dorpsraad, de beheerscommissie van 'De Beke' en de Centrale Dorpenraad 
met het schoolbestuur, de projectleider en de gemeente worden 

gecontinueerd. Gesprekken met de gemeente over de nieuwe bestemming 
voor Dorpshuis 'De Beke' zijn geïntensiveerd, daarbij ontvangt Ransdorp 

goede ondersteuning vanuit de Centrale Dorpenraad. 

We houden u op de hoogte! 
 

 

Informatie & Activiteiten 

 

Dorpskerk Durgerdam: Chagall en roeping 
In de Dorpskerk Durgerdam staat op zondag 10 februari het schilderij ‘De 

roeping van Mozes’ van Marc Chagall centraal. Voorganger is Dhr. Guus van 

Es, liefhebber van de schilderijen van Chagall. Rond het schilderij van Chagall, 
een Franse schilder van Joods-Russische afkomst, komt het thema ‘geroepen 

worden’ aan de orde. Voelen we ons al of niet tot iets geroepen? 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. 
Adres: Dorpskerk, Durgerdammerdijk 76 in Durgerdam. 

 

 
Koppel-klaverjassen De Zwaan 

Op zaterdag 16 februari is er weer gezellig koppel-klaverjassen in café De 
Zwaan. Aanvang 20.00 uur. 

Komt allen want er zijn weer leuke prijzen te winnen! 

 
 

Soos Zunderdorp 
Woensdagmiddag 20 februari hebben wij een creatieve middag onder leiding 

van mevr. Anneke Kroonenburg. Voor degene die niet zo graag creatief bezig 

zijn staan er diverse spelen klaar. Voor elk wat wils deze middag. 
Iedereen is meer dan welkom.  
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Lezing 'De charme van het ouder worden'  

Vrouwen van Nu Schellingwoude, Wijkgebouw, Wijkergouw 12. 
Donderdag 21 februari a.s., van 14 tot 16uur. 

Lezing 'De charme van het ouder worden' door Mw. Betsy de Keizer 
De lezing gaat over, de charme van het ouder worden in het algemeen. Het 

belang van de regie over ons eigen leven. De mogelijkheden van de techniek 

om tot op hoge leeftijd comfortabel zelfstandig te blijven wonen. De rol van 
de techniek en hulpmiddelen bij het uitstellen van (thuis) zorg. 

Lady's only, Leden gratis, niet leden € 5,- entree. 
 

 

Filmavond in Zunderdorp 
Vrijdagavond 22 februari is er een filmavond in de dorpskerk van 

Zunderdorp. Inloop 19:30 uur met Koffie en thee. 
Aanvang film 20:00 uur  “Samba” 

Samba kwam tien jaar geleden vanuit Senegal naar Frankrijk, waar het ene na 
het andere rotbaantje hem opwachtte. Alice is een manager uit het 

bedrijfsleven die net een burn-out heeft gehad. Samba doet er alles aan om 

een werkvergunning te krijgen, terwijl Alice haar best doet haar leven weer op 
de rails te krijgen als medewerkster bij een vrijwilligersorganisatie. Beiden 

hebben moeite om los te komen uit hun dagelijkse sleur, totdat het lot hen 
samenbrengt. Vol humor en emotie slaat hun leven een nieuwe weg in naar 

geluk. Maar wat als het leven meer fantasie bevat dan zij in huis hebben? 

Na de film is er een glaasje om nog even over de film na te praten. 
 

 
Concert Zunderdorp | koormuziek Lauridsen 

Zaterdag 23 februari, 20:00 uur, Dorpskerk Zunderdorp 
Het ABC Ensemble o.l.v. dirigent Benjamin Bakker verzorgd zaterdagavond 23 

februari een bijzonder concert in de Dorpskerk van Zunderdorp. Op het 

programma staat het Lux Aeterna van Morten Lauridsen. De Deens-
Amerikaanse componisten is geliefd bij het grote publiek en werd 

wereldberoemd met een van de delen uit dit koorwerk. Ook kunt u genieten 
van de Fruit of Silence van Peteris Vasks, wat sterk doet denken aan het 

idioom van de wereldberoemde Arvo Pärt. 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de ingang van de kerk voor €10,-. 
Het concert duurt een klein uur en wordt afgesloten met een gezellige borrel. 

Kerk open vanaf 19:30 uur. Wees op tijd voor een goede plek! 
Meer informatie via info@benjaminbakker.nl 

mailto:info@benjaminbakker.nl
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Samen eten 

Donderdagavond 28 februari is de laatste ‘samen eten-avond’ in het 
winterseizoen. Onder leiding van Chantel Mars gaan we een heerlijke Griekse 

maaltijd klaarmaken. En het dessert zal ook deze keer niet ontbreken. 
Vanaf 18.00 uur staat er een drankje voor u klaar en om 18.30 uur beginnen 

we met de maaltijd. Wilt u zich van te voren weer opgeven bij een van de 

diakenen of via hildavanmeerveld@live.nl. Het is namelijk fijn om te weten 
voor hoeveel personen wij de tafels kunnen dekken en de maaltijd klaar 

kunnen maken. Nog nooit geweest? 
Kom gezellig een keer mee-eten en proef de fijne sfeer (en het eten) en de 

ontmoeting met dorpsgenoten. Weet dat je/u welkom bent! 

 
 

 
Kledingbeurs & Kringloop 

De kledingbeurs en kringloopwinkel in het Dorpshuis van Holysloot is weer 
geopend op zaterdag 2 maart van 11 tot 14 uur! 

Uiteraard kun je nog steeds elke woensdagochtend van 9 tot 12 uur terecht 

voor leuke koopjes. 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! 

 

 
 

Symposium: Meer stad, Meer landschap 
vrijdag 8 maart 11:00 - 18:00 uur 

Locatie: Only Friends, Beemsterstraat 652, 1027 ED Amsterdam 
Amsterdam staat voor de enorme opgave 150.000 nieuwe Amsterdammers te 

huizen, dus meer dan 50.000 woningen te scheppen. Waar moeten die 

gebouwd worden? In Landelijk Noord, op het Marineterrein? Zo nee, waar dan 
wel? Wat zijn we bereid prijs te geven? 

Een symposium over de versterking van het landschap en de verstedelijking 
van de stad. Met alle voors en tegens. En nieuwe oplossingen. 

Prominente stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en beleidsmakers 

spreken. U bent van harte welkom. Alvast opgeven? 
Mail dan naar: info@percesyl.nl 

Floor van Dusseldorp, Sylvia Fennis en Chris Keulemans, 
in nauwe samenwerking met stadsdeel Amsterdam Noord. 

mailto:hildavanmeerveld@live.nl
mailto:info@percesyl.nl
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Excursie in 'De Munt' 

Op 10 maart is er een mogelijkheid om met de boswachter een wandeling in 
ons weidenvogelreservaat te maken. Deze wandeling begint om 10 uur nabij 

de Kikkert, Bloemendalergouw 6. 
De wintervogels zijn langzaam aan het vertrekken terwijl de broedvogels zich 

al voorbereiden voor het broedseizoen. Een prachtige landschappelijke 

wandeling waar veel vogels voorkomen. De Boswachter zal vertellen waarom 
dat zo is. Hier overwinteren smienten en ganzen. In het voorjaar kan je hier 

watersnip en grutto verwachten. Bij de wandeling heeft u goede schoenen 
nodig. Je loopt over onverharde weg. 
Kosten € 7,50 per persoon, allen deelname na opgave. 

Opgeven bij www.staatsbosbeheer.nl/gewoonbuiten 
 

 
 

Vooraankondiging VrijMiBo 
De volgende VrijMiBo Zunderdorp is op 22 maart aanstaande van 17.00 tot 

21.00 uur op de Stadshoeve, Zunderdorpergouw 29, 1027 AT Zunderdorp.  

Het is dan lente…. dus je kunt met lammetjes fluisteren en misschien wel live 
een geboorte meemaken! 

 
 

 

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 

 

 
 

Ski's & Snowboards waxen en slijpen 
Al helemaal klaar voor de wintersport?  

Moeten je ski's nog gewaxt worden of zit er nog een kras in je snowboard? 

Laat je materiaal nu dicht bij huis in orde maken! 
Waxen en slijpen ski's € 20,- / snowboard € 25,- 

Ook kleine reparaties mogelijk. 
Neem contact op met Harry om een afspraak te maken: 06-24226545 

mailto:arja662@gmail.com
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Burgercoöperatie legt 978 zonnepanelen op koeienstal 

Uitbreiding opwek duurzame stroom in Landelijk Noord  
Het zonnedak van coöperatie Zon op Poppendam levert sinds half januari 

stroom. Met wel 978 zonnepanelen op het dak van de stal van een 
melkveehouderij aan de Poppendammergouw wordt jaarlijks zo’n 250.000 

kWh aan duurzame energie opgewekt.  

In maart 2018 is Coöperatie Zon op Poppendam opgericht en nog geen jaar 
later liggen de zonnepanelen al elektriciteit op te wekken. Dat lukte zo snel 

dankzij Zon op Nederland dat burgers ondersteunt bij hun zonne-initiatieven 
op basis van de postcoderoos, een subsidie-instrument van het rijk. Bij dit dak 

is ook dankbaar gebruik gemaakt van subsidieregelingen van de gemeente 

Amsterdam. De gunstige financiering ter ondersteuning van Amsterdamse 
zoncoöperaties en de subsidie Dak voor de Stad, maakten deelname aan het 

project heel aantrekkelijk. Zo werkt Amsterdam samen met haar burgers aan 
de energietransitie. Want dankzij dit zonnedak wordt jaarlijks 141 ton CO2-

uitstoot vermeden.  
Energieneutraal boerenbedrijf In november en december, dus ook wel eens 

gehinderd door regen en storm, heeft installatiebedrijf Zon&Co de panelen 

gelegd en in januari werden de zonnepanelen aangesloten op het 
elektriciteitsnet. Nu wekken de coöperatieleden, zonder zonnepanelen op het 

eigen dak, een groot deel van hun eigen elektriciteit duurzaam op. Ze wonen 
allemaal in landelijk of stedelijk noord, in een postcodekring rondom de 

Poppendammergouw. Melkveehouders Harm Jan en Jeanette Hoeve zijn zelf 

ook lid van de coöperatie met wel 40 panelen. Daarnaast hebben ze nog eens 
160 panelen geplaatst om met al deze zelf opgewekte stroom hun bedrijf 

energieneutraal te maken.  
Wachtlijst voor nieuwe leden In Landelijk Noord liggen nog meer staldaken te 

wachten op zonnepanelen: kansen voor zoncoöperaties. Inwoners van 
landelijk en stedelijk noord kunnen zich aanmelden voor een nieuw project via 

de wachtlijst van www.zonoppoppendam.nl 

 
 

Telefoongids Zunderdorp 
Zunderdorp heeft een eigen telefoongids. De telefoongids is ingedeeld op 

alfabet en op straatnaam. De telefoongids is voor € 3,50 te koop bij Teun Klijn 

(Nieuwe Gouw 2) of bij Hilda van Meerveld (Kerklaan 12 of via 
hildavanmeerveld@live.nl). Wilt u wijzigingen of aanvullingen doorgeven aan 

Teun Klijn (klijnteun@kpnplanet.nl). 
 

mailto:klijnteun@kpnplanet.nl
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Vooraankondiging Toneelvereniging Ransdorp 

Op 29 en 30 maart en op 4 en 5 april speelt Toneelvereniging Ransdorp:  
'Blijf van mijn wijf' 

Een kluchtig blijspel in drie bedrijven, geschreven door Anne Terwisscha. 
De kaarten zijn te bestellen via Rob den Hartog, 06-57347007 of via de site 

www.ransdorptoneel.nl 

Toegangsprijs voor een leuke avond: € 5,- per persoon. 
Aanvang van de voorstelling, elke avond 20.00 uur 

De avonden worden afgesloten met de overbekende tombola! 
Beknopte inhoud van het stuk: 

Eva runt een Blijf Van Mijn Lijf Huis en dreigt haar medewerkers Anja en Loes 
te ontslaan omdat er geen vrouwen zijn om op te vangen. Anja bedenkt een 

oplossing: ze doet alsof haar zus Irene slachtoffer is van haar verloofde Harry. 

Dit idee valt niet in goede aarde bij Harry, al is het maar omdat hij Irene dan 
een tijdje kwijt is. Of kan hij een manier bedenken om haar daar op te 

zoeken? Ondertussen heeft Eva haar handen vol aan haar dochter Wendy die 
niet zo afkerig tegenover het andere geslacht staat als haar moeder. Jaap, de 

nieuwe buurman die eens komt kennismaken, krijgt de ene verrassing na de 

andere te verwerken. 'Blijf van mijn wijf' is een kluchtig blijspel waarin de 
verschillen tussen mannen en vrouwen eens heerlijk op de hak worden 

genomen. 
 

 

 
Schaatsen slijpen 

Uw vertrouwde adres op Liergouw nr. 6, Schellingwoude 
TB Lassche telefoon: 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! 
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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Tuinpark Wijkergouw 

Tuinpark Wijkergouw ligt, zoals de naam al zegt, links en rechts aan de 
Wijkergouw nr. 30, tegen Schellingwoude aan. 

Ons tuinpark bestaat ruim 50 jaar. 226 Tuinders genieten hier van de rust en 
de natuur en van hun hobby: Tuinieren. Op ons park wordt natuurvriendelijk 

getuinierd, met respect voor plant en dier. In 2017 werd ons het keurmerk 

Natuurlijk Tuinieren toegekend door de AVVN en in 2018 verwierven we ook 
het Internationaal Certificaat Ecologisch Tuinieren. Op ons park vindt u o.a.  

een vlindertuin, een vogelsingel, een natuurspeeltuin, een paddenpoel, een 
stapelmuur, en takkenwallen. In de boerderij wordt elke zaterdag om 13.00 

uur, van april tot oktober een biologische lunch geserveerd. Regelmatig 

vinden er lezingen en workshops plaats, of treedt een muziekgroep op. Ook is 
tuinpark Wijkergouw onderdeel van de wandelroute over de 6 tuinparken in 

de buurt. Informatie over deze route kunt u vinden op 
www.volkstuinrouteboveny.nl/overzicht.html  

Buurt- en dorpsbewoners worden van harte uitgenodigd om ons park te 
bezoeken en te genieten van de natuur. Ook deelnemen aan onze activiteiten 

is mogelijk. Wellicht kunnen we in overleg een rondleiding voor groepen 

organiseren. Neem daarvoor contact op via tuinparkwijkergouw@gmail.com of 
per brief aan Tuinpark Wijkergouw, Wijkergouw 30, 1023NX Amsterdam. 

Op www.wijkergouw.nl vindt u meer informatie over ons park. Onder de knop 
‘Actueel’ vindt u onze agenda en nieuwsberichten en onder de knop 

‘Organisatie/Archief’ kunt u ons verenigingsblad het ‘Wijkergouwtje’ inzien. 

We zullen onze activiteiten in de toekomst zoveel mogelijk in ’t Zwaantje 
publiceren.  

Tuinpark Wijkergouw is een prachtig park en uw bezoek meer dan waard. 
U bent van harte welkom van april t/m oktober.  

Graag tot ziens! 
 

 

 
Tijdelijke woonruimte gezocht 

Wegens verbouwing eigen huis zoekt rustige dame tijdelijk eenvoudige 
woonruimte in de buurt van Schellingwoude. februari, maart, april. 

Bel svp 0657738376 

 
 

http://www.volkstuinrouteboveny.nl/overzicht.html
mailto:tuinparkwijkergouw@gmail.com
http://www.wijkergouw.nl/


 

 

 

Agenda februari 2019 

 

 

  
10 februari Chagall en roeping, Kerk Durgerdam 
11 februari Werkgroep Internet, CDR 
16 februari Koppel-Klaverjassen, café De Zwaan 
19 februari Soos Holysloot, Diner 
20 februari Soos Zunderdorp, creatieve middag 
  
21 februari Vr. van Nu, Lezing Mw De Keizer 
22 februari Filmavond Zunderdorp 
23 februari  Concert Zunderdorp, Dorpskerk 
26 februari Dagelijks Bestuur, CDR 
28 februari Samen eten Zunderdorp 
  

2 maart Kledingbeurs & Kringloop Holysloot 
5 maart Soos Ransdorp, presentatie HCAN 
8 maart Symp. Meer stad, Meer landschap 
10 maart Excursie 'De Munt' 

 
 
 


