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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 februari 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 Zunderdorpergouw, Zunderdorp 

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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Nieuws van de Centrale Dorpenraad 

 
 
Een nieuw jaar is weer begonnen! 2016 moet nog administratief worden 
afgerond met een o.a. een jaarverslag, 2017 start met subsidieaanvragen voor 
diverse activiteiten, clubs en verenigingen. Een nieuw jaar betekend altijd weer 
een nieuw begin met het voorbereiden van bijeenkomsten en opstarten van 
nieuwe activiteiten. Ook dit jaar houden we je weer op de hoogte van alles wat 
er in Landelijk Noord speelt! 
Dit jaar bestaat de Centrale Dorpenraad 60 jaar, we hopen daar middels enkele 
activiteiten aandacht aan te kunnen besteden. 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
De meeste vergaderingen zijn op het kantoor van de Centrale Dorpenraad en 
beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
13 januari  Werkgroep Historie 
17 januari  Dagelijks Bestuur 
26 januari  Werkgroep Cultuur 
3 februari  Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
 
 
Nieuwjaarsrecepties 
Aan het begin van het jaar worden er weer de nodige Nieuwjaarsbijeenkomsten 
georganiseerd. Even op een rijtje: 
8 januari Schellingwoude 
13 januari Zunderdorp 
22 januari Holysloot 
27 januari Ransdorp 
 
 
Hoe heet de brug ? 
Op de website van de Centrale Dorpenraad staat een overzicht met al de 
bruggen in Landelijk Noord die nog geen naam hebben. Van de circa 50 bruggen 
hebben slechts 9 stuks een officiële naam. Hier willen we graag verandering in 
brengen! Via de diverse Dorpsraden willen we mogelijke namen inventariseren 
en de naamgeving onderbouwen zodat er in februari bij de gemeente een 
voorstel tot naamgeving kan worden ingediend. 
Suggestie voor een naam ? 
Geef dit dan door aan je eigen Dorpsraad of de Centrale Dorpenraad 
tel. 020-4904437 
mail info@centraledorpenraad.nl  
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Wijziging subsidieaanvragen 
De afgelopen jaren heeft de Centrale Dorpenraad voor veel activiteiten, clubs en 
groepen subsidie Meedoen in Noord aangevraagd. In 2016 bedroeg al de 
aanvragen samen ruim € 7.500,-. Vanaf 1 januari vervalt de subsidieregeling 
Meedoen in Noord en wordt deze vervangen door de regeling 
'Bewonersinitiatieven in Noord 2017', deze regeling lijkt op het oude Meedoen. 
Meer informatie staat op www.amsterdam.nl/subsidies/noord 
Uiteraard kun je voor hulp bij het aanvragen weer contact opnemen met de 
Centrale Dorpenraad. 
 
 

Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 

 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst Zunderdorp 
De Dorpsraad, de Oranjevereniging en de IJsclub van Zunderdorp nodigen alle 
inwoners van Zunderdorp van harte uit om onder het genot van een hapje en 
een drankje met elkaar te toosten op het nieuwe jaar tijdens de gezamenlijke 
Nieuwjaarsbijeenkomst  op vrijdag 13 januari van 20.00 tot 23.00 uur in het 
Jeugdgebouw Zunderdorp 
Tijdens de bijeenkomst hangt er een overzicht van de 'naamloze bruggen' van 
Zunderdorp. Weet u een mooie naam voor een brug? 
Dan is dit dé gelegenheid om een voorstel te doen! 
Ook kan uw gift voor de AED Zunderdorp in de daarvoor bestemde brievenbus 
gedaan worden! Dus neem wat extra geld mee ... 
 
 
Nieuwjaarsconcert Kunst in de Kerk – David Vos 
Op zondag 22 januari vanaf 15.00 uur in de Witte kerk van Holysloot. 
Waterland kent hem als halfgod Memento uit de voorstelling 'Wie wind zaait’ van 
afgelopen zomer. Wat blijkt: hij heeft een goddelijke stem! David Vos (want dat 
is hem) komt zingen in het traditionele gratis Nieuwjaarsconcert in het Witte 
Kerkje. Hij brengt de mooiste liederen uit eerdere voorstellingen, én de 
allermooiste liedjes uit zijn komende programma's. 
Het concert wordt aangeboden door de dorpsverenigingen  en de nieuwe 
dorpscommissie van Holysloot. 
De donkerbruine stem van Vos is geschapen voor het zingen van Jacques Brel, 
die hij op eigen wijze vertolkt met eenzelfde zeggingskracht en hartstocht. Naast 
het werk van Brel zingt en spreekt David ook aangrijpende stukken uit het 
oeuvre van Ramses Shaffy, Lennaert Nijgh, Frans Halsema, Jeroen Zijlstra, 
Willem Wilmink, Johan Hoogeboom, Theo Nijland en Lieven Tavernier. 
Een middag met heerlijke luisterliedjes en doorleefde chansons. Bezield en 
bezielend begeleid door Nettie Krull (piano en accordeon). Aansluitend is de 
Nieuwjaarsreceptie voor het dorp met de introductie van de nieuwe 
Dorpscommissie.  

http://www.amsterdam.nl/subsidies/noord
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Dorpsvergadering Dijkversterking 
Voor de kerst ontvingen wij allemaal een uitnodiging voor een bijeenkomst van 
de Alliantie over de door hun gekozen optie voor het dijkversterkingsprogramma 
voor Durgerdam op 23 januari aanstaande. 
Graag nodigen wij jullie een week ervóór - 16 januari - uit op een 
dorpsvergadering om deze bijeenkomst met de Alliantie voor te bespreken.  
We willen jullie onder andere vertellen welke informatie wij hebben, wat voor 
overleggen wij hebben gehad, hoe het participatieproces tot nu toe is verlopen 
en wat de juridische consequenties van de plannen zijn. 
Op deze manier hopen wij jullie goed voor te bereiden op de 
omgevingsbijeenkomst van de Alliantie op 23 januari.(zie volgend artikel) 
Locatie: de kerk 
Tijdstip: We starten om 20.15 uur en hopen om 22 uur de kerk weer te verlaten, 
de deur gaat open om 20 uur. 
De plannen van de Alliantie zullen veel impact hebben op het dorp en we hopen 
daarom dat jullie in groten getale zullen verschijnen. 
Tot dan en hartelijke groet, 
De Dorpsraad Durgerdam 
 
 
Omgevingsbijeenkomst Alliantie Markermeerdijk 
Begin december heeft de Alliantie een keuze voor de principe-oplossing gemaakt 
voor de dijkversterking bij Durgerdam. Op maandag 23 januari 2017 lichten 
medewerkers van de Alliantie graag de keuze en het ontwerp aan u toe. Er is 
uiteraard gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen. 
U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn: 
Datum: maandag 23 januari 
Locatie: dorpskerk Durgerdam, Durgerdammerdijk 76, Durgerdam 
Tijd: 19.00 – 20.30 uur.  
Tijdens de avond is er zowel een informatiemarkt als een plenair deel. 
De agenda van de omgevingsbijeenkomst wordt een week voor de bijeenkomst 
gedeeld op de website www.markermeerdijken.nl. 
Als u aanwezig wilt zijn bij de bijeenkomst, vragen wij u om zich aan te melden. 
Dit kan door een e-mail te sturen naar contact@markermeerdijken.nl, met 
vermelding van 'bijeenkomst Durgerdam'. 
 
 
De nieuwe Sluisbuurt 
Op 12 december heeft de gemeente in Schellingwoude een 
informatiebijeenkomst over de nieuwe Sluisbuurt gehouden. 
Tot 22 december kon er een inspraakreactie op het plan worden ingediend. 
De Centrale Dorpenraad/Dorpsraad Schellingwoude heeft ook een 
inspraakreactie ingediend. 

  

http://www.markermeerdijken.nl/
mailto:contact@markermeerdijken.nl
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Dorpsenquête in Schellingwoude 
De Dorpsraad van Schellingwoude heeft een dorpsenquête opgesteld en wil al de 
inwoners vragen deze in te vullen! 
Dit kan via de website www.schellingwoude.org 
Met deze eenmalige uitgebreide enquête kan de Dorpsraad voor meerdere jaren 
bepalen waar zij op in gaat zetten: Wat lijken de prioriteiten? Waar is het dorp 
unaniem over en kan de Dorpsraad die mening verkondingen? Waar is het dorp 
verdeelder over ligt een meer bemiddelende rol voor de Dorpsraad? Enzovoorts. 
In eerder jaren is er in Holysloot, Zunderdorp en Ransdorp ook al een 
dorpsenquête gehouden waarbij de behoefte, wensen en klachten van de 
bewoners werden omgezet in gezamenlijke acties met bewoners en verzoeken 
aan het Stadsdeel. 
Hoe meer bewoners de vragen beantwoorden des te beter geïnformeerd de 
Dorpsraad is, en des te sterker de cijfers bruikbaar zij richting Stadsdeel. 
In de andere dorpen was de respons bijna 90%. 
Daar gaan wij natuurlijk ook voor! 
 
 
Nieuwjaarsborrel Dorpsraad Ransdorp 
Op vrijdag 27 januari vanaf 19.30 uur zijn al de bewoners welkom in de kerk 
van Ransdorp voor de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel. 
Wanneer ontstond Ransdorp eigenlijk? Hoe komt het aan zijn naam? Was het 
dorp in 1600 even groot als nu? Wie woonde er vroeger in mijn huis? Zijn er nog 
spannende verhalen over het dorp? Waarom staat er eigenlijk zo’n grote toren 
en ook nog een raadhuis? Bent u geïnteresseerd in de geschiedenis van ons dorp 
en wilt u het antwoord horen op deze vragen? Kom dan naar de 
Nieuwjaarsborrel van de Dorpsraad Ransdorp op vrijdag 27 januari. 
Arijan Porsius, auteur Vlekken in Waterland en oud-Ransdorper, komt ons van 
alles over ons dorp vertellen. 
Op de avond kunt u ook meedenken over de (historische) naamgeving van de 
bruggen in de omgeving. En o ja, we vertellen ook waar we ons als Dorpsraad 
het afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden. We horen ook graag van u 
waar wij ons op moeten richten in 2017. 
Programma: 
19:30 - 20:00 uur: Ontvangst met thee en koffie. 
20:00 - 20:30 uur: Wat hebben we afgelopen jaar besproken in de Dorpsraad? 
    Waar hebben we ons voor ingezet? Waar richten we ons op 
    in 2017? 
20.30 - 21.30 uur: Arijan Porsius, Over het Ransdorp van weleer. 
Vanaf 21:30:  Borrel met ambachtelijke schapenkaas van de Dikhoeve. 
U kunt dan ook de voorlopige naamgeving van de bruggen rond Ransdorp 
bekijken en hierover meedenken. 
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Informatie & Activiteiten 

 
 
Nieuwjaarsreceptie Vrouwen van Nu 
Op donderdag 12 januari van 14.00uur tot 16.00uur houdt Vrouwen van Nu, 
afdeling Schellingoude, haar Nieuwjaarsreceptie in het Wijkgebouw van 
Schellingwoude. Alleen voor leden! 
 
 
Familiefilm met soep! 
Howl's moving castle van Hayao Miyazaki (film is geschikt vanaf 6 jaar ) 
Een betoverende Japanse animatiefilm van Miyake die de regisseur is van de 
Oscar winnende Spirited Away. 
Tovenaar Howl neemt Sophie, die betoverd is door een jaloerse heks, in dienst in 
zijn wandelende kasteel. 
Hoe zal de vloek van Sophie verbroken worden in deze mysterieuze wereld? 
Wie, wat, waar? 
zaterdag 21 januari om 17 uur in de kerk van Durgerdam 
kerk open vanaf 16 uur, na de film ± 19 uur soep & brood  
Entree volwassenen € 5,00, kids vrije bijdrage 
De opbrengst is voor het organiseren van culturele bijeenkomsten van de 
Botkloppen Kring in de kerk van Durgerdam. 
(De Botkoppen Kring is een voortzetting van de Geesten van Durgerdam) 
 
 
Amsemble & Vincent van Amsterdam 
Op 22 januari geeft het koor Amsemble een concert met accordeonist Vincent 
van Amsterdam (winnaar Dutch Classical Talent 2016) in de Dorpskerk van 
Zunderdorp. Samen met dirigent Benjamin Bakker is een programma 
samengesteld met werken van Nederlandse componisten. 
Het thema is de liefde en centraal staat een vrij nieuw werk van Daan Manneke 
voor koor en accordeon: Car ta voix est douce uit 2015. Ook Vincent speelt twee 
solo werken van Sweelinck en Ton de Leeuw. Later dit jaar wordt een CD van 
het programma opgenomen. Amsemble is een semi-professioneel koor uit 
Amsterdam o.l.v. Benjamin Bakker. 
 
Er zijn 90 kaarten beschikbaar voor dit concert. Kaarten zijn online te bestellen 
via de website www.amsemble.nl of stuur een E mail naar 
kaartenvoorverkoop@gmail.com 
Zondag 22 januari, 15:30 uur 
Dorpskerk Zunderdorp 
Achterlaan 12, Amsteram 
Entree: € 15,00 aan de kerk (kerk open 15:00 uur) 
Voorverkoop: € 12,50 online via www.amsemble.nl 
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Soos in Zunderdorp 
Woensdagmiddag 25 januari vanaf half drie in het Jeugdgebouw te 
Zunderdorp. Gast is deze middag onze eigen “fotograaf Henk Breur”. 
Bekend van elke dag een andere foto op facebook. 
Hij vertelt deze keer niet alleen over vogels uit Waterland, maar ook dieren uit 
andere Nederlandse gebieden komen langs op de foto. 
Vorig jaar was deze middag een echte topper. Iedereen die in onze natuur 
geïnteresseerd is van harte welkom. 
 
 
 
Jaarvergadering Vrouwen van Nu 
Op donderdag 26 januari om 13.30 uur houdt Vrouwen van Nu, afdeling 
Schellingwoude haar jaarvergadering! 
Na de pauze volgt er een korte presentatie over de Noord-Duitsland reis, daarna 
een film, we sluiten de middag af met soep! 
De middag duurt tot ca. 17.30uur. 
Alleen voor leden! 
 
 
 
Samen eten in Zunderdorp 
Donderdagavond 26 januari is de tweede ‘Samen-eten-avond’ van deze winter. 
Het wordt dan een “snert-avond”. Voor degene die hier niet van houden is er 
een alternatief – goed gevulde groentesoep met toebehoren.  
Om 18:00 uur staat er in het Jeugdgebouw een drankje klaar en om 18:30 uur 
begint de maaltijd. Voor het dessert houdt ds. Robert-Jan van Amstel een korte 
avondsluiting. Na de koffie (rond 20:00 uur) is de avond afgelopen.  
Bij de uitgang staat een doos waarin u iets kunt doen voor de onkosten van deze 
avond. Wij hopen dat u hieraan wilt denken. 
Iedereen is van harte welkom! Geef je op bij een van de diakenen of stuur een 
e-mail naar hildavanmeerveld@live.nl 
 
 
 
Durgerdammer Muziekmiddag 2017 
Op zondag middag 2 april is er weer een muziekmiddag in het mooie kerkje van 
Durgerdam. Een open podium voor muzikale bewoners van Durgerdam, 
Waterland en Amsterdam-Noord. 
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 
 
 

  

mailto:hildavanmeerveld@live.nl
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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. 
 
 
 
Oppassers nodig? 
Wij zijn drie meisjes van rond de 15 jaar en zoeken nog een paar oppas 
adresjes. We hebben oppaservaring en ongeacht met hoeveel we komen €6,- 
per uur. Meer informatie? Mail of bel ons: 
Sophia: 06-15343627 
Vera: 06-53297199 
mailadres Sophia: sophiamuntinga@gmail.com 
 
 
 
Gitaarles 
Ed sheeran, Adèle, Jason Mraz, Ry Cooder, Rolling Stones, Beatles, James 
Arthur, Shawn Mendes, Bob Dylan, hits van toen en hits van nu, liedjes die je 
mooi vindt, leer ze spelenderwijs spelen! 
Misschien weet je precies wat je wil spelen, en misschien vind je het leuker om 
je door mij te laten verassen, alles mag en niets moet! Iedereen van 6 tot 100 
jaar is welkom. 
Bel, app of mail voor een gratis proefles 
06-11392848 of ninamuntinga@gmail.com 
 
 
 
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! 
 

  

mailto:sophiamuntinga@gmail.com
mailto:ninamuntinga@gmail.com
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Teken- en schilderlessen 
Atelier Schellingwoude geeft teken- en schilderlessen, er is weer een plek vrij op 
de donderdagavond. Door de kleine groep kan ik individueel werken en kan 
iedereen op zijn of haar niveau in stromen. 
Ik kan je helpen om een goede basis te leggen voor een tekening of schilderij en 
vind het leuk om te helpen in het vinden van je eigenheid in je werk en reik 
daarvoor technieken aan. 
Interesse? Bel met Mariëtte: 06-58885241 
Site: www.atelierschellingwoude.nl (nog niet helemaal update) 
Adres: Schellingwouderdijk 331 
Donderdag van 19.30 tot 22.00 uur: 
Blok 1 (12 lessen) 
19 en 26 januari; 2, 9 en16 februari; 2, 9, 16, 23 en 30 maart; 6 en 13 april 
Blok 2 (8 lessen) 
11 en 18 mei; 1, 8, 15, 22 en 29 juni; 6 juli 
 
 
 
Woonruimte gezocht 
Leuke vrouw met leuke hond zoekt een studio (woonruimte) in noord, 
Durgerdam en omgeving. Ik heb een leuke baan, ben rustig en gezellig. 
Huurprijs max € 650,- incl. per maand. 
Bereikbaar op: 06-14127818 
Groetjes Eva 
 
 
 
Stalling gezocht 
Sinds augustus 2016 wonen wij niet meer in Landelijk Noord maar op het 
Zeeburgereiland. Daar kunnen wij onze aanhangwagen (één-asser, geremd, 2.50 
bij 1.40) niet kwijt. 
Wie heeft er mogelijkheden om- tegen vergoeding- onze aanhangwagen buiten 
te stallen? Samen gebruiken is ook een optie. 
Graag een mailtje naar buysbern@daxis.nl of telefoontje naar 06-42013503 
Chris Bernhart en Loes Buijsman 
 
 
 
Pak de koffer maar weer uit, schat! 
Dit is de titel van het blijspel dat de Toneelvereniging Ransdorp zou uitvoeren. 
Wegens omstandigheden gaan de toneelvoorstellingen op 3,4,10 en 11 februari 
helaas niet door. 
Reeds verkochte kaarten zullen worden teruggenomen. 
 

  

http://www.atelierschellingwoude.nl/
mailto:buysbern@daxis.nl
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Van jong tot oud, Osteopathie is er voor iedereen 
Osteopathie kan ook voor uw lichamelijke klachten de oplossing zijn 

 
Osteopathie is een manuele geneeswijze, die het lichaam als één geheel ziet 
en behandeld.  
Een osteopatische behandeling heeft als doel het lichaam weer in een optimaal 
evenwicht te brengen, zodat de klachten verdwijnen. Er wordt duidelijk 
gekeken naar wat de basis is van de klachten door verschillende delen van het 
lichaam te onderzoeken (organen, zenuwstelsel en bewegingsapparaat).  
Hierdoor kan het zijn dat er behandeld wordt op een andere plek van het 
lichaam, dan waar de (pijn)klachten zich voordoen. Door deze manier van 
behandelen is het resultaat op de langere termijn effectiever omdat daarmee 
de lichamelijke disbalans wordt hersteld. 
 
Osteopathie werkt goed bij de volgende klachten: 
 Terugkerende lage rugklachten 
 Aanhoudende nekklachten 
 Brandend maagzuur 
 Buikpijn en buikkrampen 
 Obstipatie en diarree 
 Hoofdpijn/migraine 
 Duizeligheid 
 Kaakklachten 
 
Naast dat Osteopathie een bewezen effect heeft bij volwassenen zijn ook 
kinderen en baby’s voor bepaalde klachten goed te behandelen (bijvoorbeeld 
voorkeurshouding, refluxklachten, veel huilen en overstrekken). 
 
Scan de QR-code of ga naar www.osteopathieeric.nl voor meer informatie. 
 
 
  eric@osteopathieeric.nl 
   
  06-24947347 
 
  Johan van Hasseltweg 38, Amsterdam-Noord 
 
  

http://www.osteopathieeric.nl/
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Agenda januari 2017 
 
 

  

3 jan Soos Ransdorp, Nieuwjaarsreceptie 
8 jan Nieuwjaarsreceptie Schellingwoude 
12 jan Nieuwjaarsreceptie Vrouwen van Nu 
13 jan Overleg Werkgroep Historie 
13 jan Nieuwjaarsbijeenkomst Zunderdorp 
16 jan Dorpsvergadering Durgerdam i.v.m. 

Dijkversterking 
  

17 jan Soos Holysloot, Spelmiddag 
17 jan Dagelijks Bestuur Centrale Dorpenraad 
21 jan Familiefilm met soep, Durgerdam 
22 jan Concert Amsemble & Vincent van Amsterdam 
22 jan Nieuwjaarsconcert Holysloot 
23 jan Omgevingsbijeenkomst Alliantie Markermeerdijk 

  
25 jan Soos Zunderdorp, fotografie 
26 jan Overleg Werkgroep Cultuur 
26 jan Samen eten in Zunderdorp 
26 jan Jaarvergadering Vrouwen van Nu 
27 jan Ophaaldag grof vuil 
27 jan Nieuwjaarsborrel Ransdorp 
7 febr Soos Ransdorp, Bingo 

 
 
 
 

 


