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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 september opsturen uiterlijk tot vrijdag 28 augustus 2020 

Redactie Dorpsweg 35 

1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 

info@centraledorpenraad.nl 

Website: 

www.centraledorpenraad.nl 

Oplage 1020 exemplaren 

Bezorging J. Gils (020-6368967) 
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
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Nieuws van de Centrale Dorpenraad 

 

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

beginnen doorgaans om 20.00 uur. 

10 t/m 20 juni  Peiling Buurtbudget 
11 juni   Overleg Gebiedsteam 

26 juni   Uitslag Buurtbudget 
30 juni   Overleg Dagelijks Bestuur 

28 augustus  Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
 

 

Nieuw: Prijsvraag tekening 
Op de voorpagina van ieder 't Zwaantje staat een tekening.  

Weet u waar dit is?  
Het antwoord op die vraag stond altijd op bladzijde 2, maar nu niet meer ...  

Stuur het antwoord naar info@centraledorpenraad.nl 

degene met het zesde goede antwoord ontvangt het boekje 'Zwaan, 60 
verhalen over Landelijk Amsterdam-Noord'. 

In het volgende 't Zwaantje komt de uitslag. 
 

 
Buurtbudget 

In het vorige 't Zwaantje stond een oproep om plannen in te dienen voor het 

Buurtbudget, deze konden tot 8 juni ingediend worden. In totaal zijn er 
maarliefst 16 aanvragen ingediend met een gezamenlijk bedrag van zo'n  

€ 60.000,- . Er valt dus wel wat te kiezen! 
Van 10 t/m 20 juni is de peiling, waarbij iedereen de mogelijkheid heeft om te 

stemmen op zijn of haar drie favoriete plannen. 

Informatie staat op www.centraledorpenraad.nl/buurtbudget, hier worden de 
diverse plannen voorgesteld en kun je je voorkeur aangeven. 

Alleen als online stemmen niet lukt dan kun je gebruik maken van het 
meegestuurde formulier welke in ieder dorp ingeleverd kunnen worden. 

Na de peiling zal een jury beslissen hoe het Buurtbudget besteed wordt,  
op 26 juni wordt bekend gemaakt wie de gelukkige is/zijn.. 

 

 
Coronavirus in Amsterdam 

Het laatste nieuws voor de regio Amsterdam Amstelland staat op: 
www.amsterdam.nl/coronavirus  

 

http://www.amsterdam.nl/coronavirus
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Nieuwsbrief Centrale Dorpenraad 

Onlangs is de digitale Nieuwsbrief van de Centrale Dorpenraad vernieuwd.  
Om de inwoners van Landelijk Noord op de hoogte te houden van 

bijvoorbeeld leuke lokale activiteiten of zaken die belangrijk en/of interessant 

zijn voor het gebied stuurt de Centrale Dorpenraad ongeveer een keer per 
maand een digitale Nieuwsbrief uit. Wil je deze Nieuwsbrief ontvangen? 

Meld je dan aan via http://www.centraledorpenraad.nl/nieuws/nieuwsbrief 
 

 

Toekomst van Landelijk Noord 
De Centrale Dorpenraad wil graag van u horen wat ú belangrijk vindt voor de 

toekomst van Landelijk Noord. Er liggen diverse vraagstukken op tafel, zoals 
de energietransitie, toename van toeristen en de bereikbaarheid van Landelijk 

Noord. Graag willen wij de bewoners van Landelijk Noord meer betrekken en 
vragen om actief te participeren in specifieke onderwerpen die u belangrijk 

vindt. Alleen samen kunnen we er namelijk voor zorgen dat Landelijk Noord 

zijn authenticiteit behoudt en een gebied blijft waar we met trots, plezier én 
tevredenheid wonen. 

Eind juni wordt er daarom een enquête gehouden om uw mening hierover te 
vragen! De enquête wordt via onze website aangeboden en gecommuniceerd 

in onze Nieuwsbrief en via de DorpsApps, dus houdt deze in de gaten! 

 
 

Activiteitengids 2020 
Binnenkort valt de nieuwe wijkgids in de brievenbus! 

Deze is helemaal vernieuwd en is een Activiteiten & Informatiegids geworden. 
Vol met activiteiten van clubs en verenigingen, algemene informatie en 

bedrijven uit Landelijk Noord. Voor het eerst wordt deze gids in eigen beheer 

van de Centrale Dorpenraad uitgegeven en dankzij de advertenties kon dat 
kostendekkend gebeuren. De redactie is benieuwd wat u van deze gids vindt.  

Heeft u vragen over, suggesties voor, aanvullingen en/of wijzigingen voor de 
gids, laat het weten!  

 

 
Baggerwerkzaamheden 

In Zunderdorp en Ransdorp zijn de afgelopen tijd baggerwerkzaamheden 
verricht. In enkele watergangen wordt deze zomer aanvullend onderzoek 

gedaan naar de chemische kwaliteit van de bagger. In het najaar wordt dan 

deze laatste bagger ook afgevoerd. 
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Openbaar Vervoer in Landelijk Noord 

In Landelijk Noord rijdt in aanvulling op het gewone openbaar vervoer, 
Mokumflex. Mokumflex wordt momenteel uitgevoerd door het RMC maar per 

1 juli is Staxi de nieuwe vervoerder. Staxi biedt uitgebreidere 

betaalmogelijkheden en wordt betrouwbaarder/stipter. 
Staxi blijft tot januari 2022 Mokumflex uitvoeren, daarna gelden er nieuwe 

afspraken met GVB over het openbaar vervoer in Amsterdam. 
Binnenkort wordt er een bewonersbrief verspreid met daarin informatie over 

de nieuwe vervoerder en wijzigingen. Vanwege de coronamaatregelen kon er 

helaas geen fysieke bijeenkomst georganiseerd worden. 
Houdt de website van de Centrale Dorpenraad in de gaten, hierop wordt 

beschikbare informatie gecommuniceerd. 
 

 
 

Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 

 

Uilenpost 
De Zunderdorper Uilenpost is een App-groep exclusief voor Zunderdorpers, 

waarbij de beheerders berichten plaatsen. Het wordt gebruikt om informatie 
te vragen of te delen, je kunt ideeën opperen of activiteiten aankondigen.   

Aanmelden via https://chat.whatsapp.com/DN7hlfG7jqI5ddh32YP9zn 
of stuur een berichtje naar Karin 06-48256412, bij haar kun je ook berichten 

aanmelden. 

 
 

Informatie & Activiteiten 

 
Kledingbeurs & Kringloop 

De kledingbeurs en kringloopwinkel in het Dorpshuis van Holysloot is vanwege 
de coronamaatregelen gesloten. Het is wel mogelijk om op afspraak langs te 

komen, neem dan contact op met Linda: tel 06-42571323.  

De opbrengst is voor het Dorpshuis Holysloot, Dorpstraat 40. 
 

 
Waterland Amsterdam-Noord in beeld gebracht 

Een wandeling door de dorpen in Landelijk Noord langs 35 covertekeningen 

van het Zwaantje en voor deze gelegenheid in kleur. 
Het boekje is voor de prijs van € 4,- te verkrijgen bij het kantoor van de 

Centrale Dorpenraad en bij de auteur en tekenaar, Hennie Koopman, op 
Durgerdam 65. 

https://chat.whatsapp.com/DN7hlfG7jqI5ddh32YP9zn
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Kom je 'eten bij de boer'?  

De deuren van Boergondineren staan weer wagenwijd open en wij zijn klaar 
voor een nieuwe start. Door de onzekere toekomst hebben veel van onze 

toekomstige gasten besloten hun feest, diner, trouwerij, vergaderingen, 

zakenfeestjes enz. uit te stellen met als gevolg dat Boergondineren nu alle tijd 
heeft om de agenda voorlopig op een andere manier te vullen. Zo zijn we een 

waar restaurantje begonnen, maar natuurlijk wel net even anders. 
Geheel volgens de Corona regels kunnen wij onze gasten ontvangen en 

hebben we de maand juni ingevuld met allerlei leuke, heerlijke en gezellige 

evenementen. Denk aan aanschuifavonden, eetthema avonden, een 
ongelooflijk lekkere cocktailmiddag met bijbehorende happen, picknicks van 

lunch tot diner enz. Een greep uit de agenda: 
 Woensdag 10 juni: woensdag gehaktdag. Van balletjes tot brood. Een 

heel diner met allerlei soorten gehakt; 2-gangen voor € 24,50 p.p. 
Aanvang 18.30 uur. 

 Vrijdag 12 juni: BBQ op zijn Boergondisch. Anti pasti, aangeklede bbq en 

dessert voor € 29,50. Start 18.30 uur. 
 Zondag 14 juni: lekker picknicken. Lunch van 12.00-14.00 uur en van 

16.00-18.00 een uitgebreide borrel met heerlijke happen. Mand vol 
lekkers, inclusief drankjes, voor 2 komt op € 35,- en met kids € 50,- 

 Woensdag 17 juni: Met de franse slag maar dan anders. 2-gangen diner 

uit de franse keuken a € 24,50. We starten om 18.30 uur 
 Zaterdag 20 juni: Het begin van de zomer en dat vier je met de lekkerste 

cocktails van El Nino en onze heerlijk passende happen. Vanaf 16.00 uur 
voor € 32,50 genieten. 

 Woensdag 24 juni: snackdag. Voor € 17,50 heerlijke home made friet en 
verdere snackhappen met een Zunderdorps ijsje toe. Aankomst tijd is niet 

belangrijk. 

 Weekend van 27/28 juni: Picknick weekend met lunch of diner. Mand mee 
en ook zelf aan de slag met een vuurtje en lekkers uit de mand, incl 

drankjes voor € 35,- per 2 en € 50 ,- met kids 
Geef je op en laten we er met zijn allen een culinaire en gezellige topmaand 

van maken! Mail naar info@boergondineren.nl of bel 06-51479633 

Kom je liever op een andere datum met een groepje eten? Bel of mail voor de 
mogelijkheden! 

We zien je graag weer bij Boergondineren! 
Sacha en Tanja 

 

BOERGONDINEREN, in de hooischuur bij de familie Vendrig 
Liergouw 78B, 1028 BV  Ransdorp 

www.boergondineren.nl 

mailto:info@boergondineren.nl
http://www.boergondineren.nl/
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Van Hoolesloot tot Holysloot 

Holysloot heeft haar eigen geschiedenis beschreven in het unieke boek 'Van 
Hoolesloot tot Holysloot, Dorp van zeevaarders, boeren en buitenlui '. 

Het boek geeft een prachtig beeld van de historie van dit eeuwenoude dorp. 

Je leest erin o.a. over de invloed van het landschap, hoe het onderwijs was 
geregeld, over religie en kerkelijk leven, de bestaansbronnen en het verkeer 

en vervoer. De teksten worden omlijst door mooie foto’s uit diverse archieven. 
Het boek kost € 19,95 en is te koop in Holysloot en de Centrale Dorpenraad. 

Meer informatie op https://holysloot.nl/holysloot-boek/ 

 
 

Lieve Zwaantje lezers, 
De barre tijden worden al iets minder bar. Nu we ons meer thuis ophouden 

zoeken we thuis ook vertier. Eten uit de buurt. Schoonheid. 
Sinds een paar weken kun je weer kunst kijken in Ransdorp. Galerie Ransdorp 

staat op 't Overkantje bij Dorpsweg nr 117. 

Iedere week staat er een ander werk in tentoongesteld. Soms een portret. 
Soms een beeld waar je allerlei verhalen bij kunt verzinnen. Het werk is vaak 

van keramiek maar ook wel eens van steen of een combinatie van materiaal. 
Er staat ook een beeld ’in het wild’ op 't Overkantje, 'Gate to Here and Now’. 

Bijna niks, een lijntje. Wat vind je daar nou van?  

En bij de appelbomen van nr 121 staat een bootje van keramiek. Als je wilt 
dat ik erover vertel of als je iets wilt kopen kun je bellen of kloppen of 

klepperen aan de deur van nr 117, ik vertel met alle liefde over hoe en wat en 
waarom. Er zijn ook kleine werkjes te koop, al vanaf € 10,-. Leuk om kado te 

doen of te krijgen. Iets handgemaakts geven van een lokale maker is fijn, 
voor de gever, voor de krijger en voor de maker! 

Ik zie er naar uit jullie te ontmoeten! Saskia, Dorpsweg Ransdorp 117. 
 

 

Tuinpark Wijkergouw 
Op ons Tuinpark Wijkergouw, Wijkergouw 30, hebben door het Coronavirus 

alle activiteiten stil gelegen. Wel hebben veel wandelaars ons park ontdekt 

voor een mooie wandeling. Inmiddels komen langzamerhand de 
werkzaamheden weer op gang.  

Het winkeltje is m.i.v. 6 juni weer geopend voor de verkoop van allerhande 
tuinbenodigdheden en -gereedschap, en er wordt gewerkt aan het opstarten 

van de zaterdagse lunch, vaak biologisch. 
Alles natuurlijk met in acht neming van de Corona richtlijnen. 

Alle activiteiten worden vermeld op onze website www.wijkergouw.nl  

U bent van harte welkom. 

http://www.wijkergouw.nl/


 

 

 
Online kerk en vloggen 

Alles is anders. Dat geldt ook voor het kerk zijn. De dorpskerk in Zunderdorp 
probeert met acties de bewoners een hart onder de riem te steken. Kinderen 

kregen met Pinksteren een leuk knutselpakket.  

Iedere zondag is er om 10 uur een online viering die live te volgen is op 
kerkdienstgemist.nl (op een later moment terugkijken kan ook).  

Het was even wennen, maar de vieringen hebben een afwisselend karakter, 
een korte toespreek, filmpjes van gemeenteleden/dorpsgenoten en muziek en 

zang door Benjamin Bakker.  

Na de corona maatregelen zijn dominee Taco Koster en Benjamin Bakker ook 
gaan vloggen. Onder de noemer 'Anderhalve Meter' wordt nu wekelijks een 

vlog op YouTube geplaatst. De laatste weken met steeds meer focus op 
mensen die vragen hebben over geloven en daar ook over na willen denken. 

Denk aan: Bestaat God? Botsen wetenschap en geloof? Etc.  
Het verhaal van Taco wordt omlijst door goede muziek van Benjamin.  

Een combi die goed loopt!  

Twee weken geleden is de kerk van Zunderdorp ook gestart met een online 
cursus voor mensen die verder in gesprek willen gaan over geloven. Met 

behulp van ZOOM kan iedereen vanuit zijn thuissituatie mee doen. 
Alles is anders, maar dus ook nieuwe vormen. Meer weten?  

Neem gerust contact op met Taco, dominee@kerkzunderdorp.nl 

 

 

Agenda juni-juli-augustus 2020 

 

 

10 juni Start peiling Buurtbudget 
18 juni Gebiedsteam, CDR 
20 juni Laatste dag peiling Buurtbudget 
26 juni Uitslag Buurtbudget 
26 juni Ophaaldag grof vuil 
30 juni Dagelijks Bestuur, CDR 
24 juli Ophaaldag grof vuil 
28 augustus Ophaaldag grof vuil 
 


