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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 maart opsturen uiterlijk t/m vrijdag 24 februari 2023 
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 
 
De tweede editie van ’t Zwaantje in 2023 met daarin veel leuke activiteiten 
voor de maand februari en een stukje maart …  
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
De meeste vergaderingen worden op het kantoor van de Centrale Dorpenraad 
gehouden. Deze maand staan er geen bijeenkomsten op de agenda: 
2 februari Overleg Gebiedsteam 
24 februari 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 januari-editie stond de tekening de van boerderij aan 
de Middenlaan in Zunderdorp, ook wel Het Fort genoemd. 
Mw Takken Schellingwoude ontvangt het boek. 
 
 
Het Stenen Archief 
De Nieuwe Noorder gaat in 2023 beginnen met het verwijderen van oude 
grafstenen van de dorpsbegraafplaatsen, hierdoor komen er weer meer 
plekken beschikbaar. Dit gebeurt alleen bij graven waarvan geen 
rechthebbenden meer zijn, uiteraard na zorgvuldige controle.  
De werkgroep Het Stenen Archief van de gemeentelijke begraafplaatsen gaat 
daarom de begraafplaatsen in onze dorpen inventariseren op bijzondere 
grafstenen zodat er geen belangrijke (cultuurhistorische) graven verdwijnen.  
Heeft u een suggestie voor een graf dat belangrijk is en daarom behouden 
moeten blijven? Geef dit dan, bij voorkeur via een mail, door aan de Centrale 
Dorpenraad. Vermeld waar de grafsteen ligt en waarom deze belangrijk is, 
stuur als het kan een foto mee.  
U kunt uw suggestie tot 1 maart mailen naar: info@centraledorpenraad.nl 
De Centrale Dorpenraad verzameld de gegevens en zorgt dat deze bij de 
werkgroep Het Stenen Archief terecht komt. 
Meer informatie over de Werkgroep Het Stenen Archief staat op: 
https://denieuweooster.nl/stenen-archief/ 

mailto:info@centraledorpenraad.nl
https://denieuweooster.nl/stenen-archief/
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Werkzaamheden 
In het kader van het Instandhoudingsprogramma Landelijk Noord worden er 
werkzaamheden uitgevoerd, een kort overzicht: 
• 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. 
• De bruggetjes in natuurgebied Zwarte Gouw zijn vervangen en de 

wandelroute door het gebiedje kan weer gebruikt worden. 
• De werkzaamheden aan de Oude Tramwegbrug zijn uitgelopen, de brug 

wordt naar verwachting eind februari opgeleverd in plaats van 30 januari. 
Een uitgebreid overzicht van de diverse werkzaamheden met informatie, 
planning en bewonersbrieven staat op de website, bij Nieuws en 
Werkzaamheden: www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden 
 
 
 
 

Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 
 
RES: publicatie concept NRD 
Amsterdam is de afgelopen maanden bezig geweest met het voorbereiden van 
het plan-MER (Milieu Effect Rapportage). De eerste stap hiervoor is de 
onderzoeksopzet: de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). 
Dit is een document waar precies in staat wat er onderzocht moet worden in 
het plan-MER. De concept NRD is voorgelegd aan de Stedelijke Adviesgroep 
RES Amsterdam (SARA). Zij hebben input geleverd welke is beoordeelt en zo 
mogelijk verwerken in het document. 
De volgende stap is de publicatie van de concept NRD. Naar verwachting ligt 
de NRD vanaf eind februari/begin maart 6 weken lang ter visie. Iedereen die 
dat wil, kan dit stuk dan lezen en opmerkingen meegeven. Dat doet u door 
het indienen van een zienswijze. 
Informatie hierover volgt als het document ter visie ligt. 
https://www.centraledorpenraad.nl/res-publicatie-concept-nrd 
 
  

http://www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden
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Nieuwbouw OBS De Weidevogel 
Belangrijke update m.b.t. het verlenen van de omgevingsvergunning OBS De 
Weidevogel. Sinds 10 januari staat de officiële bekendmaking op de website 
van de gemeente met de informatie dat de vergunning is afgegeven voor het 
slopen van 2 gebouwen van de huidige school (waaronder ook dorpshuis De 
Beke) en het bouwen van een nieuw schoolgebouw. 
Via onderstaande link meer informatie over deze vergunning en hoe stukken 
hierover kunnen worden opgevraagd, als ook informatie over de mogelijkheid 
tot bezwaar maken. Belanghebbenden kunnen tot 6 weken na 10 januari 
bezwaar maken (dat is uiterlijk 20 februari).  
Zie de link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-15051.html  
 
Centrale Dorpenraad heeft de stukken opgevraagd. Deze zijn op de website 
én via een inkijk exemplaar op het kantoor in Ransdorp in te zien. Online link: 
https://www.centraledorpenraad.nl/nieuwbouw-obs-de-weidevogel 
Langskomen op kantoor kan op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
9.00 - 15.00 uur. Bel van tevoren even … 020-4904437 
 
De Centrale Dorpenraad / Dorpsraad Ransdorp is juridisch gezien geen 
belanghebbende, we kunnen formeel geen inspraak afdwingen of - eventueel 
- zienswijzen of bezwaren indienen. Natuurlijk blijven wij doorgaan met het 
volgen van het proces en het behartigen van de belangen van het dorp, 
waarbij iedereen zo goed mogelijk wordt geïnformeerd en gehoord. 
Groet, 
Dorpsraad Ransdorp 
 
 
 
Nieuwjaarsbijeenkomsten 
In navolging van Schellingwoude en Zunderdorp worden in de andere dorpen 
ook nieuwjaarbijeenkomsten gehouden, vaak samen met andere clubs en 
verenigingen uit het dorp. 
Holysloot 
Afgelopen 29 januari was de nieuwjaarsreceptie in Holysloot. 
Ransdorp 
Op zondag 5 februari vanaf 17.30 uur is de Warme Winterborrel van 
Ransdorp in De Hooischuur, Liergouw 78b. De bijeenkomst begint met een 
lichtjeswandeling vanaf het dorp naar De Hooischuur. Daar geeft het 
leerlingenorkest van de Waterlandse Harmonie een aantal feestelijke nummer 
ten gehore. Daarna volgt lekkere winterse kost en veel gezelligheid. 
  

https://www.centraledorpenraad.nl/nieuwbouw-obs-de-weidevogel
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Informatie & Activiteiten 
 
Samen Eten 
Op 2 februari is er weer een Samen Eten in het Jeudgebouw van Zunderdorp 
(Achterlaan 3). Het menu is uiteraard nog een verrassing maar het belooft 
weer een gezellige avond te worden waarbij we elkaar op een ontspannen 
manier ontmoeten. Dit keer in iets andere vorm.  
Ook benieuwd hoe dat zal zijn? Geef je op bij Hilda of Robert via 
info@kerkzunderdorp.nl! Wees er snel bij. 
 
 
 
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 4 februari. 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. 
 
 
 
Kliederkerk Zunderdorp 
Ontzettend leuk dat zoveel kinderen uit de dorpen naar de Kliederkerk in 
Zunderdorp komen. We gaan het op zondag 5 februari hebben over Daniel. 
We gaan koken, doen een heel leuk experiment, spelen een spel en gaan ook 
iets bouwen.  Voor kinderen in de hoogste groepen is er ook weer een 
uitdagend programma. De Kliederkerk is van 12:00 tot 13:30 uur. 
Aanmelden kan bij Anne-marie of Taco via info@kerkzunderdorp.nl 
 
 
 
Bingo Soos Ransdorp 
Op dinsdag 7 februari is er weer de traditionele bingo middag. 
Eveneens kunt u tijdens de pauzes uw mening over de toestand in de wereld 
of nog belangrijker in Landelijk Noord aan uw buurvrouw/-man kenbaar 
maken. Kosten € 4,- inclusief koffie en thee, en zoals gebruikelijk vindt dit 
evenement plaats in het Dorpshuis De Beke te Ransdorp. 
 

mailto:info@kerkzunderdorp.nl
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Koffie-inloop in Zunderdorp 
De afgelopen koffie-inloop is goed bezocht, wat een grote opkomst! Jong als 
oud kwamen even binnen wandelen voor een kopje koffie. Stoer! Het kan 
namelijk best even een drempel zijn om ergens binnen te wandelen waar je 
misschien wel niemand kent. Mooi om te zien dat iedereen zich echt 
uitgenodigd voelde om langs te komen. Woensdag 15 februari kan iedereen 
alvast in de agenda schrijven: je mag binnen komen lopen tussen 10:00 en 
11:30 uur voor een snel kopje koffie of een uitgebreider gesprek. 
De locatie is het Jeugdgebouw, Achterlaan 3 in Zunderdorp. 
Welkom ook als je in een ander dorp woont! Gezellig als je komt.  
En misschien neem je dit keer de buurvrouw of buurman mee? 
 
 
 
Stichting Willen & Doen: HIV en AIDS in Zuid Afrika  
Op donderdag 16 februari organiseren de Vrouwen van Nu een interessante 
bijeenkomst met Wil Groot van Stichting Willen & Doen als spreker.  
Tijd: 14.00 – 16.00 uur |  Locatie: Jeugdgebouw Zunderdorp. 
Stichting Willen & Doen levert een bijdrage en ontwikkeling aan in de strijd 
tegen HIV en AIDS in Zuid Afrika. De stichting is ontstaan vanuit de passie 
van Wil Groot. Zijn WIL om te helpen heeft hij omgebouwd naar een DOEN: 
Samen delen en voor elkaar zorgen werd Wil Groot, afkomstig uit een 
katholiek gezin met zestien kinderen, met de paplepel ingegoten. Als kind 
wilde hij missionaris worden. Jaren later kreeg Wil een boek met aidsverhalen 
in Afrika in handen. Deze verhalen raakten hem, mede omdat hij inmiddels 
zelf hiv-positief was. Die nacht had hij een droom, over weeskinderen in Zuid-
Afrika waarvoor hij een huis zou bouwen. De volgende dag besloot hij: ik ga 
dit gewoon doen. Niet veel later stapte Wil op het vliegtuig naar Zuid-Afrika, 
en Stichting Willen & Doen was geboren. 
Zijn boek Droom van een vrijbuiter werpt een unieke blik op het werk van Wil 
Groot en Stichting Willen & Doen. Kijk door de ogen van deze bijzondere 
moderne missionaris naar het huidige Zuid-Afrika en haar inwoners.  
Een land dat prachtig en tegelijkertijd keihard is. Een beschadigd land, maar 
met hoop voor de toekomst. https://willenendoen.com/ 
Leden gratis, bijdrage niet leden € 5,- 
 
 
 
Warmtefoto’s 
Darius maakt warmtefoto’s van je huis (om warmtelekken in je huis op te 
sporen) voor een kleine vergoeding. tel: 06-51025137 
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Tieneravond voor alle tieners van 12 t/m 16 jaar 
Op donderdagavond 16 februari 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) 
 
 
 
Koppelklaverjassen 
Op zondagmiddag 19 februari is er koppelklaverjassen in café De Zwaan in 
Ransdorp, aanvang 13.30 uur. Kom gezellig langs en maak kans op een van de 
leuke prijzen, er is ook een tombola. Wil je wel klaverjassen maar heb je geen 
‘maat’, neem dan even contact op met Yvonne 020-4904481. 
 
 
 
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 februari geef ik lezers van ‘t Zwaantje de 
mogelijkheid om tijdens een gratis kennismakingsgesprek, te onderzoeken wat 
ik voor jou/jullie 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 of bel naar 06-24670522. 
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Dialoog in de kerk over ‘Zie de mens’  
Op drie zondagmiddagen zal Aus Greidanus, in het Witte Kerkje van Holysloot, 
vanuit verschillende invalshoeken ‘De Mens’ in al zijn glorie en gebrekkigheid 
bespreken. 
De mens die zich met vallen en opstaan probeert staande te houden en daar 
maar zo moeizaam in slaagt. Om te huilen en te lachen als je hem beziet. 
Zowel in de bijbel als in het theater is de mens door de eeuwen heen in de 
verhalen en toneelstukken gewogen en beoordeeld. Hem werd een spiegel 
voorgehouden met als doel ‘Ken Uzelf’ zoals al boven Griekse tempels stond. 
Welnu, naar dat ‘Ken Uzelf’ gaat Aus graag met u op zoek. 
Met na afloop een goed glas. Wellicht om ondanks alles toch te toosten op De 
Mens. 
 
Zondag 19 februari 2023 om 15.00 uur: 
Satyrs, Narren en Clowns 
Over de geschiedenis van deze uitzonderlijke personages, hun betekenis door 
de eeuwen heen in de maatschappij en in hoeverre zijn wij zelf die satyrs, 
narren en clowns. 
 
Zondag 23 april 2023 om 15.00 uur: 
De Bespieders 
Goden incognito bezoeken en beoordelen de mens. Drie toneelschrijvers 
gebruikten dit fenomeen in hun stukken. Ovidius, Strindberg en Brecht. En 
ook in Jesaja 2 komen deze bespieders voor. Hoe beoordelen de Goden de 
mens? 
 
Zondag 11 juni 2023 om 15.00 uur: 
Stilte 
Wat is stilte. Wat doet het met ons. In de natuur, in de muziek, op het toneel. 
Wat levert stilte op. Waarom beangstigt het of bevrijdt het. Of zoals Hamlet 
zijn slotmonoloog eindigt. The rest is silence……..  
 
Toegang na reservering via mail naar: wittekerkje@holysloot.nl 
Kosten: vrijwillige bijdrage 
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Onewomanshow: De toiletjuffrouw 
De Soos Ransdorp heeft op dinsdag 7 maart een middag dat in het teken 
staat van humor; Comédienne Nicole Kovacs brengt dan de onewomanshow 
met als titel: “De toiletjuffrouw”. 
U bent vanaf 14.00 uur van harte welkom in Dorpshuis De Beke,  
Bijdrage € 4,- incl. koffie/thee. 
Nicole Kovacs speelt toiletjuffrouw Marie-Louise Assendelft Lapier van Wijk. 
Deze dame weet ons met haar Amsterdamse accent en ettelijke versprekingen 
en humor behoorlijk te laten lachen. In de ‘Gouwe Pleeborstelshow’ betrekt 
Nicole ons voortdurend in haar dialogen. Ook kunt u deze middag de winnaar 
worden van de ‘Gouwe Pleeborstel’. Door de interactie met haar publiek wordt 
het een dolle boel, het belooft dan ook een hilarische en gezellige middag te 
worden met ‘De Toiletjuffrouw’! 
 
 
Ontspanning yoga en stoel yoga in Ransdorp 
Heb je behoefte aan rust, verbinding en verdieping kom dan eens meedoen 
met onze yoga lessen in Dorpshuis De Beke (basisschool De Weidevogel)  
Ontspanning yoga donderdag 18:30-19:45 uur 
De ontspanning (Yin) Yoga is geschikt voor iedereen. We zitten en liggen op 
onze mat. Deze vorm van yoga is uitermate geschikt om stress los te laten. 
Heb je blessures een burn-out of slaap problemen ook dan zijn deze lessen 
een uitkomst. We ontspannen en verdiepen. Bij deze vorm van Yoga houd je 
de houdingen langer aan waardoor we een diepe stretch in onze spieren 
bewerkstelligen. Door te stretchen in rust en zachtheid wordt je leniger en 
ontspan je tegelijkertijd. 
Stoel yoga donderdag  17:00 - 18:15 uur 
De stoel yoga is vooral geschikt voor mensen die de 60 zijn gepasseerd. We 
beginnen de les met een meditatie opgevolgd met yoga houdingen op de 
stoel. Balans, lenigheid, kracht en vooral dicht bij jezelf blijven dat is ons doel. 
Yoga is verbinden. Met jezelf en elkaar. Ook eens meedoen?  
Kom voor een gratis proefles op donderdag  
17:00 stoel yoga  
18:30 ontspanning (Yin) yoga 
Liever een privé les dat kan ook. 
Matten, dekens, stoelen, bolsters, riemen en gezelligheid zijn aanwezig. 
Kosten: losse les € 12,50 
Reeks van 10 lessen € 100,- 
Heb je vragen twijfel niet en bel, app of mail me even. 
Meer info over mij of de yoga retreats die ik organiseer. 
www.bodysattva.nl of 06-17094330 

http://www.bodysattva.nl/
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Kamerkoor Amsemble zingt Bach & Kuhnau 
Amsemble geeft op zaterdagavond 11 maart om 20.00 uur een concert in de 
Dorpskerk van Zunderdorp. Op het programma staat cantate 4 Christ alg in 
Todesbanden van J.S. Bach en een bijzonder onbekende cantate van Johan 
Kuhnau, Gott sei mir gnädig. Daarnaast twee motetten van Johan Christoph 
Bach die dit passieprogramma compleet maakt. Medewerking wordt verleend 
door het Swes Barokorkest. Het geheel staat o.l.v. Benjamin Bakker. 
Zaterdag 11 maart 2023 
Dorpskerk Zunderdorp 
Voorverkoop € 15,- | Deurverkoop € 20,- | Kinderen tot 16 jaar gratis 
www.amsemble.nl 
 
 
 
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  Website: www.kijfit.nl 
1028 CK Durgerdam  Email: kije@kijfit.nl  
Tel. 06-11323068 
 
 
 
Leer pianospelen met mij! 
Pianoles aan huis/of op locatie. 
Ik zal me even voorstellen: Ik heet Rosamaria en ben afgestudeerd als 
uitvoerend musicus (klassiek) piano aan het conservatorium van Amsterdam 
en ik geef pianoles aan huis. 
Piano leren spelen hoort leuk te zijn en niet stoffig of saai. Ik leg daar dan ook 
de nadruk op tijdens mijn lessen. Dit bereik ik o.a. door jou vrijwel meteen 
muziek te laten spelen, die jouw hart sneller doet kloppen. Meteen samen te 
spelen met je (het gevoel van in een band spelen) Ook kan ik jou leren om 
jezelf (zingend) te begeleiden. Neem een proefles en ontdek mijn bijzondere 
benadering van pianolessen. 
• Lessen op maat van de leerling en niet (altijd) klakkeloos uit een boekje 
• Lessen aan beginners t/m gevorderden in de stijlen klassiek/pop 
Bel mij voor een proefles!  
Rosamaria: 06-85481674 
 

http://www.kijfit.nl/
mailto:kije@kijfit.nl
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Schaatsen slijpen 
Uw vertrouwde adres op Liergouw nr. 6, Schellingwoude 
TB Lassche  tel: 06-4046 6668 
Als zoon van de grondlegger van de 'Vikingschaats' slijp ik al vele tientallen 
jaren schaatsen zoals het behoort. Dat betekent niet alleen slijpen, maar 
richten, profileren en slijpen voor één prijs. 
Wees zuinig op uw schaatsen, ik ben het ook. 
Herstelbare schades en gebreken kunnen worden gerepareerd. 
Voor de liefhebber mogelijk nog enkele schaatsen in de aanbieding. 
Graag vooraf even een telefoontje, zodat u niet aan de dichte deur komt. 
 
 
 
Tekenen en schilderen bij Atelier Schellingwoude 
Atelier Schellingwoude heeft nog twee plekken vrij op de dinsdagochtend. 
Teken- en schilderlessen in een kleine groep met individuele begeleiding op 
maat, tijd: 10.30 tot 13.00 uur 
Data: 
7, 14, 21 februari 
7, 14, 21 en 28 maart 
Bij interesse neem contact op met:  
Mariëtte 06-58885241 
 
 
 
Koor Schellingwoude 
Ons koor, bestaande uit vrouwen, is momenteel op zoek naar nieuwe leden. 
Ons repertoire is gevarieerd en we zijn laagdrempelig. Noten lezen is geen 
must, maar je eigen partij kunnen vasthouden wel, omdat we vaak 3 stemmig 
zingen. We repeteren elke maandag van 20.00 tot 21.45 uur inclusief pauze. 
Kom eens vrijblijvend langs in het Wijkgebouw, Wijkergouw 12, naast het 
witte Schellingwouderkerkje. 
Van harte welkom! 
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‘Recht zo die gaat’ 
Het nieuwe boek van Hennie Koopman, 
die dit keer een auteurs-naam gebruikt, 
waaraan de naam van zijn moeder is 
gekoppeld, omdat het, zoals hij dat zelf 
noemt, meer recht doet aan zijn wezen:  
Hennie J.A. Koopman Agasi. 
 
Gegroeid in de Waterlandse cultuur, door 
een 50-jarige woonduur in Durgerdam, 
waarbinnen een 25-jarig dienstverband  
in het regionale opbouwwerk en zijn 
interesses, waaronder de instandhouding 
van het Waterlandse veenweide 
landschap, heeft hij inmiddels een twaalftal publicaties op zijn naam staan. 
Uiteenlopende onderwerpen, als de jacht, visserij en het met mate oogsten 
daarvan, maar ook typische dorpscultuur, komen daarin aan bod. Inmiddels 
aanbeland in zijn 84e levensjaar, maakt de auteur ons deelgenoot van de 
wijze, waarop hij de gestaag voort schrijdende en vooral fysieke, 
belemmeringen ervaart en verwerkt. Zijn met humor en zelfspot begeleide 
overwegingen, waarnemingen en beschrijvingen, maken dit dagboek zeer 
leesbaar. 
 
Het boek, 346 pagina’s met 60 illustraties, kost € 20,- en is vanaf heden, in 
een zeer beperkte oplage te verkrijgen op Durgerdammerdijk 65, 
telefoonnummer 020-4904479, hja.koopman@simpc.nl  
of bij het kantoor van de Centrale Dorpenraad,  
Dorpsweg 35 in Ransdorp. 
De verkoopprijs via de website van de uitgever bedraagt € 22,50 
https://www.gigaboekshop.com. 
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Mensen en hun verhaal … 
 
‘Ik ging er vanuit dat ons leven gewoon door zou gaan’ 
 
‘In die tijd stond de achterdeur altijd open en liep je makkelijk even bij elkaar 
binnen. De huizen waren klein, de gezinnen groot. Sommigen hadden het 
toilet buiten; wij hadden het in de schuur, met een tank die om de zoveel tijd 
leeggeschept werd. Uiteindelijk kwam het allemaal in de sloot terecht.  
De meeste inwoners werkten als melkboer, die de melk in Amsterdam 
verkochten. Er waren twee bakkers, een schoenlapper en een café. Mijn 
ouders hadden een groentewinkel op de Middenlaan. Je vermaakte je op het 
dorp. Koninginnefeest was elk jaar een hoogtepunt. 
 
‘Ik was negen toen de oorlog uitbrak, veel ellende ging aan mij voorbij. Echte 
dreiging voelde ik alleen als er razzia’s waren: ik had een broer van 18 die 
opgepakt kon worden. Ik ging gewoon naar school. Vragen stelde je niet en 
radio hadden we niet. Honger hadden we ook niet. Alles was op de bon. 
‘s Avonds plakte ik bonnen van klanten, zodat mijn vader groente kon inkopen 
voor de winkel. De Duitsers waren gelegerd in het Jeugdgebouw. Ik herinner 
me vooral dat ze mooi zongen. En dat een vriendelijke Duitse soldaat verliefd 
was op een Zunderdorps meisje. Haar haar werd na de bevrijding in ‘45 
gelukkig niet afgeschoren.  
De oorlog is voor mij onlosmakelijk met mijn zusje verbonden. In 1940 werd 
ze geboren. Ze was invalide en liep in een boxje met vier wielen. Over wat 
haar mankeerde werd niet gesproken. Mijn moeder werkte in de winkel, de 
zorg voor mijn zusje rustte voor een deel op mijn schouders. Ze sliep bij mij in 
bed. Ik zie haar nog steeds voor me, altijd lachend, in haar boxje op de gang 
in de deuropening naar de winkel toe, waar iedereen haar bij binnenkomst 
begroette. In 1945 is ze gestorven aan de `Duitse difterie’. Ze stond 
opgebaard in de gang. Voor rouw was geen tijd, het verdriet was er niet 
minder om. Ik was pas 14, mijn levensdrang was zo groot dat het me er niet 
van weerhield op dansles te gaan en feest te vieren. De oorlog was voorbij! 
Mijn vrijzinnige ouders lieten me begaan. Ik werd stapelverliefd op een 
gereformeerde jongen, die later mijn man zou worden en moest mijn gedrag 
aanpassen. Zijn tante vond mij maar een goddeloos meisje dat danste en op 
zondag fietste. Later toen ze dat zelf ook deed, heb ik haar gevraagd of nu 
een andere God daarover besliste.  
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Ik dácht dat de oorlog voorbij was… Maar toen kwamen de politionele acties 
in Indië. Mijn verloofde werd opgeroepen. Totaal onvoorbereid op de 
gruwelen die hem te wachten stonden. Twee jaar zat ik thuis, zoals dat een 
braaf, verloofd meisje betaamde.  
Bij terugkomst werden ze niet als helden begroet; we hadden de oorlog 
verloren. We trouwden. Ik ging ervan uit dat ons leven gewoon door zou 
gaan. Maar hij kon aanvankelijk niet aarden, wilde emigreren naar Canada. 
Een van zijn vrienden uit zijn bataljon is twee dagen na thuiskomst van een 
gebouw gesprongen. Aan traumaverwerking werd niet gedaan. Hij sprak er 
wel over hoor, maar greep ook makkelijk naar de fles en rookte veel, tot het 
laatst aan toe. Troost vond hij vooral bij een kameraad uit de oorlog en in 
mindere mate bij zijn geloof.  
En toch was hij een lieve man met wie ik vijf kinderen heb gekregen. Toen die 
groot genoeg waren kwam ik aan mezelf toe. Ik haalde mijn rijbewijs en deed 
een opleiding tot bejaardenverzorgster. En tot mijn trots ben ik eerste 
coördinator van een team van 14 mensen geworden. Tot mijn 88e heb ik 
vrijwilligerswerk gedaan.  
Nu ben ik veel thuis. De achterdeur staat nog steeds open, dat vind ik 
gezellig, aan aanloop geen gebrek.’ 
Door  
Siepkje Lenstra 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Agenda februari 2023 

 
 
 
 

2 februari Overleg Gebiedsteam 
2 februari Samen eten, Zunderdorp 
4 februari Kringloopwinkel Holysloot 
5 februari Kliederkerk Zunderdorp 
7 februari Soos Ransdorp, bingo 

15 februari Koffie inloop Zunderdorp 
  

16 februari Stichting Willen & Doen 
16 februari Tieneravond Zunderdorp 
19 februari Koppelklaverjassen De Zwaan 
19 februari Dialoog in de kerk, Holysloot 
24 februari Kopij ’t Zwaantje aanleveren 

  
7 maart Soos Ransdorp, De toiletjuffrouw 

11 maart Concert Amsemble 
 


