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Nieuws van de Centrale Dorpenraad 
Een nieuw jaar is weer aangebroken en ook op het kantoor van de Centrale 
Dorpenraad maken we weer een frisse start. Vanaf januari is er een nieuwe 
beleidsmedewerker in dienst, hij stelt zich verderop aan u voor. 
In december ontvingen we het bericht dat de begroting voor 2015 is 
goedgekeurd. Het Stadsdeel heeft een beschikking afgegeven voor de 
subsidie van dit jaar. 
Alles bij elkaar een goed begin van het nieuwe jaar ! 
 
40 jaar 't Zwaantje 
Tijdens het samenstellen van de eerste editie van dit jaar zag ik dat  
't Zwaantje aan zijn 40ste jaargang is begonnen ! 
Al 40 jaar lang worden bewoners van Landelijk Noord geïnformeerd via dit 
medium. Nog iedere maand komt er voldoende kopij binnen om een nieuwe 
editie samen te stellen. Behalve 't Zwaantje maakt de Centrale Dorpenraad 
inmiddels ook gebruik van een website en digitale Nieuwsbrieven maar  
't Zwaantje blijft favoriet ! 
Met een oplage van 1000 stuks worden niet alleen de bewoners van 
Landelijk Noord geïnformeerd maar zijn er ook vele geïnteresseerden van 
buiten ons gebied. 
Voorlopig gaan we hier nog mee door en hopen u nog lang te informeren 
over het wel en wee van ons gebied ! 
MV 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
6 januari  Dorpsraad Zunderdorp 
8 januari  Werkgroep Cultuur 
20 januari  Dagelijks Bestuur Centrale Dorpenraad 
23 januari  Historische Werkgroep 
30 januari  Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de Werkgroepen zijn op het 
kantoor van de Centrale Dorpenraad en beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
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Beste gebiedsgenoten, 
Per 1 januari ben ik aan de slag als de nieuwe parttime beleidsmedewerker 
van de Centrale Dorpenraad. Ik heb heel veel zin om mij in te zetten voor de 
belangen van dit gebied en zijn bewoners, en bij te dragen aan de actieve 
samenwerking tussen die bewoners. 
 
Werken voor en in het gebied waar ik zelf woon, dat sprak me aan. Een 
gebied dat ik uit m’n jeugd -de jaren ’80 en ’90 - goed ken. Ik ben getogen 
Amsterdammer (doch geboren in Parijs). Vanuit de stad op de fiets met de 
pont ’t IJ over, ’t Vliegenbos door, de Nieuwendammerdijk af, het laatste 
stukje Noord door en het open land in! Weekenden en zomerse weken in 
een huisje op’ t land van boer Bernard aan de Poppendammergouw. Vanaf 
het vlot in het Randsdorper Die in de kano klimmen en naar Holysloot 
trekken. Verjaardagen waren speurtochten per groep met de fiets, de routes 
ontdekkend door het gebied: paadjes, pontjes, moeilijke vragen over de 
natuur en boerenbedrijf oplossen en beantwoorden. De wc was een hok 
boven de sloot, dat ook. En in donkere thermische waterzakken op het dak 
warmden we water op in de zon om ’s avonds te kunnen douchen. ‘Jongens 
waren we - maar aardige jongens.’ 
 
Een kwart eeuw later woon ik al weer twee jaar met vrouw en twee dochters 
op een schip aan de dijk tussen de Schellingwouderbrug en de 
Oranjesluizen. Met inmiddels 15 jaar ervaring aan het bevorderen van 
politieke participatie (kent u o. a. De StemWijzer?) en het ondersteunen van 
gemeentelijke trajecten met burgers en bewoners, werd door mijn buren al 
gauw geopperd dat ik me maar moest aanmelden voor de verkiezingen voor 
de dorpsraad van Schellingwoude. Het ontbrak vooralsnog aan tijd. Maar nu 
kan ik me als medewerker van de Centrale Dorpenraad denk ik nog veel 
actiever en breder inzetten. 
 
Van studie uit ben ik politicoloog. Momenteel ben ik ook drie dagen per 
week werkzaam in Den Haag en buitenland bij het Nederlands Instituut voor 
Meerpartijen Democratie (NIMD), waar ik inmiddels 3 jaar werk. Een 
stichting in 2000 opgericht door alle politieke partijen in de Tweede Kamer 
samen, om democratisering in ontwikkelingslanden te ondersteunen. Op het 
moment doe ik veel in Benin, Kenya en Peru. 
Ik hoop u binnenkort tegen te komen bij de verschillende nieuwjaarsborrels 
en andere activiteiten. 
Hartelijke groet, 
Jerome Scheltens 
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Beste bewoners van Zunderdorp, 
In december hebben wij u via een brief (huis-aan-huis) geïnformeerd over de 
stand van zaken m.b.t. de aanschaf van een AED (Automatische Externe 
Defibrillator). 
Voor de aanschaf van een AED is geld nodig. In de week van 19 t/m 23 
januari a.s. zullen wij bij u komen collecteren en hopen hiermee veel geld op 
te halen. 
Zonder vrijwilligers kan het project niet slagen ! 
Meer informatie over de cursus volgt eind januari/begin februari. 
Indien u nog vragen heeft of u zich alvast wilt opgeven als vrijwilliger dan 
kunt u een bericht sturen naar: aedzunderdorp@hotmail.com 
Werkgroep AED Zunderdorp, 
Henk Hagedoorn, Ria Vrolijk en Ursula van Koetsveld 
 

Houd ook Facebook, ‘t Zwaantje en uw brievenbus in de gaten! 
Wij wensen u een HARTstikke gezond 2015! 

 
 
Nieuwjaarsconcert en -receptie in Holysloot 
Concert Kunst in de Kerk 
Op zondag 18 januari is er een concert van zanger en songwriter Frank de 
Boer uit Amsterdam. Met een stem tussen Johnny Cash en Cat Stevens en 
een stijl die er bij past raakt hij de luisteraar met opgewekte liederen, 
krachtige ballads en zo nu en dan wat onvervalste Rock & Roll. Door solide 
gitaarspel en pakkende songwriting kan je zomaar een paar dagen met een 
refrein in je hoofd zitten. Met een eclectische mix van folk, rockabilly, 
country en funk is zijn album ‘Cupid is Blind’ een divers werk. Soms, als je 
goed luistert en je ogen sluit, kun je heavy metal, jazz en alcoholinvloeden 
ontwaren. Hij werkt aan zijn nieuwe album: Aliens Ate My Amplifiers. 
Zie ook de websites: www.frankensongs.com en www.holysloot.nl 
Het concert in het Witte Kerkje van Holysloot begint om 15.00 uur. De 
Dorpsraad uit Holysloot biedt u dit Nieuwjaarsconcert aan, de toegang is 
daarom gratis. 
Nieuwjaarsreceptie 
Aansluitend nodigen de Dorpsraad Holysloot en alle verenigingen de 
dorpelingen uit Holysloot van harte uit voor de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. 
Gehouden in het wijkgebouw, recht tegenover de kerk vanaf 16.00 tot 18.00 
uur. Graag willen we met u het nieuwe jaar inluiden met een hapje en een 
drankje. U bent van harte welkom bij zowel het concert als de receptie maar 
u kunt ook alleen naar de receptie of het concert komen. 
  

mailto:aedzunderdorp@hotmail.com
http://www.frankensongs.com/
http://www.holysloot.nl/
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Nieuwjaarsborrel Ransdorp 

Op vrijdag 30 januari nodigt de Dorpsraad alle Ransdorpers uit voor een 
nieuwjaarsborrel in de kerk. 
19:30 - 20:00 uur Ontvangst met thee en koffie 

20:00 – 21:00 uur 

 Korte toelichting van de dorpsraad: Wat hebben we afgelopen jaar 
besproken in de dorpsraad?  Waar hebben we ons voor ingezet?  

 Voordracht van een zeer bekende Ransdorper: aan de hand van een 
voordracht neemt hij u mee op een historische wandeling door het 
dorp 

 Bespreken van de resultaten van de dorpsenquete (onder voorbehoud: 
de resultaten moeten nog worden verwerkt). 

Vanaf 21:15 Borrel met ambachtelijke schapenkaas van de Dikhoeve 

Tijdens de avond is er gelegenheid om vragen te stellen over ontwikkelingen 
in en rond het dorp en de activiteiten van de Dorpsraad. We horen graag van 
u wat er leeft en wat volgens u de aandacht van de Dorpsraad zou moeten 
hebben. Daarnaast kunnen we gezellig met elkaar bijpraten en genieten van 
de prachtige Ransdorper Kerk. We zien u graag op vrijdag 30 januari ! 
Dorpsraad Ransdorp 
 
 
 
Stadsdeelkrant NoordNieuws verdwijnt 
Op 30 december is de allerlaatste stadsdeelkrant NoordNieuws verschenen. 
Wilt u op de hoogte blijven van het stadsdeelnieuws, dan kunt u zich 
abonneren op de tweewekelijkse digitale nieuwsbrief NoordMail. 
U kunt zich hiervoor aanmelden via www.amsterdam.nl/nieuwsbrief 
Bekendmakingen 
De Bekendmakingen worden binnenkort uitsluitend digitaal gepubliceerd op 
www.amsterdam.nl/bekendmakingen. 
Een overzicht van de Noordse Bekendmakingen vindt u in NoordMail. 
U vindt hier ook een link naar alle Amsterdamse Bekendmakingen 
Gemeentekrant Amsterdam 
De maandelijkse gemeentekrant Amsterdam blijft bestaan. 
Elk stadsdeel heeft een eigen editie. In het eerste kwartaal van 2015 
ontvangt u de krant op 22 januari, 19 februari en 19 maart. 
U vindt alle edities op www.amsterdam.nl/krant 
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Vrouwen van 35+ opgelet ! 
Heb je zin om je een keer per week met een bal in het 
zweet te werken? Wil je je zoon, dochter, nichtje of 
neefje eens wat laten zien op voetbalgebied ? 
Of wil je gewoon mee kunnen doen met een potje op het 
strand zonder na twee minuten als een hijgend hert af te 
moeten druipen ? 
Dan ben je aan het goede adres !  

Durgerdam zoekt vrouwen voor 7x7 35+ voetbal 
Je hoeft absoluut geen voetbal ervaring te hebben (maar dat mag natuurlijk 
wel). Het idee is om eerst met z’n allen een keer per week ’s avonds te 
trainen. Pas als dat (een beetje) goed gaat, gaan we over tot het inschrijven 
in een competitie. 
De trainingsavond stellen we in overleg vast. 
Officiele spelregels 7X7 35+ voetbal : 
Er wordt 7 tegen 7 gespeeld (6 spelers en een doelvrouw) 
Wisselen mag doorlopend. 
Er wordt gespeeld op een half veld. 
De buitenspel regel wordt niet toegepast. 
De wedstrijden duren 2x 30 minuten. 
Op 13 januari 2015 starten we met een proeftraining bij DRC van 20.00-
21.00 uur. De echte training (een keer per week 1 uur) gaat van start als we 
voldoende aanmeldingen hebben bij voorkeur beginnen in februari-maart. 
Als het trainen lekker gaat willen we ons uiteindelijk inschrijven voor de 
competitie. Om mee te doen met de competitie hebben we ongeveer 20 
vrouwen nodig. De kosten voor een DRC trainingslidmaatschap van een 
seizoen zijn € 110,-. 
De training wordt gegeven door Jacobine de Brauw. 
Zij is op dit moment bezig met een trainers-cursus en zal die in januari 
afronden. Naar een coach wordt nog gezocht ... 
Voor info of aanmelden: 
Jacobine de Brauw - 0626162989, debrauw@hotmail.com 
Marieke Slinkert - 0654256977, marieke@dijkwerk.nl 
 
Voetbalclub DRC in zoekt óók meisjes 
Ben jij tussen de 6 en 14 ? Houd je van lekker rennen ? Vind je het leuk om 
handig en snel te worden met een bal ? Wil je winnen van de tegenpartij ? 
Kortom, wil je voetballen met andere meisjes ? Meld je dan aan bij DRC ! 
Kijk op www.drc.nl 
of stuur een mail naar secretariaat@drc.nl 
  

http://www.drc.nl/
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Reactie op ingezonden stuk in 't Zwaantje van vorige maand. 
 
In het Zwaantje nr. 11 van december 2014 staat weer eens een zeer negatief 
verhaal over de Landmarkt in Schellingwoude. Aangezien dit blijkbaar nooit 
schijnt te stoppen, zie ik mij genoodzaakt hier toch voor ene keer op te 
reageren, omdat ook ik me hieraan begin te ergeren en ik ben daarin niet de 
enige. De aanhef van de klacht is al zeer twijfelachtig, omdat de fam. v Dijk 
verklaart, dat de komst van Landmarkt hen in een moeilijke positie heeft 
gebracht. Zij wekken daarbij de suggestie, dat er in de nabijheid van hun 
woning een bedrijf wordt gerealiseerd, dat de rust zal wegnemen, waarvan 
zij altijd zo hebben kunnen genieten. 
Deze suggestie is onjuist, want vóórdat zij deze woning hebben betrokken, 
was er op dezelfde locatie al vele jaren een groot bedrijf, dat dagelijks moest 
worden bevoorraad door vrachtauto’s nl. het Tuincentrum bedrijf van Bert 
Pols, wat ook zeer veel bezoekers trok. 
 
Ook wordt de voormalige wethouder de hr. K. Diepenveen met het dagelijks 
bestuur van Noord, beschuldigd van voor hén ondemocratisch doordrukken 
van het toen nog aankomende Landmarkt bedrijf. Als we nu tóch over 
ondemocratisch handelen spreken, wil ik tevens hun eigen werkwijze wel 
aan de kaak stellen. Toen de fam. v Dijk hier kwam wonen, werd er al snel 
een ‘brocante’ geopend en deze brocante trok veel bezoekers, wat ook de 
nodige parkeerproblemen met zich meebracht. 
De laatste jaren zijn er regelmatig nieuwe activiteiten in de vorm van het 
‘lichtcentrum Schellingwoude’, wat ook weer de nodige bezoekers trekt en 
waar ik me verder niet over wil uitlaten. Mevr. v Dijk is zelfstandige en deze 
bedrijfjes van haar zijn voor de omwonenden zomaar onverwacht 
gerealiseerd geworden, zonder daarbij de buurtbewoners vooraf over te 
hebben geïnformeerd en te vragen, wat zij wel van al haar activiteiten 
denken. Als je zelf al zo handelt, hoe kun je dan anderen betichten van 
ondemocratisch handelen ? 
 
Bij dit alles hebben zij zich als enige hier in de omgeving een behoorlijke 
aanslag gedaan op de financiële positie van Landmarkt, door om hun woning 
een geheel nieuwe sloot te laten aanleggen met een modern hekwerk om 
hun tuin. Daarnaast hebben zij ook nog financiële schadevergoeding van 
Landmarkt geëist en ontvangen. 
Daarom is het des te triester en afkeurenswaardig, dat deze mensen steeds 
maar weer komen aandragen met nieuwe klachten, moet er soms nóg meer 
voor hen door Landmarkt worden opgebracht ? 
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Ik ben het eens, dat een ieder voor zijn/haar eigen rechten of situatie mag 
opkomen en als er iemand is, die onevenredig hinder ondervindt van zo’n 
project als Landmarkt, mag en moet daar over gesproken worden en naar 
oplossingen worden gezocht, maar dat is dan mijns inziens ook ruimschoots 
gebeurd!! 
 
Landmarkt is naar mijn bescheiden mening toch een aanwinst voor ons 
dorp, want als Landmarkt na het tuincentrum niet gerealiseerd was 
geworden, wat zal het alternatief dán zijn geweest ? 
Wij kunnen er vanuit gaan, dat het stukje bedrijfsgrond achter de Liergouw 
nooit braak zou blijven liggen voor de natuur en vogels, hoe mooi en 
aantrekkelijk deze ook zijn, want het is bestemd als bedrijfsgrond. 
Helaas komen er nog wel vrachtauto’s via de verkeerde route langs de 
Liergouw en worden daar alle verbodsborden volledig genegeerd, zelfs als er 
politie vlak op de hielen zit, want er wordt niet opgetreden ! 
Ook het verboden linksaf slaan bij de brug Liergouw wordt massaal 
genegeerd, ook door de politie zelf. 
 
Mogelijk heeft de fam. v Dijk ook nog een punt wegens geluidoverlast van 
koelgeneratoren. Wij hebben daarvan echter geen hinder, maar de afstand 
tot ons huis is dan ook iets groter. Wel moeten ook wij ’s nachts de ramen 
dicht doen wegens soms ernstig geluidoverlast van de ringweg en de 
Schellingwouderbrug, hetgeen ook sterk afhankelijk is van de windrichting. 
 
Aan beide zijden parkeren langs de dijk is ook een slechte ontwikkeling en 
zeker niet zonder gevaar, maar daar is niet alleen Landmarkt als oorzaak aan 
te wijzen, doch ook de vele bewoners van de woonschepen, die in 
Schellingwoude liggen afgemeerd. Maar ook zij moeten toch ergens hun 
auto’s parkeren, als er door de gemeente Amsterdam voor hen geen goede 
oplossing wordt geboden. Dit wordt nog versterkt door automobilisten, die 
overdag in Amsterdam werken en dan hier hun auto ergens langs de 
Liergouw parkeren. 
 
De slotfase van hun brief is helaas voor de buren niet zo aardig neergezet, 
daar hier de suggestie gewekt wordt, dat de fam. v Dijk door hun buren als 
lastig is weggezet. Dat de fam. v Dijk als enige ‘belanghebbende’ juridisch 
alleen hebben gestaan, komt door het feit, dat zij bijna de enigen waren, die 
zich altijd tégen de komst van Landmarkt hebben verzet en daarbij als enige 
ook steeds hun eisen aan Landmarkt hebben gesteld en via juridische weg 
deze eisen ook hebben verkregen. 
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Omdat zij hun zin echter niet eenvoudig verwezenlijkt zagen worden, 
voelden zij zichzelf misschien als lastig te zijn weggezet, maar deze 
beschuldiging is naar mijn weten door de buren aan hen nooit geuit. 
Zij zélf hebben nl. de lat voor Landmarkt al vanaf de start zeer hoog gelegd 
met hun tegenwerkingen, maar wisten wel, naast het juridische ongemak, er 
toch ook veel voordeel uit te slepen. 
De buren hebben zich met hun werkwijze niet willen inlaten en hebben 
Landmarkt een kans willen geven. 
 
Ik hoop van harte, dat de fam. v Dijk nu ook kan inzien, dat het niet alleen 
gaat om eigen belangen, maar dat je als buren onderling samen moet 
werken aan een woonomgeving, waarin een ieder zich kan vinden. 
Houdt rekening met elkaars belangen en stop met negatieve briefing over 
Landmarkt. 
Ondergetekende, 
T.B. Lassche 
 
 
 
Met dank voor deze reactie sluiten we de gedachtewisseling over de 
Landmarkt. Ik vind dat een belangrijk punt geïllustreerd werd, dat ik in het 
novembernummer wilde maken. 
Het dossier 'Landmarkt' laat namelijk iets zien wat vaker speelt: 

- we zijn het niet eens - sommigen voor, anderen tegen - en het gesprek 
daarover leidt niet tot convergentie, eerder tot verharding 

- het gevolg is dat wat sommigen helemaal tegen wilden houden toch 
gewoon doorgaat: de verdeeldheid is tenslotte wat - in elk geval naar 
buiten toe - het meeste opvalt !! 

- maar een gevolg is óók dat wat iedereen belangrijk vindt - in dit geval: 
het verkeersprobleem - te weinig impact krijgt. 

 
Stof tot nadenken dus voor ons als Centrale Dorpenraad en dorpsraden ! 
Ikzelf denk soms, dat wij als raden gemakkelijk worden overvraagd wanneer 
zulke verdeeldheid speelt. Maar vind eigenlijk ook dat we - als zaken zo 
lopen - de hand in eigen boezem moeten steken: hebben we ons werk goed 
genoeg gedaan ? 
 
Jan Hendriks 
voorzitter Centrale Dorpenraad 
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In Memoriam 
Dit concert is onderdeel van de Waterlandse Vloed 
Het jaar 2014 is een bewogen jaar geweest. In onze omgeving moesten we 
afscheid nemen van veel bijzondere en geliefde mensen. Soms veel te vroeg 
en soms zo plotseling. Ook was daar de vreselijk ramp met de MH17. 
Amsemble heeft daarom een selectie gemaakt uit de mooiste muziek die 
componisten schreven voor hun dierbaren. Prachtige muziek, in 
verschillende stijlen, om het jaar mee te beginnen. John Cage, Johann 
Sebastian Bach en Arvo Pärt schreven instrumentale muziek die een sfeer 
creëren van verstilde en meditatieve rust. Actus Tragicus, cantate 106 is 
wellicht een van de meest bekende en geliefde cantates van J.S.Bach. De 
zachte en warme klanken worden vertolkt door intieme instrumenten als de 
viola da gamba en de fluit. 
De Amerikaanse componist René Clausen staat bekend om zijn toegankelijke 
muziek die geliefd is bij koren over de hele wereld.  en muziek om mee 
verder te gaan. Zo schreef Eliza Gilkyson een Requiem voor de slachtoffers 
van de Tsunamie in Azië in december 2004. Het werd voor koor bewerkt 
door Craig Hella Johnson en heeft een stijl die een groot publiek aanspreekt. 
In hetzelfde genre schreef Stephen Paulus in 2001 The Road home. Kortom 
een divers programma om bij te gedenken, stil te staan en vooral om van te 
genieten. Geniet u mee ? 
Amsemble is een koor met zeer geoefende zangers  uit Amsterdam o.l.v. 
Benjamin Bakker. 
www.amsemble.nl 
Tamara Weessies - fluit 
Marjan Prins - luit 
Joe Lie Ong - gamba 
Terry Prat  - gamba 
Geertje van der Linden - cello 
Wim Dijkstra - orgel 
o.l.v. Benjamin Bakker 
 
Zaterdag 10 januari 2015 
20.00 uur 
Dorpskerk Zunderdorp,  
Achterlaan 12 
 
Entree: € 10,00 kaarten bij 
ingang v.d. Kerk 

Zondag 11 januari 2015 
16.00 uur 

Dorpskerk Ransdorp,  
Dorpsweg 55  

 
Entree: € 10,00 kaarten bij 

ingang v.d. Kerk 
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55+ Soos Zunderdorp 
Woensdagmiddag 21 januari van 14.30 tot 16.30 uur in het Jeugdgebouw 
Zunderdorp. Gast is deze middag dhr. Cor Ofman, hij is als pastor verbonden 
aan het Wereldhuis en hij komt ons vertellen over zijn werk in o.a. het 
Wereldhuis in Amsterdam.  
Het Wereldhuis is een centrum voor informatie en advies, scholing en 
cultuur voor mensen zonder verblijfsvergunning. Mensen met weinig 
rechten - en op zoek naar nieuwe perspectieven. In Amsterdam leven zo’n 
15.000 ongedocumenteerden, ieder met een eigen levensverhaal. Een deel 
van hen is uitgeprocedeerd asielzoeker. De meesten kwamen als 
arbeidsmigrant. Ze werken vaak als hulp in de huishouding. Sommigen zijn 
het slachtoffer geworden van vrouwenhandel of een mislukte 
huwelijksmigratie. Ze komen uit 50 verschillende landen buiten de EU zoals 
Ecuador, Ghana en de Filippijnen. 
In het wereldhuis ontmoeten zij elkaar - om even niet afhankelijk van 
anderen te zijn. Hier kun je zelf actief worden. De meeste activiteiten in het 
wereldhuis worden aangeboden door vrijwilligers, die zelf ook 
ongedocumenteerd zijn. Wie in een noodsituatie terecht komt of behoefte 
heeft aan een luisterend oor kan terecht bij onze pastors en maatschappelijk 
werkers voor een persoonlijk gesprek. In het wereldhuis is een wekelijks 
advocaten-spreekuur voor gratis juridisch advies. Dokters van de Wereld 
adviseren elke woensdagochtend en op de eerste woensdagavond van de 
maand over de toegang tot medische zorg. 
De kleding (warme jassen, broeken, schoenen – schoon en heel) die u brengt 
bij Hilda van Meerveld worden gebracht naar dit Wereldhuis. 
U zult vast horen hoe goed uw kleding terecht komt !  
Iedereen heel hartelijk welkom.  
 
 
 
't Zwaantje vouwen 
Ik ben op zoek naar en vrijwilliger die wil helpen bij het vouwen van  
't Zwaantje. Eens per maand wordt in 1,5 á 2 uur 't Zwaantje gevouwen, 
meestal op de eerste woensdagmorgen van de maand. 
Wie wil ons vrijwilligersteam versterken ? 
Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met: 
Marianne Vrolijk 
tel: 020-4904437 of mail: m.vrolijk@centraledorpenraad.nl 
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Samen eten Zunderdorp 
In deze januarimaand geen 'samen eten' in het Jeugdgebouw, maar vanwege 
de tentoonstelling Zunderdorper kunst met een kleine of een grote 'K' een 
echt Dorpsdiner in de Dorpskerk. 
Brandende kronen, prachtig gedekte tafels en een heerlijk 3 gangen diner 
zijn de ingrediënten voor een heerlijk avondje. Op 22 januari om zes uur 
bent u welkom in de kerk en staat er een drankje voor u klaar. Rond half 
zeven begint het diner. Een tipje van de sluier willen wij vast oplichten; Piet 
Ubbels heeft toegezegd voor heerlijke runderrollade te zullen zorgen (maakt 
hij ook altijd voor de Kerstinloop 2e Kerstdag bij DmB in Amsterdam), de 
kookploeg van Sameneten staat al te popelen en Dicky van Etten zorgt voor 
een heerlijk dessert, ds. Robert-Jan van Amstel houdt een korte 
avondsluiting en na de koffie rond kwart over acht is deze avond afgelopen. 
Opgave vooraf beslist noodzakelijk. Bel een van de diakenen of mail naar 
hildavanmeerveld@live.nl In de toren van de kerk staat een doos voor de 
onkosten van deze avond. De volgende samenetenavond is donderdag 26 
maart in het Jeugdgebouw. 
 
 
 
Gewijzigde dienstregeling GVB 
Vanaf 14 december j.l. is er een nieuwe dienstregeling voor Bus 30 en 31 
ingegaan. Een ijverige lezer heeft een overzicht gemaakt met de 
tussentijden voor de haltes in Landelijk Noord. 
Op de website van de Centrale Dorpenraad kunt u het overzicht vinden. 
www.centraledorpenraad.nl 
 
 
 
Twee dijkversterkingen Durgerdam 
In december werd bekend dat de Waterlandse zeedijk vanaf de Kapel in 
Durgerdam tot Zaanstad is afgekeurd. Hierdoor kan Durgerdam met 2 
dijkversterkingen te maken krijgen, vóór en ná de Kapel. Dit kan voor veel 
extra overlast zorgen ! 
De Dorpsraad van Durgerdam en de Centrale Dorpenraad houden de 
ontwikkelingen in de gaten. Via de website van het Hoogheemraadschap 
kunt u ook zelf informatie vinden over de dijkversterking: www.hhnk.nl 
Op de website www.markermeerdijken.nl kunt u zich inschrijven voor de 
Nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap over de dijkversterking tussen 
Hoorn en Durgerdam. 
  

mailto:hildavanmeerveld@live.nl
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2016 Het Water Stijgt wordt vervolgd ! 
De voorstelling 'Het water stijgt' die in mei 2014 met succes werd uitgevoerd 
in Ransdorp, krijgt een vervolg. In 2016 is het honderd jaar geleden dat de 
dijken braken en de polders in Waterland volstroomden. Een gebeurtenis 
met veel impact, reden om hier honderd jaar later op een bijzondere manier 
bij stil te staan. In 2014 hebben Thomas Geerts en Arno Smit samen met een 
club zangers en de Waterlandse Harmonie een pilot gemaakt, een 
voorstelling over de vooravond van de overstroming. Het enthousiasme van 
het publiek maakt dat we enorm veel zin hebben om een nieuwe 
voorstelling te maken. 
Op vrijdagavond 23 januari om 20.00 uur is er een informatieavond over die 
nieuwe voorstelling in het Jeugdgebouw in Zunderdorp. Met muziek: een 
klein ensemble van de Waterlandse Harmonie (en zang), met beeld: een 
video-impressie van de voorstelling van vorig jaar, en met storytelling: van 
de vele overgeleverde verhalen over de overstromingsramp zal Arno er een 
paar uitkiezen. 
Verder zullen we een beeld schetsen van onze plannen. De voorstelling in 
2016 moet een groot spektakel op een buitenlocatie worden. De makers van 
2014 gaan daarvoor een samenwerking aan met de theatermakers van 
BUOG (Bedenkers en Uitvoerders van Ongewone Gebeurtenissen) zij hebben 
veel ervaring met grootschalige locatietheaterproducties vooral in het 
noorden van het land. 
Wil je ook meedoen in 2016 ? Wij willen deze voorstelling graag met zoveel 
mogelijk mensen uit Waterland maken. Aan de voorstelling zelf kunnen 
toneelspelers, dansers, zangers en figuranten meedoen. Maar ook bij de 
voorbereidingen en uitvoering van de plannen kunnen wij hulp, tips en 
adviezen gebruiken. Interesse ? Meer weten ? 
We zien je graag op de 23ste in Zunderdorp, de koffie staat klaar ! 
Je kan ook een mail sturen naar waterlandseharmonie@live.nl 
 
 
 
Woonruimte gezocht voor 2 personen, m + v 
Wie helpt 2 hardwerkende mensen uit de brand? 
Met spoed woonruimte gezocht. 
D. Willems en M. Blok tel:06-21443084 / 06-52053068 
e-mail adres: dagmar.willems@hotmail.com 
 
  

mailto:waterlandseharmonie@live.nl
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Zunderdorper kunst met een kleine of een grote 'K' 
Dat de inwoners van Zunderdorp kunstzinnig zijn en prachtige hobby’s 
hebben, kunt u binnenkort zelf ervaren. 
Op 29, 30 en 31 januari is er in de Dorpskerk van Zunderdorp een expositie 
van kunst en hobby’s van zo’n 35 dorpsbewoners. U kunt kijken naar o.a. 
schilderen, beeldhouwen, boetseren, potten bakken, tekenen, quilten, 
handwerken, patchwork, bloemschikken, papier vouwen, muziek, zang en 
fotografie. 
Ook zijn er heel bijzondere verzamelingen, zoals de Zunderdorper uiltjes, 
speciale lepeltjes, Psalmboekjes uit voorgaande eeuwen, poppenhuizen en 
nog veel meer. Verder is er een doorlopende beamerpresentatie met foto’s 
van verzamelingen die te kwetsbaar zijn om in de kerk tentoon te stellen en 
over de Watersnood van 1916. 
Ieder heel uur kunt u genieten van allerlei soorten muziek, door 
Zunderdorpers uitgevoerd.  
Het worden drie fantastische dagen. 
donderdag 29 januari  van 10.00 uur tot 22.00 uur 
vrijdag 30 januari   van 10.00 uur tot 22.00 uur 
zaterdag 31 januari  van 10.00 uur tot 16.00 uur 
Er is een koffiehoek waar u een heerlijk kopje koffie of thee, een frisdrankje 
of een glas wijn kunt drinken. 
De toegang is gratis. 
U kunt met eigen ogen zien waar een klein dorp groot in is. 
Hierbij bent u allen van harte uitgenodigd. 
 
Deze tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van 
het Stadsdeel Amsterdam Noord. 
 
 
 
Kledingbeurs en rommelmarkt 
De kledingbeurs & rommelmarkt in Holysloot is iedere woensdagochtend 
van 9 tot 12 uur geopend. Verkoop en inbreng van kleine goederen, kleding, 
schoenen, boeken, enz. De opbrengst is voor het Dorpshuis van Holysloot. 
Kom gezellig langs, de koffie is gratis, Dorpstraat 40 in de voormalige 
peuterspeelzaal. 
Tel 06-42571323. 
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Cursus tekenen/Schilderen 
Dinsdagavond van 19.30 tot 10.00 uur. 
Dinsdag 6, 13, 20, 27 januari. 3, 10, 17 februari. 3, 10, 17, 24, 31 maart 
12 lessen van 2,5 uur : € 256,80 incl. Btw.21% 
De lessen zijn incl. een kopje koffie/thee en excl. materialen, deze kun je zelf 
meebrengen of tegen onkostenvergoeding in het atelier aanschaffen aan het 
begin van de les. 
Er is een mogelijkheid om een gemiste les in te halen in overleg op een 
dinsdagavond of donderdagavond of een vrijdagochtend met een max. van 3 
lessen. 
In deze cursus is er veel ruimte om zelfstandig te werken en een eigen thema 
of inhoud te kiezen. Ik begeleid individueel naar niveau en wanneer dat 
nodig is geef ik basisvaardigheden.*  
Ik vind het belangrijk dat er ruimte is om te vertrouwen op de intuitie door 
de waarneming en het eigen gevoel met elkaar te verbinden. Hierdoor 
ontstaat er vrijheid voor de ontwikkeling van een schriftuur die jouw visie en 
eigenheid op de waarneming vertaalt. 
In een cursus komen diverse materialen en technieken aan bod en ontdek je 
het materiaal en de techniek die het best aan sluit bij jouw eigenheid. Het 
vinden van je eigen authenticiteit. Ik maak in overleg met je wensen een 
programma. 
Aan de hand van het 'geheugen' van de beeldende kunst van de klassieken 
tot nu geef ik voorbeelden. 
Voor meer informatie zie de website: www.atelierschellingwoude.nl 
 
 
De voedselbank 
Elke eerste zondag van de maand kunt u spullen inleveren voor de 
voedselbank in Amsterdam Noord. De torendeur in Zunderdorp is open van 
9.00 tot 12.00 uur. Alvast hartelijk bedankt namens de mensen van de 
voedselbank. 
 
 
Woonruimte gezocht 
Mijn zoon, Stefan de Groot, 28 jaar, is op zoek naar woonruimte in Landelijk 
Noord of Nieuwendam. 
Hij heeft een licht motorische handicap en werkt 3 dagen bij een brouwerij. 
Wie helpt ons? 
Anneke de Groot 
020-6360092 of 06-14559536  

http://www.atelierschellingwoude.nl/
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Agenda vanaf januari 2015 
 

  

6 jan 50+ Soos Ransdorp, Nieuwjaarsreceptie 
6 jan Interne vergadering Dorpsraad Zunderdorp 
8 jan Werkgroep Cultuur, kantoor Centrale Dorpenraad 
8 jan Vrouwen van Nu, Nieuwjaarsreceptie 
10 jan Concert In Memoriam, Kerk Zunderdorp 
11 jan Concert In Memoriam, Kerk Ransdorp 
  
18 jan Concert Kunst in de Kerk, Holysloot 
20 jan Dagelijks Bestuur Centrale Dorpenraad 
20 jan 50+ Soos Holysloot, Spelmiddag 
21 jan 55+ Soos Zunderdorp, Wereldhuis 
22 jan Vrouwen van Nu, Jaarvergadering 
22 jan Samen eten, Kerk Zunderdorp 
23 jan Historische Werkgroep, kantoor Centrale Dorpenraad 
  
23 jan Informatiebijeenkomst 'Het water stijgt' 
29 jan Zunderdorper Kunst, Kerk 
30 jan Zunderdorper Kunst, Kerk 
30 jan Nieuwjaarsbijeenkomst Ransdorp, Kerk 
31 jan Zunderdorper Kunst, Kerk 
3 febr 50+ Soos Ransdorp, Bingo 

  
Colofon 
Kopij februari digitaal opsturen uiterlijk tot vrijdag 30 januari 2015 

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

Website: 
www.centraledorpenraad.nl 
 

Oplage 1000 exemplaren 
Bezorging J. Gils (020-6368967) 

’t Zwaantje is het wijkblad van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord. 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 
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