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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. 
Voor 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 februari opsturen uiterlijk tot vrijdag 28 januari 2022 
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 
 
In dit eerste ’t Zwaantje van 2022 zijn er helaas weinig activiteiten 
georganiseerd vanwege de huidige coronamaatregelen.  
Gelukkig is er wel voldoende andere informatie te melden. 
LET OP 
Het volgende ’t Zwaantje verschijnt in principe op 2 februari, maar er bestaat 
een kans dat dit een week opschuift vanwege vakantie van de redactie. 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
Deze meeste vergaderingen worden online gehouden of anders op het 
kantoor van de Centrale Dorpenraad. 
10 januari  Overleg Dorpsraad Ransdorp 
11 januari  Overleg Dagelijks bestuur 
18 januari  Werkgroep Afvalinzameling 
28 januari  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 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 't Zwaantje van december stond een tekening van de Bakkersbrug in de 
Middenlaan van Zunderdorp, winnaar van het boek is Hr R. de Cloe uit 
Zunderdorp. 
 
 
Werkzaamheden 
In het kader van het Instandhoudingsprogramma Landelijk Noord worden er 
werkzaamheden uitgevoerd, een kort overzicht: 
• Werk aan het fietspad Zwarte Gouw van de Liergouw tot de 

Zunderdorpergouw. De werkzaamheden aan de Zwarte Gouw duren t/m 
september 2022. 

• De werkzaamheden in de dorpskern van Zunderdorp waarbij elektra, riool, 
waterleiding en de bestrating worden aangepakt zijn in volle gang. Dit 
geeft regelmatig stremming van het verkeer. 

Een uitgebreid overzicht van de diverse werkzaamheden met informatie, 
planning en bewonersbrieven staat op de website, bij Nieuws en 
Werkzaamheden: www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden 

mailto:info@centraledorpenraad.nl
http://www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden
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Nieuwe Appgroep LN Buiten 
Woon je buiten een dorpskern en zit je niet in een van de DorpsApps, maar 
wil je wel nieuwsberichten over bijvoorbeeld werkzaamheden ontvangen dan 
is er nu een aparte Appgroep voor het buitengebied. 
Aanmelden voor de LN Buiten Appgroep kan door een mail met je naam en 
mobile telefoonnummer te sturen naar info@centraledorpenraad.nl 
N.B. In deze Appgroep kunnen alleen berichten geplaatst worden door de 
beheerders. 
 
 
Wegwijzer van Landelijk Noord 
In december is de ‘Wegwijzer van Landelijk Noord’ editie 2022 huis-aan-huis 
in heel Landelijk Noord verspreid. De gids geeft een overzicht met activiteiten 
en contactgegevens van de vele verenigingen, initiatieven en bedrijven van 
ons mooie gebied.  
Heeft u de gids niet ontvangen of wilt u alvast een wijziging of aanvulling 
doorgeven voor de volgende keer?  
Neem dan contact op met kantoor om dit door te geven: 
tel 020-4904437 of mail naar info@centraledorpenraad.nl 
De gids is ook online te vinden op: 
www.centraledorpenraad.nl/nieuws/wegwijzer 
 
 
Grof afval wekelijks op woensdag 
Sinds vorige maand wordt het grof afval iedere woensdag opgehaald. 
De gemeente wijzigt de ophaaldag voor grof afval naar wekelijks op 
woensdag. Zo kunnen bewoners vaker hun grof afval kwijt, zodat het schoner 
wordt op straat  
U mag uw grof afval de avond vóór de ophaaldag vanaf 21.00 uur buiten 
zetten. Zorg dat het op de ophaaldag om 07.00 uur buiten staat. Zet uw grof 
afval aan de rand van de stoep of op de plek voor grof afval. 
www.centraledorpenraad.nl/grof-afval-wekelijks-op-woensdag 
 
 
Inzameling Kerstbomen 
De gemeente haalt tot half januari uw oude kerstboom op zodat deze 
duurzaam verwerkt kan worden. Graag de kerstboom bij de bordjes [lever 
hier uw kerstboom in] neerleggen. 
Meer informatie op: www.centraledorpenraad.nl/inzameling-kerstbomen 
  

mailto:info@centraledorpenraad.nl
http://www.centraledorpenraad.nl/grof-afval-wekelijks-op-woensdag
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Plaquette onthuld in Schellingwoude 
Op zaterdag 11 december j.l. is er aan de kerk van Schellingwoude een 
plaquette onthuld ter nagedachtenis aan Hendrikus Rempe. 
Hendrikus Rempe woonde met zijn gezin aan de Schellingwouderdijk toen de 
Tweede Wereldoorlog uitbrak. Hij raakte aan het begin van de oorlog al 
betrokken bij het verzet. In januari 1942 is hij in zijn huis in Schellingwoude 
opgepakt en heeft daarna lange tijd gevangen gezeten, o.a. in 
concentratiekamp Buchenwald. Hij overleed op 26 maart 1944. 
De bronzen plaquette is onthult door zijn dochter Mw. T. Schokker-Rempe, 
het was voor haar een lang gekoesterde wens dat er voor haar vader een 
herinneringsplek zou zijn. De plaquette hangt aan de kerk van 
Schellingwoude, link naast de ingang. 
De bijeenkomst was vanwege de coronamaatregelen besloten. 
Meer informatie over de onthulling en het verhaal van H. Rempe staat op: 
www.centraledorpenraad.nl/plaquette-schellingwoude-onthuld 
 
Het zou fijn zijn als de plaquette tijdens de jaarlijkse 4 mei herdenking door 
het dorp gebruikt gaat worden. Dit kan bijvoorbeeld door een korte 
bijeenkomst met een kranslegging te organiseren of een concert of lezing. 
Woont u in Schellingwoude en heeft u ideeën over hoe een 4 mei herdenking 
in uw dorp gehouden kan worden neem dan contact op met de Centrale 
Dorpenraad voor ondersteuning bij de organisatie en eventuele financiering. 
Tel. 020-4904437 of mail naar info@centraledorpenraad.nl 
 
 
 
Buurtbudget Noord-Oost 
In Amsterdam-Noord is in 2022 weer een Buurtbudget beschikbaar! 
Met buurtbudgetten beslis je zelf hoe jij jouw buurt mooier, leuker en 
leefbaarder wilt maken. Iedere bewoner vanaf twaalf jaar kan meedoen: door 
een plan te maken en dat in te sturen, of door te stemmen op ingestuurde 
plannen. Elk gebied krijgt een eigen budget, het budget voor Noord-Oost, 
waar Landelijk Noord onder valt, bedraagt € 257.668,-. 
Het gebied Noord-Oost gaat als eerste van start met het Buurtbudget 2022.  
In januari wordt er een online startbijeenkomst georganiseerd waar uitleg 
wordt gegeven over de spelregels en de planning van het proces. Ook worden 
de thema’s voor de plannen bepaald. Bewoners krijgen begin januari een 
uitnodiging voor deze startbijeenkomst. 
Meer informatie op:www.centraledorpenraad.nl/buurtbudget-noord-oost 
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 
 
Afvalscheiding 
In september 2021 konden de bewoners van Landelijk Noord een vragenlijst 
invullen over afvalscheiding. De resultaten zijn bekend en staan in het rapport 
‘Afvalscheiding in Landelijk Noord’ van de gemeente Amsterdam. 
Op 18 januari gaat de Werkgroep Afvalinzameling van de Centrale 
Dorpenraad in gesprek met de gemeente om het rapport te bespreken en te 
kijken wat dit betekent voor Landelijk Noord. 
Het rapport staat op: www.centraledorpenraad.nl/resultaat-enquete-
afvalscheiding 
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen over het rapport dan kunt u dit 
doorgeven via de Centrale Dorpenraad. Ook als u zich wil aansluiten bij de 
werkgroep kunt u contact opnemen. 
Mail bij voorkeur naar info@centraledorpenraad.nl of bel 020-4904437. 
 
 
 
Windmolens / RES 
Sinds november komen er verschillende klankbordgroepen bij elkaar. In deze 
klankbordgroepen zitten inwoners, deskundigen en belanghebbenden die hun 
mening geven over hun buurt en wat zij daarbij belangrijk vinden bij het 
plaatsen van windmolens. 
Er zijn vier lokale klankbordgroepen, een stedelijke klankbordgroep en twee 
klankbordgroepen met thema gezondheid en thema natuur. 
Via de klankbordgroepen wordt er door de gemeente ook informatie gedeeld, 
deze worden zoveel mogelijk op de website van de Centrale Dorpenraad 
gezet: www.centraledorpenraad.nl/landelijk-noord/windmolens. 
Zit jij in een klankbordgroep en heb je informatie dat je kunt delen met de 
bewoners van Landelijk Noord? Fijn als je dit wil doorgeven! 
 
Voor de Werkgroep Windmolens/RES zoeken we nog een vrijwilliger uit 
Zunderdorp. De werkgroep volgt het proces van de gemeente en helpt bij de 
informatievoorziening. Interesse? 
Neem contact op via info@centraledorpenraad.nl of bel met 020-4904437. 
 
 
  

http://www.centraledorpenraad.nl/resultaat-enquete-afvalscheiding
http://www.centraledorpenraad.nl/resultaat-enquete-afvalscheiding
mailto:info@centraledorpenraad.nl
mailto:info@centraledorpenraad.nl
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Informatie & Activiteiten 
 
Schaatsen slijpen 
Uw vertrouwde adres op Liergouw nr. 6 in Schellingwoude bij 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. 
 
 
 
Wandel het nieuwe jaar in met een coach 
Wil je wel eens kennismaken met Wandelcoaching en een goed gesprek 
aangaan over wat je bezighoudt in jouw professionele of privéleven? 
Ons Waterland is hier de uitgelezen omgeving voor met haar natuur en 
inspirerende vergezichten. 
Ik coach inmiddels 12 jaar mensen die begeleiding waarderen tijdens hun 
persoonlijk en/of zakelijk leiderschapsontwikkeling. Wandelcoaching kan hier 
een onderdeel van zijn. 
In januari laat ik je hier gratis kennis mee maken tijdens mijn dagelijkse 
wandeling door Waterland. Route, afstand en starttijd bepalen we samen. 
Wil je een afspraak maken of eerst meer informatie:  
Peter Hans Mastboom – Holysloot 
tel. 06-55701275 
www.mastboomcoaching.nl 
 
 
 
Kringloopwinkel Holysloot 
De kringloopwinkel in het Dorpshuis van Holysloot is alleen op afspraak te 
bezoeken. Dit kan op woensdagmorgen tussen 10.00 en 13.00 uur en steeds 
op de 1e zaterdag van de maand tussen 11.00 en 14.00 uur, deze maand dus 
op zaterdag 8 januari. Op deze manier kunt u rustig -alleen- rondneuzen 
tussen al de leuke spullen, kleine goederen, boeken, schoenen en kleding!  
Voor een winkelafspraak graag contact opnemen met Linda: tel 06-42571323 
Ook voor de inbreng van goederen of kleding. 
De opbrengst is voor het Dorpshuis Holysloot, Dorpstraat 40. 
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Een kamer met aandacht 
Op jezelf gaan wonen is een grote stap. Het is fijn als je soms terug kan 
vallen op je ouders of vrienden. Maar wat als je geen sociaal netwerk hebt? 
Kamers met Aandacht zoekt mensen die woonruimte willen verhuren, maar 
ook een helpende hand bieden waar nodig. Kortom, een kamer mét aandacht 
om een jongere op weg te helpen naar een zelfstandig leven. 
Wil je meer weten? Kijk op www.kamersmetaandacht.nl 
 
 
Koopwoningruil gezocht Amsterdam 
Wij vormen een gezin met drie tienerzoons en zouden onze woning graag 
verruilen voor een woning in Landelijk-Noord/ Waterland. Wij bieden aan: een 
ruime vrijstaande woning uit de jaren ’30 in een doodlopende straat aan de 
Wilmkebreekpolder in Amsterdam Noord. Het huis is gesitueerd in een 
gezellige en rustige buurt met veel jonge gezinnen met kinderen maar ook 
wat oudere Amsterdammers. ’s Nachts is het stil in de straat en hoort men 
alleen de dierengeluiden vanuit de polder, wat deze plek uniek maakt. 
Aangezien onze jongens groter worden, zoeken we een groter, eveneens 
vrijstaand huis met vrije ligging, met minimaal 4 slaapkamers en een aparte 
werkruimte. Zou u graag (weer) in Amsterdam willen wonen of overweegt u 
in de toekomst misschien kleiner te gaan wonen met alle voorzieningen van 
Amsterdam dichterbij, dan horen wij het graag. 
Wij hebben geen haast en staan ervoor open om dit idee samen te 
onderzoeken. Eventuele bijbetaling is bespreekbaar. 
Bij interesse graag contact opnemen met de redactie van ’t Zwaantje 
 
 
Moestuin gezocht 
Mijn naam is Daniël Raap en ik ben 26 jaar oud. Inmiddels ben ik ruim 4 jaar 
woonachtig en werkzaam in Amsterdam. Reeds geruime tijd ben ik op zoek 
naar een vereniging om een moestuin bij te onderhouden, maar door 
ellelange wachtlijsten is het mij als geboren Achterhoeker nog niet gelukt een 
stukje groen in onze betonnen hoofdstad te bemachtigen.  
Nu heb ik besloten het over een andere boeg te gooien en doe ik bij deze een 
oproep aan eenieder die tegen een te bespreken vergoeding bereid is een 
aantal vierkante meter voor mij beschikbaar te stellen om in het seizoen mijn 
eigen gewassen te onderhouden. 
Bij voorbaat ben ik zeer erkentelijk en bereikbaar via mail op 
daniel_raap@live.nl 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kamersmetaandacht.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR2GggTAgy0rEpb0LWxYKQPqdjpTEvNbk5yWxQp_C_yIuQnG4G-lmo9DvII&h=AT1IVFUzSQJjjXWYIdLektogUJbs9QE9vsvPWGOSmeAdMTyuPdJfzwgtjlJELSh7tDwwt7e8i2t3Dd95Y2BKF4JBBAcucc5u8iHP-D3vrbca6I6C3rmLUR9kzQPGXAYdfyB7sGI3Eg&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0l99HhHo6diFG7w83ehUVJZLuLDDpxqVST4fVXYg50OAn1KyyZ0mahDKZFZjGVMrQH1O-UpC1uv-Ns5OofJAF8e617MoVOawaZ5p5ma0T9sC7hE3RW1h_ZhP7NZkZVu_IVBDu2RDGMdQRbvNvTxPyfJrJjh-7YiTT2NvDmfICFeFxr5ZilVjPF3AcPMmIt-nAUaHUuaO9rCgG_gFA
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Pop-up Winterstal wegens succes verlengd! 
De Boerderijbox foodtruck blijft voorlopig alle weekenden geopend op het 
terrein van De Dikhoeve. Alle zaterdagen en zondagen tussen 12-17 uur 
verkopen wij verse producten direct van de boer; om direct van te genieten of 
voor mee naar huis. 
Wij maken koffie met verse schapenmelk, chocomelk van de chocolate 
makers, zelfgemaakte glühwein of limonade van buurvrouw Lisa uit Noord. 
Ook hebben we belegd zuurdesembrood van Eline X uit Noord; met paté van 
wilde gans uit Waterland, rookworst van de Buitengewone Varkens, kazen van 
De Dikhoeve of een brioche met ganzenkroket.  
Heerlijk als rustmoment tijdens een wandeling door Waterland of een lange 
thuiswerkdag. 
Op de boerderij verkopen wij ook schapenkaas & vleespakketten met 
biologisch Witrik rund vanaf € 35,- per stuk 
mail voor meer info naar boerderijbox@gmail.com 
Graag tot ziens op de boerderij!  

Schapenboerderij De Dikhoeve 
Nieuwe Gouw 51, Ransdorp / @boerderijbox 

Open: zaterdag & zondag 12-17 uur 
 
 
Ski's & Snowboards waxen en slijpen 
Hopelijk kunnen we binnenkort weer op wintersport en wordt het tijd om je 
materiaal te prepareren 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 
Ook schaatsen slijpen. 
 
 
Bootcamp, Fysiotherapie en Personal Trainer in Durgerdam! 
Op zoek naar een Fysiotherapeut in de buurt? 
Graag aan de slag met Personal Training?  
Of toch liever meedoen met onze Bootcamps?  
Maak kennis met onze duurzame benadering in onze fysiotherapie praktijk en 
sportstudio. Je bent van harte welkom bij KijFit in Durgerdam!  
De studio ligt aan de voetbalclub s.v. DRC. 
Lees meer over onze diensten bij KijFit op onze website www.kijfit.nl of neem 
voor meer informatie contact op via info@kijfit.nl of bel/whatsapp 
naar 06-11323068. 

mailto:boerderijbox@gmail.com
http://www.kijfit.nl/
mailto:info@kijfit.nl
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Gitaarles 
Als gediplomeerd gitaardocente geef ik al jaren met veel plezier gitaarles aan 
kinderen en volwassenen, van beginner tot gevorderd. Ik geef les in Pop, 
klassiek, blues, fingerpicking, folk en country. 
Mail naar info@gitaarschoolnina.com voor een gratis proefles: het is nooit te 
laat om te beginnen! 
Nina 
 
 
Saxofoonles bij de Waterlandse Harmonie 
Onze nieuwe saxofoonleraar Miguel Seoane is geboren in Spanje. In zijn jeugd 
woonde hij tegenover een muziekwinkel en hij overtuigde zijn ouders ervan 
dat hij op muziekles moest. Op zijn achtste startte hij met saxofoonles aan het 
conservatorium van Coruna, waar hij afstudeert met klassiek saxofoon. 
In die tijd ontdekte hij ook zijn interesse voor jazz en verhuisde naar 
Amsterdam om daar aan het Conservatorium te studeren. Inmiddels is Miguel 
zijn Masters aan het afronden en speelt hij in diverse ensembles. 
Bij het lesgeven vind hij het belangrijk om zich te concentreren op de essentie 
van het saxofoonspelen zodat je een sterke basis ontwikkelt en een goede 
beheersing van het instrument. Op die manier kan je makkelijk verschillende 
muziekstijlen spelen. 
Miguel geeft privéles op woensdagmiddag in Ransdorp aan kinderen en aan 
volwassenen. Je kan een saxofoon van de Harmonie lenen. 
Meer info of een proefles afspreken? 
Mail naar waterlandseharmonie@live.nl 
 
 
Buuf & Buur 
Buuf & Buur is een bewonersinitiatief in Nieuwendam dat tijdelijk en samen 
met een kleine winkelier die tweedehands kinderkleding verkoopt gevestigd is 
op Purmerplein 20. De stichting heeft als doel oude en nieuwe bewoners te 
verbinden door samen buurtactiviteiten te organiseren voor jong en oud. Van 
woensdag tot en met zaterdag kunnen bewoners er terecht voor een kop 
koffie en een praatje en er vinden regelmatig activiteiten plaats, 
georganiseerd door bewoners. In november staan er weer wat leuke 
activiteiten op het programma, dus kom gezellig langs! 
Vind je het leuk om iets voor andere buren te doen of wil je graag helpen bij 
het bedenken en organiseren van activiteiten?  
Bel dan 06-18401871 of mail naar info@buufenbuurnieuwendam.nl 
Of kijk op www.buufenbuurnieuwendam.nl 
  

mailto:info@gitaarschoolnina.com
mailto:info@buufenbuurnieuwendam.nl
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Omdat er genoeg ruimte is in dit ’t Zwaantje, een gedicht: 
 
 
Roeien 
 
Oh, te roeien in zo’n boot! 
Riemen van vier meter lang, 
zes man – drie aan ieder boord – 
een stuur. 
 
Elke slag schept druppels uit 
het rusteloos watervlak, 
die hangend – een oogwenk slechts – 
aan het gelakte blad 
bij ‘neer’ gaan rollen en hoe 
stralend ook belicht door zon 
vallen in hun oorsprong terug. 
 
Elke slag ook schokt de schuit 
vooruit en elk ‘haal op’ 
vertraagt zijn vaart. 
 
In wielend ritme draait de riem 
door ’t water en speelt met blad 
en druppels het eeuwig spel 
van opkomst, bloei en val 
tot wij zijn uit 
geroeid. 
 
 

Neeltje van Pel 
 
 
Het gedicht is geïnspireerd op het roeien in de replica van een Waterlandse 
melkschuit, de Jacob van Zalinge. Het ontstond in de zomer van 2019.  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Agenda januari 2022 

 
 
 

8 januari Kringloop Holysloot 
10 januari Overleg Dorpsraad Ransdorp 
11 januari Overleg Dagelijks bestuur 
18 januari Werkgroep afvalscheiding 
28 januari Kopij ‘t Zwaantje 
  
 


