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Nieuws van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord 
Deze maand weer veel nieuws en activiteiten uit Landelijk Noord, het 
beloofd een drukke zomer te worden ! 
Er is volop keuze uit verschillende concerten en andere leuke activiteiten ! 
Vanwege de vakantie is het kantoor van de CDR in de maand juli grotendeels 
gesloten, begin september komt dan de volgende editie van 't Zwaantje uit. 
Iedereen een hele fijne zomer toegewenst ! 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
12 juni  Werkgroep CLN 
17 juni  Vergadering Dagelijks Bestuur 
8 juli   Dorpsraad Ransdorp 
28 augustus Werkgroep CLN 
29 augustus Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de Werkgroepen zijn op het 
kantoor van de CDR en beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
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Afscheid Beleidsmedewerker 
Op vrijdag 13 juni is er voor dorpsraden, werkgroepen en andere 
geïnteresseerden gelegenheid om afscheid te nemen van onze 
beleidsmedewerker Gabriëlle Bekhuis. Gabriëlle heeft 7 jaar naar volle 
tevredenheid bij de Centrale Dorpenraad gewerkt en wij wensen haar veel 
succes als wethouder bij de Gemeente Waterland ! 
U bent van 16.00 tot 18.00 uur van harte welkom bij 'De Stadshoeve' in 
Zunderdorp.  
 
 
Tijdelijke afsluiting pad van Holysloot naar de Waterlandse Zeedijk 
Het wandelpad van Holysloot naar de Waterlandse Zeedijk is door de 
gemeente Amsterdam, in samenwerking met het Landschap Waterland, 
afgesloten tijdens het broedseizoen van de weidevogels, van 15 maart tot 1 
juli. De reden hiervoor is dat het niet goed gaat met onze weidevogels en 
dat daarom elke verstoring vermeden moet worden.  
Oudere Waterlandse mannen kunnen mooie verhalen vertellen over hoe zij 
als jongens met polsstokken de wei in gingen om kievitseieren te zoeken. 
Die tijd ligt inmiddels ver achter ons. Sommige weidevogels, zoals de 
kemphaan en de watersnip zijn al als broedvogel uit Waterland verdwenen 
en de leeuwerik horen we ook niet vaak meer. De andere weidevogels gaan 
in wisselend tempo achteruit en als deze achteruitgang niet gestopt wordt 
zullen ook zij uit het Waterlandse landschap verdwijnen. Het is niet zo dat 
de belangrijkste achteruitgang komt door wandelaars tijdens de broedtijd, 
maar ze verstoren de vogels wel en je moet nu eenmaal niet op bezoek gaan 
bij iemand die op de intensive care ligt als je verkouden bent.  
In een groot deel van Noord-Holland zijn wandelpaden door 
weidevogelgebied in de broedtijd afgesloten en nu volgt de gemeente 
Amsterdam dus ook.  
Het initiatief voor de afsluiting is genomen door een groepje vrijwillige 
weidevogelbeschermers die werken voor het Landschap Noord-Holland in 
het werkgebied van de Agrarische Natuurvereniging Water, Land en Dijken. 
Dit in het kader van het provinciaal beleidsprogramma 'Betrekken bij Groen'.  
De activiteiten van de groep bestaan o.a. uit het  zoeken en markeren van 
de nesten zodat de boer eromheen kan maaien en het plaatsen van 
nestbeschermers opdat de koeien ze niet kunnen vernielen. Alles uiteraard 
in goed overleg met de boer. Dit gebeurt doorgaans op zondag, te beginnen 
's ochtends rond 11.00 uur bij het hek even voorbij Dorpsstraat 63 
Holysloot. De weidevogelbeschermers willen u daar met plezier een korte 
uitleg te geven over hun activiteiten en eventuele vragen beantwoorden. 
Voor meer informatie, zie: www.kenniscentrumweidevogels.nl  
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Kom kijken bij een prachtig vogelgebied 
Op 12 juni organiseert Natuurmonumenten voor de omwonenden en 
belangstellenden een nieuwe kennismaking met polder IJdoorn. Deze 
prachtige polder is nu eindelijk optimaal ingericht voor weidevogels. Tussen 
16.30 en 18.30 uur krijgen bewoners onder deskundige leiding uitleg over 
wat er gedaan is en wat er zoal te zien is. Ook het nieuwe vogelkijkpunt 
wordt dan officieel geopend.  
De internationaal bekende ontdekkingsreiziger Redmond O’Hanlon staat 
klaar om zich met u te verwonderen over wat er te zien is. Ook de 
boswachters van Natuurmonumenten, leden van de vogelwerkgroep en de 
stadsecoloog van Amsterdam vertellen welke vogels naar deze polders 
komen. Redmond O’Hanlon is de hele wereld over getrokken en heeft daar 
veel over geschreven. Maar hij heeft een zwak voor de Hollandse polders 
met haar prachtige vogels.  
In 1924 kocht oprichter van Natuurmonumenten Jac. P. Thijsse de eerste 
hectares in polder IJdoorn. Hij zag vlakbij Amsterdam dit mooie vogelgebied, 
dat het absoluut waard was om beschermd te worden. Nu 90 jaar later is 
eindelijk de gehele polder beschermd gebied. Natuurmonumenten heeft 
deze polder kunnen opknappen met geld uit het ontwikkelingsfonds IJmeer 
(fonds is opgesteld door Natuurmonumenten, gemeente Amsterdam en 
provincie Noord-Holland) en ILG- gelden van de provincie. 
Wel aanmelden 
Om te zorgen dat de opvang van bezoekers goed geregeld kan worden bij 
deze feestelijke bijeenkomst op 12 juni, moet u zich wel eerst aanmelden. 
Het is een inloopbijeenkomst dus u bent elk moment tussen 16.30 en 18.30 
muur welkom. Uiterlijk vóór 9 juni per mail uw aanwezigheid doorgeven aan 
secretariaatnhu@natuurmonumenten.nl 
Vogelkijkpunt 
Ook na 12 juni is het nieuwe vogelijkpunt te bezoeken vanaf het einde van 
de Durgerdammerdijk. Het is een soort open poort, ontworpen samen met 
vogelwerkgroep Amsterdam 
 
 
Beleef Waterland 
Dé website van Waterland is er! De Poort van Waterland presenteert u: 
www.beleefwaterland.nl ! 
Deze site geeft u in één keer een overzicht van de activiteiten en 
evenementen in de omgeving, de accommodatieverschaffers, maar u kunt 
ook Waterlandse producten kopen in de webwinkel en inschrijven of 
informatie vinden en opvragen over arrangementen.  
  

mailto:secretariaatnhu@natuurmonumenten.nl
http://www.beleefwaterland.nl/


5 

 

 
 
Nattigheid 
 Volgens ons veranderende klimaat, is de lente al weer voorbij en moet 
alles wat we geplant en gezaaid hebben, opkomen en tot wasdom komen. 
Dat vraagt om nattigheid. Vroeger moesten we dat met de hand sproeiend 
dagelijks doen, nu niet meer want ons veranderde klimaat heeft van de 
zomer het natste jaargetij gemaakt. Zo komt al onze tuinierzorg binnen een 
maand tot volle bloei zonder gesproei en tooit ons landschap zich intussen 
in heerlijke nuances groen. 
 Er was veel reactie op mijn vorige kolumn. Vooral van ongeruste lezers. 
Die dachten; “dat gaat mis, bewusteloos door vallen op je achterhoofd”.  
Het gaat me echt weer goed, rekening houdend met leeftijd (85) en 
beperkingen (ondermeer halfzijdig verlamd). Vooral  mijn rechteroog, 
aangetast door degeneratie van de hoofdzenuw, laat me de laatste tijd in de 
steek waardoor ik nog maar nauwelijks kan lezen. Het is namelijk mijn 
gewoonte om gedurende de maand notities te maken voor mijn volgende 
kolumn. Door dit mankement aan mijn goede rechteroog kan ik deze 
notities niet of nauwelijks meer lezen. Hierdoor gaat de kwaliteit van leven 
weer een stap achteruit. 

Bewusteloos beleefde ik genoeg om een boek te vullen. Het meeste is 
ook al weer ‘verdampt’, dus vergeten. 

Eén belevenis staat me nog helder voor de geest omdat het nogal 
spannend was. Het ging over een avontuur met mijn 12 voets jol. Deze in 
een grotere en meer zeewaardige versie, zoals mjn buurman Piet Bouhuys 
ze bouwt en is getiteld: 'Over  Liefde en Nattigheid'. Dat verhaal kan er hier 
echt niet meer bij, helaas.  

Ik heb dit verhaaltje nog een paar maal nagelezen, en vond het warrig, 
dus slecht geschreven. Echt iets van iemand die op zijn “achterhoofd is 
gevallen”. Ik ben maar eens terug gaan lezen en vond recente kolumns die 
ook niet helemaal klopten.  Ik vrees afgezakt te zijn tot onschuldige 
bladvulling van en voor een oud mannetje. Bovendien kost het me steeds 
meer moeite iets echt zinnigs te schrijven met een toetsenbord, zonder 
vreselijk veel tikfouten. Daarom neem ik hiermee afsscheid van u en dank de 
redactie, die zoveel geduld met me heeft gehad ! 
Ik wens u een heerlijke, en ondanks de nattigheid, toch zonnige zomer! 
Ernst    juni 2014 
 
 
Beste Ernst, 
Namens de Centrale Dorpenraad en de lezers van 't Zwaantje wil ik je heel 
hartelijk bedanken voor vele jaren leesplezier ! 
MV  
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Inzameling voedselbank 
Omdat er in deze tijd veel huishoudens zijn die om wat voor reden dan ook, 
in financiële problemen zijn gekomen, waardoor ze geen of nauwelijks 
voedsel kunnen kopen, zouden wij met onderstaande actie het werk van de 
voedselbank kunnen ondersteunen.  
De voedselbank is met name op zoek naar lang houdbare producten b.v. 
rijst, pasta, zonnebloemolie, blikgroente, houdbare melk, schoonmaak en 
toiletartikelen enz. enz. Het is bedoeld als noodhulp voor mensen die een 
kortere of langere tijd financieel niet kunnen rondkomen. Het is beslist niet 
bedoeld als een extraatje voor mensen die het niet breed hebben. Tijdens 
een intake gesprek, waarbij bewijsmateriaal moet worden overlegd, wordt 
aan de hand van landelijke voedselbankcriteria getoetst of iemand voor een 
voedselpakket in aanmerking komt. 
Wij hopen dat u allen mee wilt helpen en iets wilt afstaan voor dit goede 
doel.  
Elke eerste zondag van de maand kunt u spullen inleveren voor de 
voedselbank in Amsterdam Noord. De torendeur van de kerk in Zunderdorp 
is open van 9.00 tot 12.00 uur, de eerstvolgende keer is 7 juli. 
Ook kunt u het brengen bij Hilda van Meerveld, Kerklaan 12 of bij Guus Klijn, 
Nieuwe Gouw 4. Wij zorgen dan dat het voedsel bij de Voedselbank wordt 
bezorgd.  
Alvast hartelijk bedankt namens de mensen van de voedselbank ! 
 
 
Mc Donalds opent volgend jaar vestiging in Ransdorper Kerk 
'Stadsherstel heeft geen budget meer om al haar vastgoed aan te houden en 
moet afstand doen van de Ransdorper kerk...' 
In 2018 zou dit bericht zomaar in Het Parool kunnen staan. 
Met z’n allen kunnen we dit schrikbeeld voorkomen ! Hoe ? 
Door ervoor te zorgen dat de kerk regelmatiger verhuurd wordt. 
Help mee door zoveel mogelijk mensen te wijzen op het bestaan van de kerk 
als verhuurlocatie. 
Verwijs naar onze website: www.kerkinransdorp.nl 
Of organiseer er zelf iets! 
Er gelden speciale tarieven voor mensen uit de buurt. 
De werkgroep KERK bemiddelt graag met Stadsherstel. 
Ideeën, plannen of tips ? 
Neem contact met ons op via info@kerkinransdorp.nl 
  

http://www.kerkinransdorp.nl/
mailto:info@kerkinransdorp.nl
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Open Ateliers Noord 2014 
Voel, kijk, denk, lees, verzamel, onderzoek, probeer, maak, begin opnieuw... 
Werk in uitvoering: 60 kunstenaars in Amsterdam-Noord openen hun 
atelierdeuren en maken u deelgenoot van hun werkproces. Van sculpturen 
in wording tot mooi ingelijst werk... om verliefd op te worden. 
De ateliers liggen langs een prachtige fietsroute van de industriële NDSM-
werf via de IJ-oevers en oude zeedijken tot in Landelijk-Noord. 
Programma: 

Opening 
Zaterdag 14 juni 11.00 uur: TIP Amsterdam Noord | Tolhuistuin 
Ateliers open 
zaterdag 14 en zondag 15 juni | 12.00-18.00 uur 
Informatiepunt en expositie 
TIP Amsterdam Noord | Tolhuistuin 

 expositie Atelierdeuren | foto’s en video’s over de kunstenaars en hun 
werk 

 routekaart en catalogus 

 fietsverhuur 
Exposities diverse locaties in Noord | vanaf begin mei: EYE, Noorderparkbar, 
IJ-Kantine, in de van der Pekstraat, Hotel De Goudfazant, Dijk 270, 
Wilhelmina-dok, Landmarkt, bibliotheken en vele andere. 
Kunst op straat De locaties langs de route tussen de open ateliers staan 
aangegeven op de plattegrond. 
Toegang voor alle activiteiten is gratis. 
 
 
Recreatiebijeenkomst in Landelijk Noord 
Afgelopen maandag 2 juni heeft de CDR samen met Beleef Waterland en het 
TOP een bijeenkomst georganiseerd voor recreatieve ondernemers uit 
Landelijk Noord. In totaal waren en 30 ondernemers en geïnteresseerden 
aanwezig. Er is uitgebreid gesproken over de activiteiten en diensten die de 
verschillende ondernemers bieden en waar er mogelijkheden zijn om samen 
te werken. Omdat er nog veel meer te bespreken is wordt er gekeken of 
deze bijeenkomst een vervolg kan krijgen in september. Ondertussen wordt 
er gekeken hoe de ondernemers beter en makkelijk van elkaars activiteiten 
op de hoogte gehouden kunnen worden. 
Als u niet aanwezig was bij deze bijeenkomst maar wel op de hoogte 
gehouden wilt worden dan kunt u contact opnemen met de CDR. 
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Babbeltruc 
Recentelijk is bij de politie een nieuwe manier ter ore voor wat betreft 
oplichting. Babbeltrucs is van alle tijd echter aan deze wijze van oplichting 
willen wij als politie toch wat aandacht besteden. 
 Afgelopen tijd zijn er mensen telefonisch benaderd terwijl zij thuis 
bezig waren op de computer. 
Zij kregen een man of vrouw aan de lijn die hen vertelde dat er wat mis zou 
zijn op hun computer. De man/vrouw zou kunnen helpen op afstand. 
Hiertoe dienden het slachtoffer enkele handelingen te verrichten waardoor 
men toestemming gaf de man/vrouw toegang te verlenen tot hun 
computer. 
 Wanneer zij de toestemming hadden gegeven werd de computer 
gehackt en zodoende verkreeg de andere partij toegang tot alle bestanden 
op de computer. Dit kan grote gevolgen hebben zoals oa. afschrijven van 
geld van bankrekeningen. Alle informatie wat op de computer staat kan 
bekeken worden en wachtwoorden die ingetikt worden komen, doordat 
men kan meekijken, ook direct bij de andere partij terecht. 
 Tenslotte is het belangrijk te benadrukken dat bedrijven nooit om 
wachtwoorden, codes of pasjes vragen. Mocht er wat veranderd worden zal 
u altijd van te voren op de hoogte worden gebracht. Mocht er onverhoopt 
toch iets gebeuren met uw bankrekening kan het zijn dat een bank belt om 
zaken te verifiëren. Echter ook dan zal er nooit specifiek om codes, pasjes of 
iets dergelijks gevraagd worden. Daarvoor zult u naar desbetreffende 
instantie moeten gaan om u zodoende te kunnen legitimeren. 
 Voor alles geldt als u iets niet vertrouwd laat niemand binnen. Verstrek 
geen informatie. Noteer eventueel gegevens van de man/vrouw die u 
aanspreekt en beloof terug te bellen/komen als u eerst geverifieerd heb bij 
de instantie waarvoor men zegt te werken. 
 
Als u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de wijkagent 
Landelijk Noord, Mariska Ploeger 
Tel: 0900-8844 
of mariska.ploeger@amsterdam.politie.nl 
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Concert in Kerk Ransdorp 
Op 8 juni is er een concert in de Kerk van Ransdorp van het 
Schelpenkwartet, aanvang 15.00 uur 
Meer informatie vindt u op www.stadsherstel.nl / cultuuragenda 
 
 
Kledingbeurs en kleine kringloop 
Op zaterdag 14 juni wordt er in het dorpshuis van Holysloot een 
tweedehands kledingbeurs én kringloop georganiseerd. Van 11.00 tot 14.00 
uur kunt u langskomen om een keuze te maken uit ons ruime assortiment 
kleding of iets leuks uitzoeken in onze kringloopwinkel. Tijdens onze speciale 
zomeruitverkoop hanteren wij kleine prijsjes vanaf € 0,50 per kledingstuk ! 
Met uw aankopen steunt u het Dorpshuis van Holysloot. 
Bruikbare spullen en kleding kunt u inleveren bij: 
Holysloot   Dorpshuis Holysloot, onder het afdak (Linda) 
Durgerdam  Didi Bos, Durgerdammerdijk 68 
Zunderdorp  Marianne Vrolijk, Achtergouwtje 5b 
Voor meer informatie kunt u bellen met Linda Verhoef (06-42571323) 
Wij zien u graag in het Dorpshuis van Holysloot. 
Kom gezellig langs, er is van alles te koop !! 
 
 
55+ Soos Zunderdorp 
Woensdag 18 juni is er een inloop soosmiddag.  
Wij kijken naar de foto’s van ons prachtige dagje uit en kijken vast vooruit 
naar het nieuwe winterseizoen. 
 
 
Midzomerfeest Schellingwoude 
Ons traditionele midzomerfeest - met een knipoog naar onafhankelijk 
Schellingwoude, lees ons manifest - begint zaterdag 21 juni om 19:00 uur 
aan de IJ-oever tegenover Schellingwouderdijk 139. Vanaf 20:00 uur met 
buurtbands, tussendoor klinkt de Schellingwouder dorpsradio, er is een 
speciaal door kinderen verzorgde kindercatering. Sympathisanten uit 
naastgelegen dorpen zijn welkom. 
Toegang uitsluitend op vertoon van het ingestoken manifest. 
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Waterland - Kerkenland 2014 
19 jaar muzikale fietsroutes door de achtertuin van Amsterdam 
Voor het negentiende achtereenvolgende jaar wordt in Waterland en 
Landelijk-Noord Waterland-Kerkenland georganiseerd.  
Deze muzikale fietsroutes voeren u door het prachtige Noord-Hollandse 
landschap, naar kerkjes, waar u op muzikale intermezzo’s wordt 
getrakteerd. Er is een gevarieerd aanbod: van klassiek tot shanty en van jazz 
tot operette. 
In totaal zijn er 64 optredens van 16 ensembles, orkesten, koren en bands. 
Om de miniconcertjes bij te kunnen wonen moet er wel gefietst worden. 
Vooral de combinatie van een mooie omgeving, de acht kerkjes en de 
uiteenlopende muziek staan garant voor een mooie zomermiddag. 
De tocht op 21 en 22 juni gaat langs de kerken van Zunderdorp, Durgerdam, 
Ransdorp en Holysloot. Dit is de Zuidroute. 
Met de Noordroute, op 28 en 29 juni, fietsen we langs de kerkjes van 
Zuiderwoude, Uitdam, Broek in Waterland en de R.K. Kerk van 
Monnickendam. 
De formule is eenvoudig: U kunt starten bij een kerk naar keuze. Op elk heel 
uur,  13.00, 14.00, 15.00 en 16.00 uur, begint in iedere kerk langs de route 
een concertje. Ieder concertje duurt 20 minuten.  
U geniet van de muziek, kunt even heerlijk  uitrusten en hebt dan weer 
voldoende energie en alle tijd om naar de volgende kerk te fietsen.  
Beide routes zijn elk ongeveer 18 kilometer. 
De afstand tussen de kerken – tussen de drie en de vijf kilometer – maakt 
het heel goed mogelijk om van kerk tot kerk te fietsen. 
Een passe-partout met routekaartje voor een heel weekend kost € 7,50. 
Verkrijgbaar tijdens het fietsweekend bij iedere deelnemende kerk. Vanaf 1 
juni ook in de voorverkoop bij boekhandel NIMO in Monnickendam.  
Voor kinderen tot 12 jaar is deelname gratis. 
Waterland is een fietsgebied bij uitstek. Zeven dorpen en één stadje met 
een roemruchte geschiedenis hebben daar hun eigen karakter weten te 
behouden. De eeuwenoude kerktorens zijn nog altijd de vaste 
oriëntatiepunten. Het is de achtertuin van Amsterdam met veel vrijliggende 
fietspaden; voor fietsers een eldorado. 
In de dorpen zijn, behoudens Ransdorp, alle kerken in gebruik bij kerkelijke 
gemeenten. Er is een traditie van gastvrijheid en openheid om alle 
bezoekers te ontvangen voor een rondleiding, torenbeklimming, concert of 
tentoonstelling. Er staan tijdens deze fietsweekenden tientallen vrijwilligers 
klaar. Fiets mee en geniet! 
Voor het volledige programma en het laatste nieuws: 
zie onze website: www.kerkencultuurwaterland.nl 

http://www.kerkencultuurwaterland.nl/
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Neptunus komt weer naar Durgerdam! 
Zondag 29 juni is het weer zover, Neptunusdag in Durgerdam. 
We beginnen dit jaar om 11.30 uur met een brunch op de onderdijk ter 
hoogte van het clubschip van Zeilvereniging het IJ. 
Om 13.00 uur gaan we van start met de verschillende activiteiten. 
Alle activiteiten vinden plaats rondom het clubschip. Voordat we met het 
waterfestijn gaan beginnen, kunnen we hopelijk weer genieten van een 
ruime opbrengst van de taartencompetitie. 
Met koffie, thee en limonade natuurlijk! 
Wat valt er daarna allemaal te doen: 

 Schilderen met Theo  

 Spelletjes voor de allerkleinsten  

 De bekende zeephelling 

 Touwtrekken 

 Blob 

 Mastworstelen 

 Een heuse luchtbeddenstrijd 

 En misschien een optimistenrace!! 
Deelname aan de Neptunusdag is op eigen risico. Ouders dienen op hun 
eigen kinderen te letten in en bij het water !! 
De brunch regelen wij. Het gezamenlijk eten ’s avonds is voor ieders eigen 
rekening. We zullen dan voor iedereen die mee wil doen pizza’s bestellen. 
Komt allen en meld je voor het ontbijt aan bij Patrick: patrick@vanempel.nl. 
De kosten zijn € 7,50 p.p., kinderen tot 12 jaar uitgezonderd. 
Vermeld je naam en hoeveel personen mee willen ontbijten. 
We hopen jullie allemaal te zien op zondag 29 juni om 11.30 uur in 
Durgerdam!! Nina (DDD 155), Paul (DDD 198), Paul (DDD 60), Patrick en 
Denise (DDD 173) alsmede Gusta (DDD 205) - de Neptunus 2014 organisatie 
 
 
Verzorg(st)er gezocht 
Verzorg(st)er gezocht voor een vriendelijke ondernemende pony die luistert 
naar de naam Luna. Omdat de pony niet groot is, 1.15m, zoek ik iemand die 
max. 1.55 lang is. De pony staat in Holysloot. Het zou fijn als je minimaal 2x 
in de week kan komen om te poetsen, knuffelen, rijden of te wandelen. 
Voor meer informatie mail naar superkdc@hotmail.com 
 
  

mailto:superkdc@hotmail.com
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HolySLOOTloop en Holysloter Strandfeest 
Op zaterdag 23 augustus organiseert Holysloot sinds jaren weer een 
veldloop in en om de sloten van Holysloot. Rond 15.00 uur start de loop in 
de Dorpsstraat en zal er een parcours van +/- 4km over de weilanden en 
door de sloten worden uitgezet. Iedereen vanaf 12 jaar mag mee doen! 
Voor kinderen tot 12 jaar is er een kleiner parcours. Het inschrijfgeld voor de 
grote slootloop bedraagt € 2,50 en je kan je aanmelden tot 18 augustus via 
oranjeverenigingholyloot@gmail.com of bij Charlaine op 06-41705856 
Aansluitend hebben we voor de inwoners van Holysloot een barbecue met 
verschillende pakketten (klein, medium, groot en vegetarisch). 
Wil je na zo’n grote inspanning ook gezellig mee barbecuen ? 
Stuur dan een mail naar bovenstaand emailadres. 
’s Avonds vanaf 20.30 uur is er een tentfeest in het hart van Holysloot. Met 
een aangelegd strand en een huisgemaakte cocktail of gewoon een gevulde 
bierpul belooft het een gezellig en zomers feest te worden. 
Kom zomers gekleed! Entree is gratis. Tot de 23e! 
 
 
***Tip voor druk druk drukke vrouwen*** 
Even uit de alledaagse sleur ? 
Dan bof je, want dat is mogelijk op woensdagavond van 19.00-20.00. 
In het idyllische Holysloot is vanaf september plaats voor dames die een 
uurtje lekker in beweging willen zijn op afwisselende eighties en seventies 
beats. 
De workout begint met een Warming Up, de choreografie is eenvoudig 
zodat het voor iedereen toegankelijk is en je er je eigen draai aan kunt 
geven. Je kunt het zo licht, zwaar of swingend maken als je zelf wilt. Ieder op 
zijn eigen niveau. 
Daarna volgen er spierverstevigende oefeningen waarbij al dan niet gebruik 
wordt gemaakt van extra oefenmateriaal. 
De les wordt afgesloten met een Cooldown waarbij je weer tot rust komt. 
Een goed gevoel en een dosis energie om er weer tegenaan te kunnen neem 
je mee naar huis! 
Zin in een proefles?  Kan altijd! 
Bel : Debby Paulus tel. 06-14145440 
  

x-apple-data-detectors://0/
x-apple-data-detectors://2/
mailto:oranjeverenigingholyloot@gmail.com
tel:0641705856
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Blaas de muziekkapel nieuw leven in 
De stichting Muziekkapellen organiseert op zondag 
24 augustus een muziekfestival in Amsterdam Noord, 
verspreid over drie plaatsen, Ransdorp, Durgerdam 
en Schellingwoude. Daar staan drie identieke wit-
houten muziektenten die in 1920 zijn gebouwd door 
werkloze scheepsbouwers in het kader van een 
werkgelegenheidsproject, het zijn rijksmonumenten. 

 

Er waren in dit verband al eerder optredens. Sindsdien zijn de muziektenten 
door Stadsdeel Amsterdam-Noord prachtig in de verf gezet en 
gerestaureerd. Die van Schellingwoude was al gerestaureerd en is enkele 
jaren geleden bovendien verplaatst en valt onder Stadsherstel. 
De stichting Muziekkapellen stelt zich ten doel om de functie van de 
muziektenten, muziekpaviljoens, muziekkoepels of muziekkiosken in ere te 
herstellen, onder de titel ´blaas de muziekkapel nieuw leven in´. 
De oorspronkelijke bespelers van deze ‘tenten’ waren militaire kapellen en 
blaaskapellen. De naam ‘muziekkapel’ is dan ook een samenvoeging van de 
plek en haar bespelers. Op zondag 24 augustus zal er in alle drie 
muziekkapellen muziek zijn met een verspringende programmering. D.w.z. 
in elke kapel zullen 2 of 3 muziekgroepen spelen, harmonieen, fanfares, 
bigbands, brassbands, koren en ensembles  
De spelers blijven op een plek, maar het publiek verplaatst zich (bij 
voorkeur) per fiets van de ene muziekkapel naar de andere. 
Kijk voor meer informatie en de verschillende aanvangstijden op 
www.muziekkapellen.nl 
 
 
De kleine Floriade in Zunderdorp 
Het begon met regen en dus ging de verkoop heel moeizaam van start en 
met een zekere angst werd er gedacht: Wat moet dit worden ? Een oud 
gezegde vertelt ons dat ‘na regen komt zonneschijn’ en dat was nu ook weer 
het geval. De zon kwam door de wolken en de verkoop begon en de 
voorraad slonk. Toen werd het ook gezellig op het verkoopplein. Kopers en 
gezellige mensen: dank u wel! De netto opbrengst was € 2.000,- en werd 
verdeeld tussen DmB en de Kerk van Zunderdorp. 
Alle verkopers hartelijk dank voor jullie inzet. 

  

http://www.muziekkapellen.nl/
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Theaterconcerten – Ode aan het water 
Do 11, vr 12 en za 13 september 2014 
In en om de kerk van Ransdorp, op die centrale plek in het mooie 
Waterland, brengen buurtbewoners, muzikanten en acteurs een ode aan 
het water. Verhalen, theaterscènes en muziek geven een beeld van de 
emoties die het water in verleden en heden bij ons oproept. Gedichten, 
fabeldieren, fado, chansons, gospels en zelfgeschreven teksten vormen de 
ingrediënten in deze theaterconcerten, waarin het water zelf de 
hoofdpersoon is. Een wandeling met gids langs enkele locaties in het dorp 
wordt gevolgd door een concert in de kerk met medewerking van 
projectkoor De Waterlanders, de organist Henk Breur en de band Les Fleurs 
du Nord. We sluiten af met een drankje en een lekker stukje kaas van de 
plaatselijke ondernemers. 
Dit is een van de voorstellingen in het kader van de Waterlandse Vloed. De 
organisatie is in handen van Studio Harthout. 
Kaartjes kosten € 15,- en zijn vanaf 1 juli te koop op de website 
www.studioharthout.nl. 
Voor meer informatie kun je bellen/mailen met: 
Caroline van Amerongen: 06-51363977 / cvamerongen@online.nl 
Tine Driessen: tine_driessen@hotmail.com 
 
 
Woonruimte gezocht 
Na 20 jaar wonen in de binnenstad van Amsterdam, zoek ik - zelfstandige 
ondernemer in de creatieve sector - een nieuwe woonplek met licht, rust en 
een buiten (tuin, terras of balkon) +/- € 750,- buiten Amsterdam. 
Reacties graag via 06-555 777 90 of tinew@xs4all.nl 
 
 
Hulp gezocht 
Wij zoeken iemand die ons in en rondom huis wil helpen, schoonmaken, 
persoonlijke verzorging en andere klusjes. 
We wonen aan de Durgerdammerdijk in Landelijk Noord en willen een nul-
uren-contract afsluiten, want het aantal uren kan wisselend zijn.  
Het zal neerkomen op circa 4 uur per week. 
Vragen? Belangstelling ? Bel me op vrijdagochtend 020-4904727. 
Op de andere dagen 06-337 526 50. 
Marijke van Dijk 
 
  

http://www.studioharthout.nl/
mailto:cvamerongen@online.nl
mailto:tinew@xs4all.nl
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Agenda vanaf juni 2014 
 

  

8 juni Schelpenkwartet in Kerk Ransdorp 
9 juni Touwtrektoernooi Landelijk Noord 

12 juni Kennismaking polder IJdoorn 
12 juni Vergadering Werkgroep CLN, CDR 
13 juni Afscheid Gabriëlle Bekhuis 
14 juni Kledingbeurs en kleine kringloop Holysloot 
14 juni Open Atelier Route 
15 juni Open Atelier Route 
17 juni Vergadering Dagelijks Bestuur, CDR 
18 juni 55+ Soos Zunderdorp, inloopsoos 
21 juni Midzomerfeest Schellingwoude 
21 juni Waterland Kerkenland 
22 juni Waterland Kerkenland 
27 juni Ophaaldag grof vuil in Landelijk Noord 
28 juni Waterland Kerkenland 
29 juni Waterland Kerkenland 
29 juni Neptunusdag Durgerdam 
8 juli Vergadering Dorpsraad Ransdorp 

25 juli Ophaaldag grof vuil in Landelijk Noord 
22 aug Ophaaldag grof vuil in Landelijk Noord 
23 aug HolySLOOTloop en Standfeest, Holysloot 
24 aug Nieuw leven in muziekkapel 
28 aug Vergadering Werkgroep CLN, CDR 

  
Colofon 

Kopij sept. digitaal opsturen uiterlijk tot vrijdag 29 augustus 
Redactie Dorpsweg 35 

1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 
info@centraledorpenraad.nl 

Website: 
www.centraledorpenraad.nl 
 

Oplage 980 exemplaren 

Bezorging J. Gils (020-6368967) 
’t Zwaantje is het wijkblad van de Centrale Dorpenraad LN. De redactie behoudt zich 
het recht voor ingezonden kopij te redigeren en in te korten. De 
eindverantwoordelijkheid berust bij het dagelijks bestuur van de CDR. 
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