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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. 
 

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 31 januari 2020 

Redactie Dorpsweg 35 

1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 

info@centraledorpenraad.nl 

Website: 

www.centraledorpenraad.nl 

Oplage 1020 exemplaren 

Bezorging J. Gils (020-6368967) 

Tekening Ransdorp 
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 

 

Het nieuwe jaar is begonnen en in alle dorpen worden de nodige 
nieuwjaarsbijeenkomsten gehouden zodat de beste wensen uitgewisseld 

kunnen worden. In deze editie van 't Zwaantje staan de data per dorp. 

Ook de inleverdata voor kopij voor 't Zwaantje in 2020 zijn bekend, 
't Zwaantje ligt meestal op de eerste woensdag van een nieuwe maand op de 

deurmat. Kopij inleveren kan t/m de vrijdag daarvoor.  
Al de data staan op: 

http://www.centraledorpenraad.nl/nieuws/zwaantje 
 

 

Agenda Centrale Dorpenraad 
De meeste vergaderingen zijn op het kantoor van de Centrale Dorpenraad en 

beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
10 januari  Nieuwjaarsbijeenkomst Zunderdorp 

10 januari  Nieuwjaarsborrel Ransdorp 

11 januari  Nieuwjaarsborrel Durgerdam 
12 januari  Nieuwjaarsborrel Holysloot 

13 januari  Werkgroep Internet 
21 januari  Dagelijks Bestuur 

31 januari  Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
 

 

Oproep 5 mei optocht 
Dit jaar wordt er gevierd dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd! 

Net als 5 jaar gelden willen de gezamenlijke Oranjeverenigingen weer een 
grote en feestelijk bevrijdingsoptocht door Landelijk Noord organiseren.  

Een commissie is al begonnen met de eerste voorbereidingen. 

 
Maar wat is een optocht zonder karren? 
Bij deze doen we een oproep aan dorpen/straten/clubs/verengingen om deel 
te nemen aan de grote 5 mei optocht! 

Het thema is '75 jaar Vrijheid' 
Lijkt het je leuk om mee te doen of wil je helpen bij de organisatie, 

zoek je medestanders? 

Neem contact op met je lokale Oranjevereniging of met Marianne van de 
Centrale Dorpenraad 

tel. 020-4904437 of info@centraledorpenraad.nl 
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Openbaar vervoer voorlopig nog met Mokumflex 

De pilot Mokumflex en het scholierenvervoer liep tot 9 december 2019. De 
gemeente Amsterdam wil echter dat Landelijk Noord ook ná de pilot met een 

vorm van openbaar vervoer bereikbaar blijft en heeft het contract met RMC 

(de vervoerder van Mokumflex) voorlopig verlengt. 
Momenteel werken we, samen met de werkgroep van bewoners, een aantal 

mogelijkheden voor een nieuwe vervoeroplossing uit. Een nieuwe oplossing 
kost tijd: de bedoeling is dat we met de zomervakantie van school (juli 2020) 

over gaan naar een nieuwe vervoeroplossing. Tot die tijd zal het RMC blijven 

rijden met Mokumflex, zoals het nu ook rijdt. Dus: 
 RMC rijdt Mokumflex tussen 06:00- 00:00 op aanvraag via de app of per 

telefoon. 

 Tenminste één uur van tevoren reserveren. 

 Voor reizigers geldt een vaste ritprijs van € 2,50 ongeacht de herkomst of 

bestemming.  
 Betaling voor een rit met Mokumflex zal uitsluitend gaan via automatische 

incasso. U dient zich hiervoor éénmalig te registreren en een machtiging 

af te geven via de website www.mokumflex.nl 
 

Opgeven voor schoolvervoer 
Binnen de pilot Mokumflex is de afgelopen jaren ook schoolvervoer per taxi 
aangeboden aan leerlingen van en naar de basisschool OBS de Weidevogel. 

De kinderen kunnen na de kerstvakantie gebruik blijven maken van dit 
vervoer:  

 U moet vooraf aangeven op welke dagen in de week u gebruik wilt maken 

van het vervoer tijdens de periode 6 januari t/m 10 april 2020 (vanaf de 

kerstvakantie tot aan Pasen).  
 U kunt uw kind(eren) vóór 20 december 2019 opgeven. Dat kan via de 

website van Mokumflex www.mokumflex.nl 

 Op deze manier kan de vervoerder RMC de ritten tijdig inplannen.  

 Ook voor het scholierenvervoer zal een ritprijs gelden van € 2,50 per 

enkele reis. 
 Voor deze ontvangt u van RMC een factuur voor de aankomende drie 

maanden. 

 
U kunt voor meer informatie ook terecht op de website: www.mokumflex.nl, 

bij de klantenservice (klantenservice@mokumflex.nl) 

of u kunt zich richten tot Florien Molendijk (f.molendijk@amsterdam.nl) 
 

http://www.mokumflex.nl/
http://www.mokumflex.nl/
http://www.mokumflex.nl/
mailto:klantenservice@mokumflex.nl
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 

 
Nieuwjaarsbijeenkomst Zunderdorp 

De Dorpsraad, de Oranjevereniging en de IJsclub van Zunderdorp nodigt de 

inwoners van Zunderdorp van harte uit om, onder het genot van een hapje en 
een drankje, met elkaar te toosten op het nieuwe jaar! 

De nieuwjaarsbijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 10 januari vanaf 
20.00 uur in het Jeugdgebouw Zunderdorp 

Ook dit jaar is het weer mogelijk om uw gift voor de AED Zunderdorp te 
doneren in de daarvoor bestemde collectebus! 

Dus neem wat extra geld mee ... 

 
 

Nieuwjaarsborrel Dorpsraad Ransdorp 
Vrijdag 10 januari, Kerk Ransdorp, Inloop vanaf 20:00 uur. 

Laat je bijpraten over onze betrokkenheid bij de nieuwbouw van de school, de 

Liergouw, verkeersveiligheid etc, etc. 
We vertellen wat we als Dorpsraad afgelopen jaar hebben gedaan, wat we 

verwachten voor het nieuwe jaar. We horen graag wat u ons wilt meegeven. 
De eerste consumptie is op kosten van de dorpsraad.  

Tot vrijdag 10 januari! 
 

 

Nieuwjaarsborrel Durgerdam 
Zaterdag 11 januari van 16:00 en 18:00 uur organiseert de Dorpsraad van 

Durgerdam een Nieuwjaarborrel in de kerk van Durgerdam. 
Kom gezellig langs en klets bij met je buren onder het genot van een hapje en 

drankje. Kinderen zijn uiteraard ook welkom! 
 
 

Nieuwjaarsborrel Holysloot 
Zondag 12 januari om 16.00 uur proosten wij op het nieuwe jaar in ons 

Witte Kerkje! Iedereen van harte welkom. Er zal wederom een spannende 
quiz plaats vinden met onweerstaanbare prijzen. 

Het is tenslotte 2020 en dat moet gevierd worden! 

Let op: vergeet je smartphone niet, onontbeerlijk voor de quizzzzz. 
Voor een drankje en een knabbeltje wordt gezorgd, maar als je iets 

meeneemt is dat extra leuk! Alvast alle goeds voor `t nieuwe jaar!!! 
 

N.B. op 5 januari zijn ze in Schellingwoude al bij elkaar geweest! 
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Dorpsraad Ransdorp trekt zich terug uit overleg Nieuwbouw 

Weidevogel 
De Dorpsraad van Ransdorp heeft het afgelopen jaar regelmatig overleg 

gehad met projectleider, bestuur en schoolleiding over de nieuwbouw van de 

school in Ransdorp. Onze rol daarin is meedenken over een proces en 
resultaat wat niet alleen voor de school, maar ook voor het dorp en vooral de 

direct omwonenden acceptabel is, het beperken van de overlast en de 
verbinding met het dorp te leggen. Helaas hebben wij gemerkt wij dat wij 

deze rol onvoldoende kunnen vervullen. Wij hebben op meerdere momenten 

bij schoolbestuur en projectleiding aangegeven dat de informatievoorziening 
tekortschiet, wij niet worden meegenomen in het proces en wij merken dat er 

weinig wordt gedaan met de signalen die wij vanuit het dorp opvangen. 
Om deze redenen is de Dorpsraad Ransdorp tot haar grote spijt uit het 

overleg over de nieuwbouw gestapt. Op nieuwjaarsborrel op 10 januari (20:00 
uur, Kerk Ransdorp) zullen wij aan het dorp deze stap toelichten.  

Voorlopig advies van de dorpsraad aan het dorp en omwonenden is om zelf 

actief het proces rond vergunningverlening te gaan volgen en waar nodig op 
persoonlijke titel in te spreken en/of bezwaar te maken. 

Heeft u vragen aan de dorpsraad? Mail naar dorpsraadransdorp@gmail.com  
 

 

 
Werkgroep Achterland Durgerdam 

Dinsdag 28 januari is er een informatie bijeenkomst in de kerk van 
Durgerdam. Tijdens deze avond zal de werkgroep Achterland uit Durgerdam 

een toelichting geven op hun initiatief. Daarnaast zal dhr. Marc Schepers van 
de provincie Noord-Holland een presentatie geven over de ecologische 

ontwikkeling van de kust Markermeer, IJsselmeer en in Waterland. 

De informatieavond start om 20:00 uur. 
 

mailto:dorpsraadransdorp@gmail.com
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Informatie & Activiteiten 

 
Driekoningen in Dorpskerk Durgerdam 

De kersttijd eindigt met het feest van Driekoningen. Dat is het moment 

waarop in de kerststal de beeldjes van de Wijzen uit het Oosten bij de kribbe 
mogen worden neergezet. In de Oosters-Orthodoxe kerk is dit een groot 

feest. In de Dorpskerk Durgerdam vieren we het op zondag 12 januari.  
Hoe hebben de Wijzen de weg naar de stal gevonden? Wat betekent hun 

komst en waarom nemen ze drie geschenken mee? 
Voorganger: Hanna van Dorssen 

Organist: Simon Plemp 

Aanvang: 10.30 uur 
 

 
Samen Eten in Zunderdorp 

De eerste Samen Eten-avond van dit nieuwe winterseizoen was weer een 

groot succes. 99 bezoekers kwamen op de stamppot af. 
De volgende Samen Eten-avond is op donderdag 16 januari. Dit wordt weer 

een echte “snertavond”. De laatste avond is op vrijdagavond 28 februari. 
Iedereen weer heel hartelijk welkom vanaf 18.00 uur.  

Om 18.30 uur beginnen we met de maaltijd. 
Rond 20.00 uur zal onze predikant ds. Taco Koster deze avond afsluiten. 

Wilt u zich wel van te voren even opgeven via hildavanmeerveld@live.nl of 

020-6368810? Wij weten dan voor hoeveel personen de tafels mooi gedekt 
kunnen worden zodat er plek voor iedereen is om aan te schuiven. 

 
 

Schaatsen slijpen 

Uw vertrouwde adres op Liergouw 6, Schellingwoude 
TB Lassche, tel: 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. 

Herstelbare schades en gebreken kunnen worden gerepareerd. 

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. 

 

mailto:hildavanmeerveld@live.nl
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Kerk Schellingwoude 

De klok van de Schellingwouderkerk slaat zondagochtend aan. De deur staat 
open om mensen te verwelkomen. Is het u opgevallen dat elke 

zondagochtend de kerk in gebruik is genomen? Graag willen wij ons even 

voorstellen. Wij zijn een Chinese Christelijk Gemeente uit Amsterdam West. 
Ons gebruikelijke locatie is na de zomer niet meer verhuurbaar. Wij zijn heel 

dankbaar aan Stadsherstel dat wij sinds september vorig jaar de 
Schellingwouderkerk kunnen gebruiken voor kerkdiensten. Wij vinden de 

omgeving van Schellingwoude heel mooi en rustig. In tegenstelling tot de 

drukke stad en ons drukke leven, vinden wij hier in Schellingwoude elke 
zondag rust en vrede. Hier kunnen we tot ons zelf en tot God komen. 

Ons Christelijke kerkgemeenschap is lid van de ABC-gemeenten (Alliantie van 
Baptisten en CAMA-gemeenten). Onze zondagsdienst begint om 10:30 uur en 

het is tweetalig: Chinees & Nederlands. Wij zingen liederen in het Chinees en 
in het Nederlands. Ook de preek op zondag wordt vertaald van het Chinees 

naar het Nederlands of omgekeerd. Onze sprekers zijn ook divers, naast onze 

voorganger spreken ook verschillende gastsprekers in onze samenkomsten. 
Na onze dienst is er gelegenheid voor koffie/thee. U bent van harte welkom 

om naar onze samenkomsten te komen. 
Op 26 januari hebben wij een bijzonder zondagsdienst want dan vieren wij 

het Chinees Nieuwjaar. Kom op 26 januari naar onze kerkdienst om deze 

bijzondere dag samen met ons door te brengen! 
Meer informatie: http://www.cama4u.nl 

Adres:  
Dorpskerk Schellingwoude 

Wijkergouw 6, Schellingwoude. 
Contact: Rick Wan 06-49904076 

 

 
Soos in Zunderdorp 

Woensdagmiddag 29 januari houden wij vanaf half drie een spel-, quiz- en 
bingomiddag in het Jeugdgebouw. Een gevarieerde middag waarin ook tijd is 

om elkaar te ontmoeten. Welkom! 

 
 

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 

http://www.cama4u.nl/
mailto:arja662@gmail.com
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Kledingbeurs & Kringloop 

De kledingbeurs en kringloopwinkel in het Dorpshuis van Holysloot is weer 
geopend op zaterdag 1 februari van 11 tot 14 uur! 

Op deze zaterdag is er een speciale sponsoractie voor de WK indoor 

Touwtrekken (van 20 tot en met 23 februari 2020 in Letterkenny, Ierland). 
Hilda van Zanten verkoopt lekkere droge worsten van Slagerij Beukeveld om 

de Nederlandse Dames Touwtrek vereniging te ondersteunen in de kosten om 
naar Ierland te gaan! 

Ook Arken AE (Nicole van Zanten) is aanwezig met hun zuivel producten, 

bereid op hun eigen boeren bedrijf aan de Aandammergouw. 
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! 

 

 
Concert Waterlandse Harmonie 

Op zondagmiddag 2 februari om 15.00 uur geeft de Waterlandse Harmonie 
een concert in Ransdorp. Met een programma vol onverwachte 

gebeurtenissen, bijzondere verhalen en mooie composities uit de twintigste 

eeuw wordt dit een feestje dat je zeker niet mag missen.Muziek van o.a. Erik 
Satie, Dimitri Shostakovich, Igor Stravinsky, Kurt Weill, Charles Ives, Percy 

Grainger en Astor Piazolla. Dit alles onder leiding van dirigent Thomas Geerts. 
Uw presentator en gastheer op deze middag is Miguel Stigter, acteur o.a. 

bekend van diverse Flodderproducties en en de tv serie GTST.  
Het concert is in de gymzaal van Dorpshuis 'De Beke'. 

Toegang € 10,- en voor kinderen en donateurs € 5,- 

Reserveren kan via: waterlandseharmonie@live.nl 
 

 
Ransdorper WinterBuurtBorrel 

Vuurkorven, glühwein, lichtjes en chocomel! 

Op zondag 2 februari organiseren we voor de tweede keer de Ransdorper 
WinterBuurtBorrel vanaf 17:45 uur bij de Muziektent. 

Voorafgaand aan de borrel lopen we net als vorig jaar de lichtjeswandeling 
met fakkels en lampionnen. We gaan op zoek naar de eerste tekenen van de 

lente! Vrijdag 31 januari kunnen er fakkels gemaakt worden bij de kidsclub in 

De Beke. Hou de dorpsapp en je brievenbus in de gaten voor meer informatie. 
Tot ziens allemaal op 2 februari! 

Het BuurtBorrelComité 
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Ledenvergadering Oranjevereniging Zunderdorp 

Op maandag 3 februari om 20.00 uur is de jaarlijkse ledenvergadering van 
de Oranjevereniging Zunderdorp in het Jeugdgebouw. 

Het bestuur wil daarvoor zijn leden van harte uitnodigen! 

De agenda bestaat o.a. uit het verslag van de festiviteiten van vorig jaar, 
bestuursverkiezingen en bespreking van de feestelijkheden voor 2020. 

Onze leden zijn van harte welkom om hun ideeën met ons te delen! 
De volledige agenda en bijbehorende stukken staan op: 

https://www.oranjeverenigingzunderdorp.nl/index.php/notulen/ 

Kunt u niet komen, maar wilt u wel iets melden?  
Dat kan via: secretaris@oranjeverenigingzunderdorp.nl  

Oranjevereniging Zunderdorp 
 

 
Cursus tekenen & schilderen 

Vanaf 7 februari start ik een 8-weekse cursus Tekenen en Schilderen voor 

volwassenen in ‘Het Gebouw’ in Amsterdam Noord (Middeliestraat 10, achter 
het Purmerplein). 

De cursus is geschikt voor beginners en gevorderden, ervaring is niet vereist. 
In de cursus komen verschillende teken- en schildertechnieken aan bod. Er zal 

gewerkt worden aan thema’s/onderwerpen naar eigen keuze. De groep zal 

bestaan uit maximaal 6 personen, er is dus veel individuele begeleiding. 
Tijdens het werken komen allerlei aspecten zoals ruimte/diepte, 

licht/schaduw, kleur/kleurwerking, vorm en compositie aan de orde. 
Ik heb vele jaren ervaring met lesgeven als gediplomeerd docent Tekenen en 

Schilderen aan alle niveaus en ben werkzaam als beeldend kunstenaar. 
Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht op mijn website: 

www.minouchenderson.nl/cursus 

Je bent van harte welkom, wie weet tot ziens op 7 februari!  
Met hartelijke groet, Minouc Henderson, uit Holysloot. 

 
 

Ski's & Snowboards waxen en slijpen 

Al aan het dagdromen over de wintersport?  
Begin alvast met de voorbereidingen en zorg dat je materiaal bijtijds in orde 

is. Dus laat je ski's of snowboard waxen en meteen die diepe kras 
wegwerken! Dat kan nu, lekker makkelijk, dicht bij huis in Zunderdorp! 

Waxen en slijpen ski's € 20,- / snowboard € 25,- 

Kleine reparaties in overleg. 
Neem contact op met Harry om een afspraak te maken: 06-24226545 

 

https://www.oranjeverenigingzunderdorp.nl/index.php/notulen/
http://www.minouchenderson.nl/cursus
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Filmliefhebbers gezocht 

Citaat: "De film is mooi gemaakt. Er wordt een begin van een leven geschetst. 
Alle opties liggen open voor de hoofdpersoon, en toch niet. En dan komt er 

een matroos en slaat de ellende toe...." 

Ben jij ook geïnteresseerd naar de afloop van deze film? 
En vind jij het net als ik leuker om samen naar de film te gaan? 

Stuur mij dan een email, wie weet is dit het begin van een enthousiaste 
filmclub. trixhoeve@gmail.com 

 

 
Schaatsen bij STG Waterland 

Stel je voor dat jij samen met een groep over het ijs scheert. Het schaatsen 
gaat steeds beter, omdat je goede aanwijzingen krijgt van jouw trainer. Je 

conditie gaat vooruit door de wekelijkse training. Je raakt geïnspireerd door 
de anderen in de groep. Wat is het fijn om te sporten in de winter. 

Kom bij STG Waterland en volg onze schaatstrainingen. Er is altijd een niveau 

dat bij jou past, van echte recreanten tot wedstrijdrijders, van jong tot wat 
ouder. Het schaatsseizoen is in oktober al gestart maar aanmelden kan nog 

steeds, je betaalt nu nog maar voor een half seizoen. 
We schaatsen bijna elke dag van de week op de baan in Hoorn of Amsterdam. 

Wij zijn een gezellige vereniging waar jong en oud actief betrokken wordt. 

Kijk op www.stgwaterland.nl en meld je aan! 
Meer weten? Vragen? 

Neem dan contact op met secretaris@stgwaterland.nl of 020-4923372 
Wil je eerst een proefles nemen?  

Dat kan natuurlijk ook. Kijk op onze site bij “Ben je nieuw?” 
 

 

 
 

 

mailto:trixhoeve@gmail.com
http://www.stgwaterland.nl/


 

 

 

Agenda januari 2020 

 

 

7 januari Soos Ransdorp, Nieuwjaarsreceptie 
7 januari Soos Ransdorp, Nieuwjaarslunch 
10 januari Nieuwjaarsbijeenkomst Zunderdorp 
10 januari Nieuwjaarsborrel Ransdorp 
11 januari Nieuwjaarsborrel Durgerdam 
12 januari Nieuwjaarsborrel Holysloot 
12 januari Driekoningen in Durgerdam 
13 januari Werkgroep Internet, CDR 
16 januari Samen Eten Zunderdorp 
21 januari Dagelijks Bestuur CDR 
24 januari Ophaaldag grof vuil 
26 januari Chinees Nieuwjaar, Schellingwoude 
28 januari Werkgroep Achterland Durgerdam 
29 januari Soos Zunderdorp, spelmiddag 
1 februari Kringloop & Kledingbeurs 
2 februari  Concert Waterlandse Harmonie 
2 februari Ransdorper WinterBuurtBorrel 
3 februari Ledenvergadering OV Zunderdorp 
4 februari Soos Ransdorp, Bingo 
7 februari Start cursus tekenen & schilderen 
 
 


