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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 AmsterdamNoord 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 januari
Redactie

Oplage
Bezorging

opsturen uiterlijk tot vrijdag 29 januari 2021
Dorpsweg 35
Website:
1028 BK Ransdorp
www.centraledorpenraad.nl
020-4904437
info@centraledorpenraad.nl
1020 exemplaren
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
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Nieuws van de Centrale Dorpenraad
Het nieuwe jaar 2021 is begonnen en hopelijk kunnen we dit jaar
langzaamaan weer terug naar het oude ‘normaal’. Geen afstand houden, geen
overvolle ziekenhuizen en weer mogelijkheden om activiteiten en
bijeenkomsten te organiseren.
Agenda Centrale Dorpenraad
Deze meeste vergaderingen worden online gehouden of anders op het
kantoor van de Centrale Dorpenraad.
19 januari
Dagelijks bestuur
29 januari
Uiterste datum inleveren kopij ’t Zwaantje
Werkzaamheden
In het kader van het Instandhoudingsprogramma Landelijk Noord worden er
werkzaamheden uitgevoerd, een kort overzicht:
• Van 25 januari t/m augustus 2021 vinden er werkzaamheden plaats aan
de fietspaden Molenslootpad, Weerslootpad en Zwarte Gouw en de
fietsbruggen in deze fietspaden. Gedurende de gehele periode zijn de
fietspaden afgesloten. Op 6 januari is er een digitale bewonersavond.
Op de website staat een uitgebreid overzicht van de diverse werkzaamheden
met informatie, planning en bewonersbrieven:
www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden
Tekening voorpagina
Op de voorpagina van 't Zwaantje staat een tekening, weet u waar dit is?
Stuur het antwoord naar info@centraledorpenraad.nl, één van de goede
inzendingen ontvangt het boek 'Zwaan, 60 verhalen over Landelijk
Amsterdam-Noord'.
Op 't Zwaantje van december stond een tekening van Noorder IJdijk 117,
winnaar van het boek is Mw J. Horst uit Oldenzaal.
Nieuwbouw van OBS De Weidevogel
Nieuws over de nieuwbouw van OBS De Weidevogel is te vinden op de
website van school: www.obsdeweidevogel.nl/nieuwbouw/nieuws/
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Annexatie honderd jaar geleden
In 1921 is het grondgebied van Amsterdam vier keer zo groot geworden.
Op 1 januari 1921 werden vijf buurtgemeentes in hun geheel geannexeerd en
had Amsterdam in een klap ruim 35.000 nieuwe inwoners. Ook de gemeentes
Ransdorp (met Holysloot, Durgerdam en Schellingwoude) en Nieuwendam
(met Zunderdorp) kwamen hierbij onder Amsterdams bestuur.
Om aandacht te geven aan deze historische gebeurtenis is er door het
geschiedenisblad Ons Amsterdam een speciale website in het leven geroepen:
www.annexaties1921.com
Ook hebben zij het decembernummer van hun maandblad aan de annexatie
gewijd. Meer informatie op www.onsamsterdam.nl
Het is de bedoeling dat er het komende jaar ook in Landelijk Noord
activiteiten ontplooid worden rond de annexatie. De Historische Werkgroep is
hier mee bezig.
Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen
Aansluiting glasvezel
Half december 2020 hebben alle bewoners die zich hebben aangemeld voor
een glasvezel aansluiting een nieuwsbericht van GlasDraad ontvangen over de
vertraging in de aanleg van het netwerk.
Tijdens de aanleg van het glasvezelnetwerk zijn er veel fouten zijn gemaakt
op het gebied van de aansluitingen en de communicatie daaromheen.
Hierdoor is een waslijst van irritaties ontstaan. De Werkgroep Internet, die het
glasvezel project heeft gestart, voelde zich aangesproken, zij was weliswaar
niet verantwoordelijk, maar werd toch veelvuldig hierover benaderd.
De Werkgroep heeft in december (online) een indringend en open gesprek
met GlasDraad gevoerd waarna GlasDraad al de aanvragers op de hoogte
heeft gesteld van de ontstane problemen. Ook zijn er harde maatregelen
genomen, zo er is o.m. afscheid genomen van een onderaannemer. Van de
600 woningen moeten er nog 140 aangesloten worden. Eerst worden 70
aangesloten adressen met storingen werkend gemaakt, daarna worden de
resterende 140 adressen aangesloten.
De nieuwsbrief van GlasDraad eindigt met: “Ondanks de tegenslagen vinden
wij het nog steeds een uniek project in een bijzondere omgeving en we zijn
trots om dit toekomstvaste netwerk te mogen bouwen“
De Werkgroep Internet kan deze conclusie geheel onderschrijven. Wij nemen
aan dat in het begin van 2021 alle 600 woningen een goed werkende
glasvezelaansluiting hebben. Op naar een snel 2021!

Werkgroep Internet
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Informatie & Activiteiten
Speel mee in ‘De Stolp’
Binnenkort starten wij met de voorbereidingen van De Stolp, het
muziektheaterproject over de aansluiting van de dorpen van Landelijk Noord
bij de gemeente Amsterdam (zie annexaties1921.com/2020/10/30/de-stolp/)
Op zaterdag 23 januari organiseren wij (binnen de mogelijkheden van de
RIVM voorschriften) een speldag met één of twee speelsessies voor amateur
toneelspelers van alle leeftijden.
Het stuk wordt geschreven door Tjeerd Bischoff (toneelgroep Jan Vos) voor
een stuk of twaalf amateurspelers en 3 professionele acteurs.
Voor de amateurspelers heeft Bisschoff tot nu toe alleen de karakters
geschetst. We gaan op deze zaterdag door middel van speloefeningen bezig
met het uitdiepen van de rollen. Tjeerd Bischoff zal daarbij aanwezig zijn.
Aan de hand van de spelersinput krijgen de rollen verdere uitwerking in het
stuk en zullen ook de rollen verdeeld gaan worden. De werksessie wordt
geleid door regisseur Pieter Stellingwerf van BUOG.
We starten om 10.00 uur. Afhankelijk van het aantal deelnemers worden er
één of twee groepen georganiseerd. Als dat zo is wordt het van 10.00-13.00 u
en van 13.30-16.30 u. als het één groep, is dan alleen van 10.00-13.00 uur.
Wil jij meedoen aan de speelsessies? Stuur dan z.s.m. een mail aan
swp@xs4all.nl met wat gegevens: leeftijd, spelervaring (niet noodzakelijk),
zangervaring etc.

Mooie hoezen op maat en reparaties stikwerk? Nu bij u in de buurt!
Uw (buiten)spullen goed beschermen tegen regen en zon?
Ik maak hoezen op maat voor o.a. buitenkeukens, tafels, loungebanken,
zandbakken, barbecues, jacuzzi’s, bootonderdelen, drones, etc. etc. Ik gebruik
hoge kwaliteit bootdoek of PVC-zeil dat oersterk, waterdicht en kleurvast is.
Inmeetservice is ook mogelijk tegen betaling. Ook voor grotere speciale
projecten op maat voor huis en bedrijf kunt u bij mij terecht. Indien nodig
werk ik samen met andere ervaren coupeuses, zeilmakers en ontwerpers.
Reparaties van stikwerk van doeken, dekzeilen, tentzeilen eveneens mogelijk
zolang deze hanteerbaar en niet te zwaar zijn.
Voor meer informatie of een vrijblijvende prijsopgave, kunt u contact met mij
opnemen: Lucette Bruinsma, Durgerdammerdijk
l.bruinsma@xs4all.nl / 06-41557343
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Meditatie vanuit de christelijke traditie in de Dorpskerk Durgerdam
Het verlangen naar stilte, naar verstilling, naar diepe innerlijke rust ligt diep in
mensen verborgen. Door te mediteren oefen je in verstilling en
ontvankelijkheid. In de stilte open je jezelf voor de Bron Leven.
Vanaf 27 januari kun je op woensdagochtenden in de Dorpskerk Durgerdam
deelnemen aan zes meditatiebijeenkomsten met als titel: Stappen in Stilte
In elke bijeenkomst staat een ‘stap’, een thema centraal. Het eerste thema is
‘Verlangen naar stilte’. Vervolgens komen de volgende thema’s aan de orde:
‘Stil worden’, ‘Stilte oefenen’, ‘Richten van Stilte, ‘Ontvangen van Stilte’ en
tenslotte ‘Met de stilte de wereld in’.
Als voorbereiding ontvang je vooraf aan elke bijeenkomst een inleidende tekst
op het thema. Meditatie als methode om tot stilte en verstilling te komen
wordt beoefend door mensen van alle tijden en alle culturen in oost en west.
Ook in de christelijke spiritualiteit heeft meditatie een lange traditie.
De christelijke traditie kent verschillende vormen van meditatie zoals
aandacht-, stilte-, (bijbel)tekst-, beeld- en muziekmeditaties. Maar ook
labyrintlopen en dansante vormen zoals sacrale dans. In elke
meditatiebijeenkomst zullen drie verschillende meditatieve werkvormen
geoefend worden, afgewisseld met meditatieve muziek. Audio opnames van
meditaties helpen je om ook thuis de stilte te oefenen.
Tijd
:10.00 - 11.45 uur, vanaf 9.45 uur ontvangst met koffie/thee
Plaats
: Dorpskerk Durgerdam
Data
: 27 januari
17 februari
10 maart
31 maart
21 april
12 mei
Kosten
: Vrijwillige bijdrage voor thee/koffie, verwarming is welkom
Begeleiding
: Rob Boersma
De meditatiebijeenkomsten zijn voor mensen die zich als gelovig én als niet
gelovig beschouwen, voor kerkgangers én nieuwe spirituelen. Ook als je nog
geen ervaring met meditatie hebt of je wilt eens kennismaken met
(christelijke vormen van) meditatie ben je welkom.
Informatie en opgave: Rob Boersma, tel.: 020-4904417 of 06-21701349 of
per email: r.h.m.boersma@planet.nl en www.dorpskerkdurgerdam.nl

6

Kapitein van het Markermeer
Deze week is het zover, de campagne van de Alliantie Markermeerdijken gaat
van start! Dit betekent dat Kapitein Rohald de komende tijd als Kapitein van
het Markermeer met zijn zeilschip de VD8 langs de Markermeerdijken vaart.
Hij kijk mee, bezoekt de dijkversterking in uitvoering en gaat in gesprek met
bouwers en bewoners, ondernemers, ecologen en ingenieurs. Op zoek naar
bijzondere verhalen en ontdekkingen. En wij hebben dit allemaal vastgelegd
met een camera.
Benieuwd naar de avonturen van de Kapitein van het Markermeer?
Volg hem dan op Facebook en Instagram of bezoek zijn website
www.kapiteinvanhetmarkermeer.nl!

Nieuwe klarinetdocente bij de Waterlandse Harmonie
Jara van Dam (1996) is de nieuwe klarinetdocent bij de Waterlandse
Harmonie. Zij verwelkomt graag nieuwe leerlingen! Wil je ook klarinet leren
spelen? Of opnieuw les nemen? Bel of mail ons dan gerust voor meer
informatie of een proefles. De lessen zijn veelzijdig met onder andere klassiek,
klezmer en jazz. Jara speelt zoveel mogelijk in op de interesses en kwaliteiten
van elke individuele leerling om zo het speelplezier en het talent van elke
leerling te laten bloeien. Ook ooit begonnen bij de plaatselijke harmonie werd
Jara later als Jong Talent aangenomen aan het ArtEZ Conservatorium bij
Oscar Ramspek. Dit jaar studeert zij af aan het Conservatorium van
Amsterdam bij Hans Colbers en Harmen de Boer. Lesgeven is haar grote
passie, net als het spelen in groepen en ensembles. Want samen muziek
maken is het leukste wat er is!
De lessen worden vanaf 19 januari veilig gegeven binnen de richtlijnen van
het RIVM, voorlopig op de zaterdagmiddag in Ransdorp.
Een klarinet van de Harmonie is beschikbaar.
Meer informatie waterlandseharmonie@live.nl of jaravandam@hotmail.com

Ski's & Snowboards waxen en slijpen
Ook al kunnen we voorlopig nog niet op wintersport tóch is het fijn als je
materiaal helemaal klaar is voor de sneeuw! Laat je ski's of snowboard waxen
en meteen die diepe kras wegwerken! Dat kan nu, lekker makkelijk, dicht bij
huis in Zunderdorp! Kleine reparaties in overleg.
Waxen en slijpen ski's € 20,- / snowboard € 25,Neem contact op met Harry om een afspraak te maken: 06-24226545
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Schaatsen slijpen
Uw vertrouwde adres op Liergouw 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.
Tevens nog diverse schaatsen (gebruikt / nieuw) in de uitverkoop.
Noren, Hockey- en Kunstschaatsen, want de schappen raken straks leeg en
worden niet meer aangevuld.
Voor de liefhebber ook nog ‘houten schaatsen’ in de aanbieding.

Agenda januari 2021

6 januari
19 januari
23 januari
27 januari

Bewonersavond fietspaden
Overleg Dagelijks Bestuur
Speelsessie De Stolp
Start meditatiecursus

