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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. 
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 t/m vrijdag 27 januari 2023 
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 
 
Een nieuw jaar is weer begonnen en de eerste editie van de 48ste jaargang 
van ‘t Zwaantje is alweer een feit. Dat ons wijkblad ook dit jaar weer vol mag 
staan met mooie activiteiten!  
Het kantoor van de Centrale Dorpenraad is de tweede week van januari 
gesloten vanwege vakantie. 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
De meeste vergaderingen worden op het kantoor van de Centrale Dorpenraad 
gehouden. Deze maand geen overleg maar wel: 
10 januari Werkgroep RES 
12 januari Bijeenkomst energietransitie LN 
16 januari Dorpsraad Ransdorp 
16 januari Dorpsraad Zunderdorp 
17 januari Dagelijks bestuur  
27 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, liefst met een mooie/uitgebreide beschrijving, 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 de voorkant van de december-editie stond een tekening van de Gerrit 
Werfbrug, kruising Liergouw / Dorpsweg Ransdorp / Durgerdammergouw. 
Mw Bank uit Schellingwoude ontvangt het boek. 
 
 
Laatste kans voor Wegwijzer Landelijk Noord 
De nieuwste editie van ‘De wegwijzer van Landelijk Noord’ verschijnt eind 
januari. In deze ‘Gouden Gids’ van onze dorpen staat veel informatie over 
lokale activiteiten, clubs en verenigingen, algemene informatie en bedrijven. 
Wilt u nog een wijziging doorgeven voor de nieuwe gids dan kan dat uiterlijk 
t/m 15 januari. Heeft u interesse in het plaatsen van een advertentie? Neem 
dan z.s.m. contact op met kantoor om dit te bespreken, tel 020-4904437 of 
mail naar info@centraledorpenraad.nl 
De huidige gids is te vinden op: www.centraledorpenraad.nl/nieuws/wegwijzer 
 

mailto:info@centraledorpenraad.nl
http://www.centraledorpenraad.nl/nieuws/wegwijzer


 

4 
 

Stuur jouw foto in de voor de nieuwe Wegwijzer! 
Eind januari verschijnt de nieuwe activiteiten- en informatiegids van Landelijk 
Noord: ‘De Wegwijzer van Landelijk Noord’. Prijkt jouw foto straks in de cover? 
Behalve veel informatie horen er natuurlijk ook mooie foto’s in de gids en 
misschien kun jij daar bij helpen, want bij ieder hoofdstuk hoort een passende 
foto. Heb jij een geschikte foto die eventueel gebruikt mag worden, stuur 
deze dan uiterlijk 15 januari naar: info@centraledorpenraad.nl  
Meer informatie over het insturen van foto’s staat op: 
www.centraledorpenraad.nl/fotos-nieuwe-wijkgids 
 
 
 
Werkzaamheden 
In het kader van het Instandhoudingsprogramma Landelijk Noord worden er 
werkzaamheden uitgevoerd, een kort overzicht: 
• Het fietspad Zwarte Gouw van de Liergouw tot de Zunderdorpergouw is 

klaar en opgeleverd. 
• Werkzaamheden in de dorpskern van Zunderdorp waarbij het riool en de 

waterleiding vernieuwd wordt. Daarna wordt de bestrating opnieuw 
aangebracht. Dit geeft regelmatig stremming van het verkeer.  
De werkzaamheden duren t/m mei 2023. 

• In de dorpskern van Holysloot wordt de bestrating vernieuwd nadat het 
riool, elektra- en gasleidingen in de straat vervangen zijn. 
Het werk is naar verwachting in juli 2023 klaar. 

• HHNK voert baggerwerkzaamheden uit in Ransdorper- en Holysloter Die. 
Een uitgebreid overzicht van de diverse werkzaamheden met informatie, 
planning en bewonersbrieven staat op de website, bij Nieuws en 
Werkzaamheden: www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden 
 
 
 
Composteerbare zakjes voor uw gfe/t 
Bij de uitrol van de containers voor uw groente-, fruit- etensresten heeft u 
een welkomstpakket gekregen. Hier hoorde ook een rol composteerbare 
zakjes in te zitten. De gemeente had op dat moment te weinig zakken 
voorradig om iedereen te voorzien. Op 29 december zijn in een groot gedeelte 
van het buitengebied, Zunderdorp, Ransdorp en een de deel van Durgerdam 
de zakken alsnog bezorgd. De overige adressen (rest Durgerdam, Liergouw en 
Schellingwoude) zijn op 3 januari voorzien.  
Meer informatie: www.centraledorpenraad.nl/rolcontainers-gfe-t 
 

http://www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden
http://www.centraledorpenraad.nl/rolcontainers-gfe-t
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Klaar met je kerstboom? 
Van maandag 2 januari tot en met vrijdag 13 januari kun je jouw oude 
kerstboom kwijt op een van de inleverplekken voor kerstbomen. Van de 
naalden en takken van de bomen wordt compost gemaakt, daarom is het 
belangrijk dat je alle versiering en haakjes uit de boom haalt voordat je hem 
naar het ophaalpunt brengt. De rest van de boom gaat naar de 
biomassacentrale. Inleverplekken Landelijk Noord: 
 Holysloot, Bloemendalergouw begin dorpskern 
 Ransdorp, t.h.v. Nieuwe Gouw 51 
 Zunderdorp, t.h.v. Nieuwe Gouw 4 
 Durgerdam, Durgerdammerdijk t.h.v. papier en glasbakken 
 Schellingwoude, t.h.v. Schellingwouderdijk 342 
www.amsterdam.nl/kerstbomen/ 
 
 
 
Vrijwillige bijdrage ‘t Zwaantje 
In het vorige ’t Zwaantje heeft de redactie u gevraagd om een eenmalige 
bijdrage voor de kosten voor het maandelijks samenstellen, printen en 
verzenden van ’t Zwaantje. De Centrale Dorpenraad heeft het mooie bedrag 
van € 445,- mogen ontvangen. Heel hartelijk dank daarvoor! 
 
 
 
Het Stenen Archief 
De Nieuwe Noorder gaat in 2023 beginnen met het verwijderen van oude 
grafstenen van de dorpsbegraafplaatsen, hierdoor komen er weer meer 
plekken beschikbaar. Dit gebeurt alleen bij graven waarvan geen 
rechthebbenden meer zijn, uiteraard na zorgvuldige controle.  
De werkgroep Het Stenen Archief van de gemeentelijke begraafplaatsen gaat 
daarom de begraafplaatsen in onze dorpen inventariseren op bijzondere 
grafstenen zodat er geen belangrijke (cultuurhistorische) graven verdwijnen.  
Heeft u een suggestie voor een graf dat belangrijk is en daarom behouden 
moeten blijven? Geef dit dan, bij voorkeur via een mail, door aan de Centrale 
Dorpenraad. Vermeld waar de grafsteen ligt en waarom deze belangrijk is, 
stuur als het kan een foto mee.  
U kunt uw suggestie tot 1 maart mailen naar: info@centraledorpenraad.nl 
De Centrale Dorpenraad verzameld de gegevens en zorgt dat deze bij de 
werkgroep Het Stenen Archief terecht komt. 
Meer informatie over de Werkgroep Het Stenen Archief staat op: 
https://denieuweooster.nl/stenen-archief/ 

http://www.amsterdam.nl/kerstbomen/
https://denieuweooster.nl/stenen-archief/
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 
 
Samenwerking UvA en Centrale Dorpenraad 
Studenten van de UvA Sociologie gaan in samenwerking met de Centrale 
Dorpenraad onderzoek doen naar uw mening over windmolens en de 
energietransitie in Landelijk Noord. 
De Centrale Dorpenraad heeft contact gezocht met de UvA om onderzoek te 
kunnen laten uitvoeren. Er wordt door twee groepen studenten een project 
uitgevoerd. De Centrale Dorpenraad wil de resultaten van beide onderzoeken 
gebruiken om de mening van de bewoners van Landelijk Noord over te 
brengen naar de gemeente. 
www.centraledorpenraad.nl/samenwerking-uva 
 
Interview  
Ben jij tussen de 18 en 25 jaar oud en woon je in Ransdorp, Durgerdam, 
Zunderdorp, Holysloot of Schellingwoude en wil je jouw mening geven over de 
plaatsing van windmolens? Meld je dan nù aan voor een interview! 
Het interview wordt tussen 9 en 15 januari 
afgenomen en duurt ongeveer 30 tot 45 minuten, 
het gesprek kan ook online plaatsvinden. 
Aanmelden kan door de QR-code te scannen. 
In overleg met de studenten zijn ook andere data 
mogelijk. Bij vragen over deelname aan het 
onderzoek kun je mailen naar: 
energyresearchUvA@gmail.com 
 
 
 
Workshop voor bewoners Landelijk Noord 
Als levende stad is Amsterdam constant in beweging, de stad moet zich 
blijven vernieuwen om vitaal te blijven, tegelijkertijd wordt er gezocht naar 
manieren om haar essentiële karakter te behouden. Als onderdeel van 
Amsterdam is Landelijk Noord een plek waar bewoners erg betrokken zijn bij 
hun leefomgeving en weten zij wat behouden moet blijven en wat verbeterd 
kan worden. 
Uit analyses van energie transitie projecten in andere gebieden hebben wij, 
als onderzoekers van de UvA, geconstateerd dat door te kijken naar de 
wensen, waarden en ideeën van burgers, het mogelijk is om nieuwe inzichten 
te krijgen over de opbouw van duurzame gemeenschappen. Daarom 
organiseren wij een bijeenkomst om deze wensen, waarden en ideeën te 
inventariseren. 
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Waarom zou u meedoen? 
In de eerste fase van ons onderzoek hebben we gekeken naar energie 
transities in Nederland en daarbuiten.   
Tijdens de tweede en huidige fase van ons onderzoek willen wij op lokaal 
niveau kijken naar de individuele waarden en wensen van bewoners.  
Doel van de workshop is om burgers meer handvatten te geven om zich actief 
in te zetten in het debat over verduurzaming van hun leefomgeving, met alle 
gevolgen van dien. Daarnaast wordt het gemeenschappelijk belang van de 
inwoners van Landelijk Noord verduidelijkt en wordt gezocht naar manieren 
om deze belangen te communiceren met andere belanghebbende partijen.  
Als u zich actiever wil inzetten in het gesprek over de verduurzaming van uw 
leefgebied, is deze workshop hierbij wellicht ondersteunend. 
 
 
Wanneer is het?  
U bent van harte uitgenodigd om deel te 
nemen aan de workshop op donderdag 
12 januari van 19.30 tot 21.00 uur in  
de kerk van Schellingwoude  
Wijkergouw 6, Schellingwoude. 
Meedoen kan via de QR code hiernaast te 
scannen. Bij vragen over deelname aan het 
onderzoek kunt u mailen naar: 
energietransitie@enmeer.com  
 
 
 
 
 
Nieuwjaarsbijeenkomsten 
Met de start van een nieuw jaar worden er in de dorpen uiteraard ook 
nieuwjaarsrecepties gehouden door de lokale Dorpsraden, vaak samen met 
andere clubs en verenigingen uit het dorp. 
Schellingwoude 
Op zondag 8 januari van 16.00 tot 18.00 uur is er een nieuwjaarsreceptie in 
de kerk van Schellingwoude. 
Zunderdorp 
In Zunderdorp is er op vrijdag 13 januari van 19.30 uur tot 22.00 uur een 
nieuwjaarsborrel in het Jeugdgebouw. 
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Informatie & Activiteiten 
 
Kringloopwinkel Holysloot 
De kringloopwinkel in het Dorpshuis van Holysloot, Dorpstraat 40, is iedere 
woensdag te bezoeken tussen 10.00 en 13.00 uur. Op de 1e zaterdag van de 
maand kun je terecht tussen 11.00 en 14.00 uur, de eerstvolgende keer is op 
zaterdag 7 januari. Kom gezellig langs om rond te neuzen tussen al de leuke 
spullen, kleine goederen, boeken, schoenen en kleding! 
Nu ook betalen met pin. 
Voor de inbreng van goederen of kleding graag contact opnemen met Linda: 
tel 06-42571323. De opbrengst is voor het Dorpshuis Holysloot. 
 
 
Zuiderzeelicht brengt waargebeurd ijskoud verhaal tot leven 
Nog tot en met 8 januari te zien in het Zuiderzeemuseum, de vierde editie 
van Zuiderzeelicht: Toen de zee van ijs was.  
Het waargebeurde verhaal over drie Durgerdammer vissers tot leven via licht, 
beeld en geluid. Wandel in de avonduren door de sfeervol verlichte straatjes 
van het buitenmuseum en laat je meeslepen door het ontroerende verhaal 
over hoop, liefde en verlies. Kijk wat zich achter de ramen van de huisjes 
afspeelt en volg de bewoners van Durgerdam op hun zoektocht naar de 
verdwenen ijsvissers. 
In de winter van 1849 gaan Klaas Bording en zijn twee zonen de bevroren 
Zuiderzee op om vis te vangen. Tijdens het botkloppen, slaat het onheil toe. 
Het ijs breekt en de mannen raken los van het vaste land. Veertien dagen lang 
drijven ze onder barre omstandigheden op een ijsschots rond in het 
steenkoude water van de Zuiderzee. Ze dobberen langs Marken en Enkhuizen, 
maar niemand die ze hoort of ziet.  
Bezoek Zuiderzeelicht in het Zuiderzeemuseum en ontdek hoe dit ijskoude 
verhaal afloopt. Onderweg even opwarmen? Bezoek dan een van de 
horecagelegenheden voor een warme apfelstrudel met koffie of thee, een 
overheerlijke kop soep of een stevige winterse stamppot. 
Online tickets 
Zuiderzeelicht is te bezoeken van zondag 18 december 2022 tot en met 
zondag 8 januari 2023 tussen 17.00 en 22.00 uur, met uitzondering van 24, 25 
en 31 december en 1 januari. De wandeling duurt circa een uur. 
Op dinsdag 20 december is er een exclusieve seniorenavond voor bezoekers 
van 65 jaar en ouder. Het evenement is alleen toegankelijk voor bezoekers 
met een online ticket met persoonlijke starttijd tussen 17.00 en 20.30 uur. 
Reserveer dus snel een online ticket via de website, ook met een 
Museumkaart of VriendenLoterij VIP-kaart. 
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Koffie-inloop in Zunderdorp 
De afgelopen koffie-inloop is goed bezocht, wat een grote opkomst! Zowel 
jong als oud kwamen even binnen wandelen voor een kopje koffie. Stoer!  
Het kan namelijk best even een drempel zijn om ergens binnen te wandelen 
waar je misschien wel niemand kent. Mooi om te zien dat iedereen zich echt 
uitgenodigd voelde om langs te komen. Woensdag 18 januari kan iedereen 
alvast in de agenda schrijven: je mag binnen komen lopen tussen 10:00 en 
11:30 uur voor een snel kopje koffie of een uitgebreider gesprek.  
De locatie is het Jeugdgebouw, Achterlaan 3 in Zunderdorp.  
Welkom ook als je in een ander dorp woont! Gezellig als je komt.  
En misschien neem je dit keer de buurvrouw of buurman mee? 
 
 
 
De firma Buur komt weer spelen in Ransdorp 
Op zaterdag 28 januari speelt de Firma Buur de voorstelleng ‘En door…!’ in 
Dorpshuis De Beke. Een tragikomedie geschreven & gespeeld door de zussen 
Silvia Appelman en Daniëlle Kenter. 
De twee konden hun creativiteit kwijt in het schrijven van het verhaal over 
twee zussen. Twee tegenpolen die elkaar uit het oog verloren hebben. Na het 
overlijden van hun moeder komen de zussen samen in het huis van hun 
moeder. Op geheel eigen wijze nemen zij afscheid van hun moeder. Soms 
lachwekkend, soms absurd, soms ontroerend. De dames gaan helemaal los als 
zij ongekende kanten van hun moeder ontdekken. 
Dan blijft niets meer onbesproken. Humor overwint misschien wel alles.  
Let op de kaarten zijn beperkt gezien de uitvoering in het dorpshuis is en niet 
in de gymzaal 
Kaarten kunnen uitsluitend gereserveerd worden door te bellen met: 
06-20634698 (Rene Burgers) of via www.ransdorptoneel.nl  
De voorstelling begint om 20.15 uur en zal ongeveer 80 minuten duren.  
Kaarten kunnen afgerekend worden in De Beke a € 12,50. (pin aanwezig) 
 
 
 
Samen Eten 
Op 2 februari is er weer een Samen Eten in het Jeudgebouw van Zunderdorp 
(Achterlaan 3). Het menu is uiteraard nog een verrassing maar het belooft 
weer een gezellige avond te worden waarbij we elkaar op een ontspannen 
manier ontmoeten. Dit keer in iets andere vorm.  
Ook benieuwd hoe dat zal zijn? Geef je op bij Hilda of Robert via 
info@kerkzunderdorp.nl! Wees er snel bij. 
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Kinderkerk Zunderdorp 
Wist je dat er elke zondag kinderkerk is in de Kerk van Zunderdorp?  
Samen met een groep kinderen uit de dorpen en Amsterdam Noord horen 
kinderen op een laagdrempelige manier een Bijbelverhaal en gaan we daarna 
schilderen, timmeren, kleien, knutselen... noem het maar op.  
Leuk als je een keer komt kijken. We starten in de kerk om 10:00 uur en gaan 
dan na 10 minuten verder met ons eigen programma. Een keer per maand 
organiseren we ook een Kliederkerk.  
De volgende Kliederkerk is op zondag 5 februari a.s. om 12:00 uur. 
 
 
 
Bingo Soos Ransdorp 
Op dinsdag 7 februari is er weer de traditionele bingo middag. 
Eveneens kunt u tijdens de pauzes uw mening over de toestand in de wereld 
of nog belangrijker in Landelijk Noord aan uw buurvrouw/-man kenbaar 
maken. Kosten € 4,- inclusief koffie en thee, en zoals gebruikelijk vindt dit 
evenement plaats in het Dorpshuis De Beke te Ransdorp. 
 
 
 
Nu in Ransdorp; (relatie)therapie en coaching 
Loopt het even wat minder in jouw persoonlijke leven of je (werk)relatie?  
Ben je opzoek naar een ervaren coach/therapeut die jou daarin kan 
begeleiden? In de maand januari geef ik lezers van ‘t Zwaantje de 
mogelijkheid om tijdens een gratis kennismakingsgesprek, te onderzoeken wat 
ik voor jou/jullie kan betekenen. 
Mijn manier van werken is een praktische en ervaringsgerichte. Samen 
onderzoeken we op welke wijze je patronen in stand houdt die kunnen zorgen 
voor deze problemen. Met heldere terugkoppeling geef ik jou inzicht in je 
verbale en non-verbale wijze van communiceren, wat zal leiden tot een betere 
communicatie en persoonlijke ontwikkeling. 
Meer informatie over mijn manier van werken en reacties van cliënten, kijk op 
www.zienwateris.nl of bel naar 06-24670522. 
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KijFit in Durgerdam 
Ben jij op zoek naar Fysiotherapie of Personal Training in de buurt? 
Of wil je graag starten met Bootcamptrainingen in buitenlucht? 
Neem dan contact met ons op of meld je dan aan voor een gratis 
proeftraining! 
Durgerdammerdijk 76, 1028 CK Durgerdam  
Tel. 06-11323068 
Email: kije@kijfit.nl 
Website: www.kijfit.nl 
 
 
Voedingsadvies voor honden 
Heeft u een hond met gezondheidsproblemen? Of gewoon de wens om uw 
hond vers te voeren? Wilt u weten of uw hond goed wordt voorzien van de 
huidige voeding? Wij zijn opgeleide hondenvoedingsdeskundigen bij u in de 
buurt en helpen u graag met raad en daad.  
Buddy goes bananas biedt 

• advies over voeding 
• individuele voedingsplannen 
• dieëtplannen voor zieke honden, en veel meer 

Gevestigd in Durgerdam doen we ook graag huisbezoeken in de omgeving. 
Stuur een e-mail naar contact@buddygoesbananas-dogdiets.com of bezoek 
onze website www.buddygoesbananas-dogdiets.com 
 
 
Leer pianospelen met mij! 
Pianoles aan huis/of op locatie. 
Ik zal me even voorstellen: Ik heet Rosamaria en ben afgestudeerd als 
uitvoerend musicus (klassiek) piano aan het conservatorium van Amsterdam 
en ik geef pianoles aan huis. 
Piano leren spelen hoort leuk te zijn en niet stoffig of saai. Ik leg daar dan ook 
de nadruk op tijdens mijn lessen. Dit bereik ik o.a. door jou vrijwel meteen 
muziek te laten spelen, die jouw hart sneller doet kloppen. Meteen samen te 
spelen met je (het gevoel van in een band spelen) Ook kan ik jou leren om 
jezelf (zingend) te begeleiden. Neem een proefles en ontdek mijn bijzondere 
benadering van pianolessen. 
• Lessen op maat van de leerling en niet (altijd) klakkeloos uit een boekje 
• Lessen aan beginners t/m gevorderden in de stijlen klassiek/pop 
Bel mij voor een proefles!  
Rosamaria: 06-85481674 

mailto:kije@kijfit.nl
http://www.kijfit.nl/
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Schaatsen slijpen 
Uw vertrouwde adres op Liergouw nr. 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. 
Voor de liefhebber mogelijk nog enkele schaatsen in de aanbieding. 
Graag vooraf even een telefoontje, zodat u niet aan de dichte deur komt. 
 
 
 
Vrijwilliger gezocht 
Wil je meewerken aan meer weidevogels in Noord-Holland? Vrijwilligers van 
harte welkom bij Water, Land & Dijken! 
Voor een boerderij in Ransdorp, V.O.F. Vendrig-Huitema, zijn wij op zoek naar 
vrijwilligers die willen helpen met het beschermen van de weidevogels op hun 
bedrijf. De boeren op dit melkveebedrijf zetten zich in voor het behoud van de 
weidevogels en hebben vele maatregelen genomen om de huidige populatie 
te behouden en te versterken. 
Er is een mooie plas dras gerealiseerd waar elk jaar veel tureluurtjes te vinden 
zijn en waarbij ook kieviten en grutto's broeden. Met verschillende vormen 
van beheer en de aanleg van kruidenrijk grasland proberen zij het voor de 
kuikens zo aangenaam mogelijk te maken om te overleven. 
Door omstandigheden kan de huidige vrijwilliger dit jaar niet helpen bij de 
bescherming van de weidevogels en daarom vragen wij uw hulp. 
U helpt door weidevogels te observeren, hun nesten te lokaliseren en ze te 
beschermen, samen met de boeren. Deze hulp zal in overleg plaatsvinden 
tijdens 1 of 2 dagdelen per week in de maanden maart, april, mei en juni. 
Heeft u ervaring met weidevogelbescherming en heeft u zin om op dit leuke 
bedrijf, heerlijk in de buitenlucht, actief te zijn? Meld u dan aan! 
Heeft u geen ervaring maar lijkt het u wel heel erg leuk, dan bieden wij u de 
mogelijkheid van het volgen van de basiscursus weidevogelbescherming. U 
wordt daarna begeleid in het veld om de kneepjes van het vak te leren. 
Aanmelden of meer informatie? 
Bel Tanja Verbij, tel 06-25517727 
of mail via t.verbij@waterlandendijken.nl 
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DE PONT 
 
De pont vaart heen en keert terug 
in strenge regelmaat 
voor wie daarheen wil gaan en hier 
altijd wat achterlaat.  
 
Minutenlang in droom geronkt 
gedragen door het veer 
tot op de harde overkant 
de werkelijkheid weer keert 
en ieder zich de pont afhaast 
zijn doelen tegemoet. 
 
En elk die daar het dek betreedt  
onthaast zich onvermoed, 
hij geeft zich over aan het zijn, 
aan veerman onverveerd, 
aan wijzersprong, aan grommend gaan,  
aan keer en wederkeer. 
 
 

Neeltje van Pel 
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Mensen en hun verhaal … 
 
‘De burgemeester van Zunderdorp’ 
 
‘Ze zeggen wel dat vrouwen vaak een man kiezen die op hun vader lijkt. In 
mijn geval klopt dat helemaal.  
Mijn vader werd geboren op de Broekergouw. Een boerenzoon die geen boer 
wilde worden. Een zorgzame, traditionele gezinsman, die tegelijkertijd zijn tijd 
vooruit was. Als hij thuis kwam van zijn werk ontspande hij met een biertje en 
een jonge jenever. Dan ging de schort voor en verdween hij achter de 
pannen, iedere avond. Met Kerst en Pasen bereidde hij een feestmaal.  
Dat deed mijn man ook, maar voor de generatie van mijn vader was het 
hoogst ongebruikelijk. Echte mannen hadden niets te zoeken in de keuken; 
die lazen de krant. 
Tot wij groot genoeg waren, werkte mijn moeder niet. Ze deed de 
boodschappen, maakte het huis schoon en wachtte op ons met een kopje 
thee wanneer we uit school kwamen. Zoals zo veel moeders destijds.  
Met haar bespraken we wat we meemaakten. Daar had mijn vader geen tijd 
voor. Ze hadden een goed huwelijk, maar ze deelde hem met zijn grote liefde: 
Zunderdorp. Hij zat in het bestuur van zo ongeveer elke vereniging.  
Zo was hij voorzitter van de Oranjevereniging, zat in de Kerkenraad, de 
IJsclub, het schoolbestuur, de Dorpenraad en de Centrale Dorpenraad. Niet 
voor niets noemden ze hem de burgemeester van Zunderdorp. Zo nu en dan 
ontspande hij door te vissen aan het Zwet. Een echt rustmoment was op 
zondag, in de kerk. Van een preek kon hij als diepgelovig mens 
geëmotioneerd raken. Het wonderlijke was wel dat vrijwel niemand zo 
hartgrondig kon vloeken als hij. Zelfs als we net uit de kerk kwamen.  
 
Voor we op vakantie gingen was er altijd de nodige stress. De auto werd 
volgepropt tot die bijna door zijn voegen zakte. Ik weet nog goed dat er de 
avond voor vertrek Jehovagetuigen aan de deur kwamen die zeiden dat ze 
God en het licht kwamen brengen. ‘Zet het daar maar neer, want daar heb ik 
nu even geen tijd voor.’ Hij was zo druk met inpakken dat hij het niet echt 
hoorde wat ze zeiden. 
 
Zijn dood kwam totaal onverwacht. Hij had het aan zijn nieren, moest om de 
dag aan de nierdialyse. Maar niemand wist dat hij ongeneeslijk ziek was, ook 
de dominee niet. Hij had de artsen verboden erover te praten. Het 
ziekteproces heeft hij helemaal alleen verwerkt. 
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Op een gegeven moment werd hij opgenomen in het ziekenhuis waar hij van 
de artsen een weekend naar huis mocht. Die zaterdagavond vroeg hij mijn 
zus een rondje met hem door Waterland te rijden. In Zunderdorp waren ze 
net de boerenmarkt die er die dag geweest was aan het afbreken.  
Hij vroeg mijn zus te toeteren en zwaaide uitbundig naar iedereen. De 
volgende dag werd hij onwel. Hij werd opgehaald door de ambulance en 
overleed. Hij was pas 58. Afscheid nemen was er dus niet bij.  
Zijn dood voelde als een amputatie, vooral voor mijn moeder. Mijn zus en ik 
probeerden op onze manier haar pijn te verzachten.  
Ik hoor mezelf nog zeggen: ‘Pak je leven op, doe dit en doe dat.’ Allemaal van 
die adviezen. Vanaf haar 24e had haar leven om haar man gedraaid. Het 
peilloze verdriet dat zij voelde, drong pas veel later tot me door.  
Toen ik 42 jaar was en míjn man overleed. Ook ik bleef met twee kinderen 
achter. O, wat heb ik in die tijd veel aan haar gedacht.  
Aanvankelijk stortte ik me op mijn werk, om niet te hoeven denken. Gelukkig 
ben ik positief ingesteld en kan ik het leven weer van de zonnige kant 
bekijken. Je moet niet in je verdriet blijven steken.  
Ach ja, die herinneringen. De onhebbelijkheden van iemand die er niet meer 
is, vergeet je. De mooie herinneringen blijven. Ik groeide op op ‘t Voorwerf 
met uitzicht op de kerk. Ook als ik nu uit het dakraam van mijn slaapkamer 
kijk, zie ik de kerktoren. Dan voel ik me een tevreden mens’. 
Door  
Siepkje Lenstra 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Agenda januari 2023 

 
 
 
 

7 januari Kringloopwinkel Holysloot 
8 januari Nieuwjaarsreceptie Schellingwoude 
10 januari Werkgroep RES 
12 januari Workshop Verduurzaming 
13 januari Nieuwjaarsreceptie Zunderdorp 
15 januari Tekst/foto Wegwijzer 

  
16 januari Dorpsraad Zunderdorp 
16 januari Dorpsraad Ransdorp 
17 januari Dagelijks bestuur CDR 
18 januari Koffie inloop Zunderdorp 
27 januari Kopij ’t Zwaantje aanleveren 
28 januari Voorstelling De Beke, En door…! 

  
2 februari Samen eten, Zunderdorp 
5 februari Kliederkerk Zunderdorp 
7 februari Soos Ransdorp, Bingo 
 


