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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. Meer informatie staat op onze website: 
www.centraledorpenraad.nl 
 
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 8.30 tot 14.30 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 juni digitaal opsturen uiterlijk tot vrijdag 1 september 2017 

 
Redactie 

 
Dorpsweg 35 
1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 
info@centraledorpenraad.nl 
 

 
Website: 
www.centraledorpenraad.nl 
 

Oplage 1020 exemplaren 

Bezorging J. Gils (020-6368967) 

Tekening Schellingwouderdijk 

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 

 
 
De zomerperiode staat alweer voor de deur, deze editie beslaat dan ook de 
periode juni, juli en augustus.  
In september verschijnt pas weer het volgende nummer! 
Vanwege de zomervakantie is het kantoor van de Centrale Dorpenraad gesloten 
van 9 augustus t/m 3 september. 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
De meeste vergaderingen zijn op het kantoor van de Centrale Dorpenraad en 
beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
15 juni   Overleg internet 
20 juni   Dorpsraad Ransdorp 
23 juni   Overleg met Gebiedsteam NoordOost 
23 juni   Onthulling Kinderkunstwerk 
11 juli   Vergadering Dagelijks Bestuur 
1 september  Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
 
 
Zwaan, 60 verhalen over Landelijk Amsterdam-Noord 
Vorige maand is het 60-jarig jubileum van de Centrale Dorpenraad gevierd met 
de voorstelling Vergeten verhalen en de presentatie van het boekje 'Zwaan, 60 
verhalen over Landelijk Amsterdam-Noord'. Het boekje (104 blz) is gemaakt door 
de Werkgroep Historie en is een verzameling grote en kleine verhalen over 
Landelijk Amsterdam-Noord, de bewoners, de gebouwen en belangrijke 
gebeurtenissen. Verhalen van soms eeuwen geleden tot nu. 
 
Het boekje is via de Centrale Dorpenraad te koop voor € 7,50 maar het wordt 
ook verkocht in: 
Holysloot, familie Voskes Dorpsstraat 80 
Zunderdorp, familie Vrolijk Achtergouwtje 5b 
Schellingwoude, familie Takken Schellingwouderdijk 295 
Durgerdam, familie Bos Durgerdammerdijk 68c 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met kantoor: 
tel. 020-4904437 of email info@centraledorpenraad.nl 
 
 
Internet 
Op donderdag 15 juni komt er een groep bijeen om de slechte internetsnelheid 
in ons gebied te bespreken. Samen willen we kijken of we hier iets aan kunnen 
veranderen. We komen om 20.00 uur bij elkaar op het kantoor van de Centrale 
Dorpenraad. Ook meedoen?  
Geeft het door aan Marianne, 020-4904437 of info@centraledorpenraad.nl 
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Onthulling kinderkunstwerk 
Het kunstwerk dat groep 8 van OBS De Weidevogel over de Watersnood heeft 
gemaakt wordt op vrijdag 23 juni officiële onthuld. Vanaf 13.30 uur is iedereen 
van harte welkom bij het A10 viaduct Durgerdammerdijk. 
In maart kreeg de klas enkele gastlessen over de watersnood van 1916 en over 
de gevolgen van zo'n ramp als deze in de huidige tijd zou plaatsvinden. Daarna 
hebben de kinderen een tekenles gehad om deze 'beelden' vast te leggen. 
De resultaten zijn gebruikt voor het kunstwerk dat in april door de kinderen zelf 
is gemaakt! 
Het project komt tot stand door een samenwerking van De Weidevogel, Stichting 
Schoolbuurtwerk, het Rode Kruis en de Centrale Dorpenraad. 
 
 
Wat te doen bij een overstroming? 
Tijdens de gastles die groep 8 heeft gekregen hebben zij hier over nagedacht. 
Maar weet jij wat je moet doen? Bij dit 't Zwaantje zit een speciale flyer van het 
Rode Kruis met een checklist overstroming en informatie over een noodpakket. 
Met dank aan het Rode Kruis. 
 
 
Wijkgids 2017-2018 
Aan het einde van deze maand wordt de nieuwe Wijkgids weer huis-aan-huis in 
Landelijk Noord bezorgd. In deze gids staan alle gegevens van de Centrale 
Dorpenraad, de Dorpsraden en de diverse werkgroepen. Ook de contactpersonen 
van clubs en verenigingen in het gebied en lokale bedrijven worden vermeld. 
Klopt er iets niet of niet ontvangen? Graag even doorgeven: 
tel. 020-4904437 of info@centraledorpenraad.nl 
 
 
Enquête zwaar verkeer 
Het stadsdeel heeft in maart een enquête verspreid over het zwaar verkeer in 
Landelijk Noord. De uitkomst van de enquête staat nu op de website van de 
gemeente: www.amsterdam.nl/waterland 
 
 

Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 

 
 
Midzomernachtfeest Schellingwoude 
Op zaterdag 24 juni is er weer het Midzomernachtfeest in Schellingwoude. 
Dit jaar zijn ze tégen. Het feest maakt plaats voor protest. 
Aanvang 19:00. Toegang op vertoon van Flyer. 
Kleedt u weerbaar, kritisch en tegendraads! 
Met live optredens van o.a. de Biënkorfband, Running West en Community of 
Noise. 
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Dorpsbieb in Ransdorp 
Sinds kort staat er een gevulde boekenkast onder de luifel bij het kantoor van de 
Centrale Dorpenraad, Dorpsweg 35 Ransdorp. Er staan mooie titels bij! 
Het principe is 'Wat goed is, moet je delen' en dat gaat volgens de volgende 
regels: 

1. Boeken zijn om te lezen 
2. Boek meenemen = een boek terug! 
3. Max. 2 boeken per persoon mee 
4. Zet geen rommel in de kast 
5. Aanbeveling mag je voorin zetten 

 
 

Informatie & Activiteiten 

 
 
Nacht van de vluchteling 
In de nacht van zaterdag 17 op zondag 18 juni 2017 organiseert Stichting 
Vluchteling de Nacht van de Vluchteling (NvdV), een sponsorwandeling, en dit 
keer voor het eerst ook in en rondom Amsterdam. Het doel is een zo hoog 
mogelijk bedrag op te halen voor noodhulp aan mensen die wereldwijd op de 
vlucht zijn voor oorlog, geweld en onderdrukking. In 2016 werd een 
recordbedrag van ruim 1 miljoen euro opgehaald, wat ten goede kwam aan 
hulpprojecten voor 225.000 vluchtelingen o.a. Niger, Syrië en Tsjaad. 
 
Op zaterdagavond start de NvdV vanaf de Gashouder op het 
Westergasfabrieksterrein in Amsterdam-West. Middels pontjes steken we ’t IJ 
over naar Amsterdam-Noord. De lopers van de 10/20km zullen niet buiten de 
ring komen, maar de 40km wandelaars zullen via Zunderdorp, Broek in 
Waterland, Ransdorp, Durgerdam en Schellingwoude het Amsterdamse 
stadscentrum weer langzaam intrekken. Allen finishen na een prachtige tocht 
weer in de Gashouder en de 40km lopers doen dit op zondag tussen 06.00 en 
12.00. Er vinden tegelijkertijd ook nachtlopen plaats van Rotterdam naar Den 
Haag én van Nijmegen naar Arnhem. 
 
In de vooravond van zaterdag 17 juni zullen er om 18.45 maximaal 1.000 
wandelaars vertrekken voor de 10/20 km wandeltochten. Om 00.00 vertrekken 
vervolgens de maximaal 1.500 wandelaars voor de 40 km tocht. Na het 
startschot valt de groep langzaam uiteen en wandelt zij in kleine groepjes. Zij 
respecteren het tijdstip, houden zich aan de geldende verkeersregels en zijn 
geïnstrueerd geen lawaai te maken.  
Gebaseerd op onze ervaringen van de afgelopen jaren gaan wij er daarom ook 
dit jaar vanuit dat u geen hinder ondervindt van deze wandeling, maar is het wel 
zo netjes u ervan op de hoogte te brengen. 
Meer informatie via www.nachtvandevluchteling.nl 
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Waterland-Kerkenland 2017 
22 jaar muzikale fietsroutes door de achtertuin van Amsterdam 
Voor het twee-en-twintigste achtereenvolgende jaar wordt in Waterland en 
Landelijk Amsterdam-Noord Waterland-Kerkenland georganiseerd. 
Op zaterdag 17 en zondag 18 juni en op zaterdag 24 en zondag 25 juni. 
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 jazz en van shanty tot folk. 
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 17 en 18 juni gaat langs de kerken van Zunderdorp, Durgerdam, 
Ransdorp en Holysloot. Dit is de Zuidroute. 
Met de Noordroute, op 24 en 25 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.waterland-kerkenland.nl 
 
 

http://www.waterland-kerkenland.nl/
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‘Open TuinKunst’ op tuinpark Wijkergouw 
Zondag 18 juni organiseert Tuinpark Wijkergouw ‘Open TuinKunst’. Die dag 
stellen onze creatieve tuinders hun tuinen open en kunt u genieten van 
exposities, workshops en optredens. U wordt verrast in de tuinen met beeldende 
kunst, muziek, poëzie, fotografie, thee met taart en verhalen over flora en fauna. 
‘Open TuinKunst’ is van 11.00 tot 17.00 uur, Wijkergouw 30, Amsterdam, 
toegang is gratis. www.wijkergouw.nl  
 
 
 
Kindervoorstelling in Durgerdam 
De Botkoppenkring presenteert de kindervoorstelling 'Vijf erwten uit één peul' op 
zaterdagochtend 24 juni om 11.00 uur in de kerk van Durgerdam. 
'Vijf erwten uit één peul' is een sprookje van Hans Christian Andersen, bewerkt 
en gespeeld door Petra Mesman en Manon Wittebol. Een vrolijke en verrassende 
vertelling over de belevenissen van vijf erwtjes, een meisje en haar moeder. 
Voor kinderen van 3 tot 7 jaar. 
Toegangsprijs € 3,-. De voorstelling duurt 35 minuten. 
 
 
 
Profumo uitnodiging 
“Drink voortaan niet alleen water, maar gebruik een weinig wijn voor uw maag 
en voor uw gedurige ongesteldheden” 1e brief van Paulus aan Timoteüs, 5:23 
Op zaterdag 24 juni van 16:00 tot 18:00 uur organiseert wijnhandel Profumo 
weer de befaamde halfjaarlijkse Waterlandse wijnproeverij. Locatie is het 
Wijkgebouw in Schellingwoude (Wijkergouw 12, naast het kerkje). 
Op de proeverij worden tien bijzondere en verfrissende zomerwijnen 
geschonken. Aansluitend aan de proeverij zal Profumo in samenwerking met 
thuiskok Boudewijn Hofman een uitgebreid feestelijk Waterlands zomerbuffet 
(warme en koude gerechten) verzorgen, waarbij uiteraard een mooi glas wijn 
wordt geserveerd. 
Kosten van de proeverij bedragen €10,- per persoon. Het diner, inclusief 1 glas 
wijn, wordt u aangeboden voor € 30,- per persoon. 
Indien u komt proeven en eten betaalt u €35,- 
Aanmelden voor de proeverij kan bij Marco Hofman, Dorpsweg Ransdorp 32, 
telefoon: 06-21156102/06-38104988 of email: profumo@ziggo.nl.  
Indien u wilt blijven dineren dan horen wij dat graag voor zaterdag 17 juni.  
Er is plaats voor maximaal 40 personen. Wij hopen u te zien op zaterdag 24 juni! 
Met vriendelijke wijn- en spijsgroet, 
Marco & Boudewijn Hofman 
 
 

  

http://www.wijkergouw.nl/
mailto:profumo@ziggo.nl
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Optreden Straatklinkers in Dorpskerk Durgerdam 
Op zondagmorgen 25 juni zullen de Straatklinkers een optreden verzorgen in 
een viering in de Dorpskerk in Durgerdam. De Straatklinkers is het koor van dak- 
en thuislozen dat in 2004 werd opgericht door het Straatpastoraat, een project 
van de Protestantse Diaconie Amsterdam. Straatpastor Luc Tanja en een 
Straatklinker zullen vertellen over het leven op straat en het werk van het 
pastoraat. Tijdens de viering wordt een collecte gehouden voor het 
Straatpastoraat in Amsterdam en voor een project voor Straatkinderen in 
Colombia. Na afloop is er koffie en thee en gelegenheid om na te praten met 
elkaar en met de Straatklinkers. 
Aanvang 10.30 uur. Adres Dorpskerk: Durgerdammerdijk 76, Durgerdam. 
 
 
 
Open TuinKunstdag Kweeklust en Tuinwijck 
Op zondag 25 juni van 11.00 tot 17.00 uur vindt de derde Open TuinKunstdag 
plaats op de tuinparken Kweeklust en Tuinwijck. Naast de 38 mooie ‘open tuinen’ 
met eigen producten en hobby’s zoals kunst, keramiek en muziek worden er 
diverse algemene activiteiten georganiseerd. Alles is voor een algemeen publiek 
gratis toegankelijk. Op de parken is een folder beschikbaar met een wandelroute 
langs de open tuinen en een overzicht van alle activiteiten. 
Het programma is globaal als volgt. Van 11 tot 13 uur zijn de deelnemende 
tuinen van Kweeklust aan de Durgerdammerdijk 1 geopend en het aangrenzende 
gedeelte van Tuinwijck. In het clubgebouw van Kweeklust zijn workshops en 
rondwandelingen gepland van achtereenvolgens Fred Haaijen, stadsecoloog, Bert 
Kuit van de Bond van Volkstuinders en de Vogelbescherming.   
Om 13 uur is de start van activiteiten op Tuinwijck aan de Liergouw 55 met een 
‘groene markt’ en met eetkraampjes op het speelveld. Er zijn workshops over 
tuinontwerpen en diervriendelijk tuinieren en een wandeling over Tuinwijck met 
biologe Monica Cruz. De open tuinen op het hoofdterrein van Tuinwijck zijn te 
bezoeken van 13.00 tot 17.00 uur.  
Er is een uitgebreid kinderprogramma ’s ochtends op Kweeklust en ’s middags op 
Tuinwijck. Voor alle informatie zie de folder op de dag zelf en website 
www.tuinparktuinwijck.nl. 
 
 
 
Lespakket Tweede Wereldoorlog 
Op 27 en 28 juni wordt het lespakket voor de zesde keer uitgevoerd. Met hulp 
van diverse vrijwilligers krijgen de kinderen van groep 8 van OBS 'De 
Weidevogel' deze dagen informatie over de Tweede Wereldoorlog in Landelijk 
Amsterdam-Noord. Oud-verzetsman Thijs Porsius komt op bezoek in de klas, hij 
zal vertellen over zijn belevenissen tijdens de oorlog. Daarnaast bezoeken de 
leerlingen de dorpen waar zij door een gids de oorlogsverhalen van deze dorpen 
te horen krijgen. 
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Wandelend tekenen 
Wandelen en tekenen tegelijkertijd. Dat is het uitgangspunt voor de cursus 
Wandelend tekenen georganiseerd door Het Tekenlab. De cursus start op 
donderdag 22 juni en bestaat uit twee teken(avond)wandelingen op twee 
locaties in Amsterdam. Tijdens de wandelingen krijgen de cursisten korte 
opdrachten met als doel op verschillende manieren naar de omgeving te kijken. 
De eerste les bestaat uit een wandeling door Landelijk Noord. De openheid en 
vergezichten aan de rand van Amsterdam vormen het thema van de les. 
De tweede wandeling vindt plaats aan de andere kant van het IJ en is de stad 
van dichtbij het onderwerp. 
Docent Liesje van den Berk is wandelend gaan tekenen toen zij de beweging van 
de zee op papier wilde vangen. "Ik tekende de zee terwijl ik langs de kustlijn 
wandelde. Zo veranderde ik constant van perspectief en kon ik de verschillende 
aspecten van het landschap vastleggen in mijn tekening." 
De cursus Wandelend tekenen bestaat uit twee lessen op donderdag 22 en 29 
juni van 19.30 - 22.00 uur. Kijk op www.hettekenlab.nl voor meer informatie. 
 
 
Kledingbeurs & rommelmarkt 
De kledingbeurs en rommelmarkt in Holysloot in het Dorpshuis van Holysloot is 
iedere eerste zaterdag van de maand geopend van 11 tot 14 uur ! 
Eerstkomende data: 1 juli, 5 augustus en 2 september 
Uiteraard kun je nog steeds elke woensdagochtend van 9 tot 12 uur terecht voor 
leuke koopjes. Voor inbreng van kleine goederen, kleding, schoenen, boeken, 
enz. kun je contact opnemen met Linda: tel 06-42571323.  
De opbrengst is voor het Dorpshuis Holysloot, Dorpstraat 40. 
Kom gezellig langs, de koffie staat klaar ! 
 
 
Oranjefeest Zunderdorp 
Het is alweer even geleden dat Zunderdorp Koningsdag vierde. 
We kunnen terug kijken op een zeer geslaagd feest. Dit alles kan en gaat alleen 
met veel vrijwilligers. Ik wil de mensen die het land beschikbaar stellen, de 
samenwerking met kerk en jeugdgebouw, alle hulp bij het opbouwen, afbreken 
en inrichten van de tent, de munt verkopers en barvrijwilligers en iedereen 
achter de schermen hartelijk bedanken! 
Alleen met jullie hulp en inzet is z’n dorpsfeest mogelijk! 
Dank hiervoor, Ria Vrolijk 
 
 
Woonruimte 
Wegens omstandigheden tijdelijk betaalbare woonruimte gezocht voor zeer 
nette, rustige en betrouwbare man vanaf begin/half augustus. Kleine ruimte 
geen probleem. Eigen opgang, toilet en douche heeft de voorkeur. 
voor informatie bel 06-28765854 
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Muziekles bij de Waterlandse Harmonie 
Op woensdagmiddag 5 juli presenteert de Waterlandse Harmonie de 
lesinstrumenten van het orkest. Misschien wil jij ook trompet, trombone, 
saxofoon, klarinet of slagwerk leren spelen? Kom dan langs op 5 juli tussen half 
1 en half 2 in de Beke, in Ransdorp. Alle instrumenten zijn aanwezig om uit te 
proberen. Ook kun je kennismaken met de muziekdocenten. 
Behalve aan kinderen wordt er ook lesgegeven aan volwassenen. Veel mensen 
zeggen dat ze het jammer vinden dat ze vroeger geen instrument hebben leren 
spelen. Of, dat ze wel ooit gespeeld hebben maar het nu niet meer kunnen. Of 
dat ze niet muzikaal zijn. Toch is er geen enkel probleem om op latere leeftijd 
een instrument te leren bespelen, zeker niet omdat je bij de Harmonie voor een 
betaalbare prijs privé les krijgt. Kinderen kunnen weliswaar razendsnel gaan, 
maar volwassenen zijn weer doelgerichter. Het kan ook leuk zijn om samen met 
je kind een instrument te leren bespelen (en samen te spelen in het 
opleidingsorkest). Een instrument kan je meestal lenen van de Harmonie. 
Kan je niet op woensdag? Vraag dan een gratis proefles aan. 
Meer informatie: waterlandseharmonie@live.nl 
 
 
 
Samen eten 14 juli in Holysloot 
Op vrijdagavond 14 juli staan de kerkdeuren van de Witte Kerk in Holysloot 
weer open. De tafels zijn feestelijk gedekt. Iedereen is van harte welkom, 
inwoners van Ransdorp en Holysloot en daarbuiten, jong en oud… 
Het menu is nog een verrassing.  
Graag weten we vooraf hoeveel mensen er komen, vandaar graag uiterlijk 
dinsdag 11 juli aanmelden bij ds. Carolina Koops-Verdoes, tel. 020-8457369, 
c-koops@live.nl of bij Ineke Spelt, tel. 020-6368846, fam.spelt@kpnmail.nl. 
Wie wel mee wil helpen koken, kan dat bij aanmelding doorgeven. Tenslotte 
horen we het graag als we rekening moeten houden met een allergie of dieet. 
Mocht u willen komen, maar geen vervoer hebben, dan wordt daar voor 
gezorgd. U kunt ook dit bij het opgeven doorgeven. Voor een vrijwillige bijdrage 
staat er een collectebus. Iedereen is van harte uitgenodigd.  
 
 
 
Woonruimte gezocht 
Voor een medewerkster, een 52-jarige, alleenstaande vrouw, zoeken wij met 
spoed woonruimte in een van de dorpen. Woon/slaapruimte hoeft niet groot te 
zijn, maar wel met eigen toegang, badkamer en keuken. 
Graag een reactie naar info@vendrigamsterdam.nl 
of bel naar 06-26236936 (Tanja) of 06-50604571 (Gert). 
Gert en Tanja Vendrig, Liergouw 80, Ransdorp 
 

  

mailto:c-koops@live.nl
mailto:fam.spelt@kpnmail.nl
mailto:info@vendrigamsterdam.nl
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Concert Witte Kerkje Holysloot 
Op zondag 16 juli is er weer een Kunst in de Kerk concert, deze keer met Daisy 
Chute (UK) en Elizabeth Hunter (USA) 
Multi-instrumentalist Daisy Chute (UK), gitaar, piano, ukelele, banjo, speelt eigen 
new folk songs. Bassist/songwriter Elizabeth Hunter (NYC) wordt geroemd om 
haar "indie-pop goodness," en “killer case of blue-eyed soul"  
Het programma wordt gepresenteerd door muzikant/radiomaker Abel de Lange 
die ook bij ieder concert op zijn pick-up plaatjes vooraf en in de pauze draait.  
Per concert zijn er 75 kaarten beschikbaar, reserveren is aan te raden! 
Locatie: Witte Kerkje, Dorpsstraat 30, 1028 BE Holysloot 
Aanvang 15.00 uur 
Toegang € 10,- incl. koffie, thee en koekjes, kinderen tot 12 jaar gratis entree 
Tickets reserveren kan via https://holysloot.nl/events/concert-16-july-daisy-
chute/ 
meer info: http://holysloot.nl/kunst-in-de-kerk/ en 
Facebook: Holysloot Kunst in de Kerk 
 
 
 
Nashville Music in Durgerdam 
It all starts with a song! 
Op donderdag 10 augustus presenteert De Botkoppenkring in de kerk van 
Durgerdam:Music from Nashville met Rob Klerkx and The Secret and Blue Honey. 
Kerk open 20.00 uur, aanvang 20.30 uur, 
It all starts with a song, 
dat is de slogan van de stad Nashville in Tennessee USA. Music city, de stad met 
een enorme geschiedenis aan songwriting, Van Elvis tot Johnny Cash en Dolly 
Parton tot Kings of Leon en Jack White, Allemaal vanuit de traditie en vibe van 
Music City Nashville. 
Het is dan ook een eer om in de Durgerdammer kerk twee acts te presenteren 
die gevoed zijn vanuit deze rijke muziektraditie van Nashville. 
In de prachtige locatie in Durgerdam zullen deze twee acts op 10 augustus hun 
repertoire akoestisch laten horen. 
 
 
 
Open middag in Holysloot 
In de zomerperiode is er op dinsdag 22 augustus een open middag: een kopje 
koffie of thee, gezelligheid, een praatje. Juist in de zomerperiode kan het stil 
zijn. Buurtgenoten en familieleden zijn op vakantie. Activiteiten staan op een 
laag pitje. Vandaar deze open middag zonder programma, de koffie en de thee 
staat klaar. Spelletjes zijn aanwezig, dus ook dat behoort tot de mogelijkheden. 
Iedereen is tussen 14.30 en 16.30 uur van harte welkom in het Wijkgebouw, 
Dorpsstraat 11, in Holysloot. Voor meer informatie: ds. Carolina Koops-Verdoes, 
tel. 020-8457369, c-koops@live.nl 

https://holysloot.nl/events/concert-16-july-daisy-chute/
https://holysloot.nl/events/concert-16-july-daisy-chute/
http://holysloot.nl/kunst-in-de-kerk/
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Blaas de muziekkapel nieuw leven in! 
Opnieuw organiseert de Stichting Muziekkapellen een muziekfestival in 
Amsterdam Noord, verspreid over drie muziektenten, in Schellingwoude, 
Ransdorp en Durgerdam. Dit jaar op zondag 3 september. 
De drie identieke wit-houten muziektenten zijn gebouwd rond 1920 door 
werkloze scheepsbouwers in het kader van een werkgelegenheidsproject. 
Stichting Muziekkapellen organiseerde in voorgaande jaren ook al optredens in 
Schellingwoude, Ransdorp en Durgerdam. In deze drie muziekkapellen zal 
muziek worden gemaakt, vanaf 13:00 tot ongeveer 17:00 uur: harmonieën, 
fanfares, blaasorkesten en bigbands. De spelers blijven op dezelfde plek en het 
publiek kan zich verplaatsen van Schellingwoude, via Ransdorp naar Durgerdam 
of omgekeerd. Bij voorkeur per fiets! 
 
Het programma op 3 september: 
Muziektent Schellingwoude a/d Wijkergouw 
Bears Project Band (13-15 uur) en Bucket Big Band (15-17 uur) 
 
Muziektent Ransdorp a/d Dorpsweg 
Waterland Harmonie (13-15 uur) en Muziekvereniging Amsterdam (15-17 uur) 
 
Muziektent Durgerdam a/d Durgerdammerdijk 
Cotton Club (13-15 uur) en Tramharmonie (15-17 uur) 
 
De Wieringer Trompettercorps en The River Girls zullen (lopend) iedere plek 
aandoen. 
 
De toegang is gratis! Uw bezoek is van grote betekenis voor het behoud van de 
traditionele muziektent. 
Sinds 2013 organiseert de Stichting Muziekkapellen jaarlijks optredens in de 
muziekkapellen in Waterland. De ambitie van de stichting is om onder de vlag 
‘Blaas de muziekkapel nieuw leven in’ deze muziekcultuur in de openbare ruimte 
onder de aandacht te houden in de muziekkiosken in Amsterdam. 
Meer informatie op: www.muziekkapellen.nl 
 
 
 
Kom ook zingen bij het Koor van Schellingwoude 
Wij zijn een enthousiast koor en zingen muziek uit alle windstreken en treden 
per jaar 3 keer op. Vind je het leuk om te zingen ,kom dan vrijblijvend naar onze 
repetitieavond. We zingen in het Wijkgebouw aan de Wijkergouw in 
Schellingwoude naast de kerk. Maandagavond van 20.30 uur tot 22.15 uur. 
Je bent van harte welkom! 
Informatie 06-28057866 en 020-6324733 
Namens het Koor van Schellingwoude 
Mary Takken 

http://www.muziekkapellen.nl/
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Klarinettenreünie Waterlandse Harmonie 
Hierbij willen wij alle klarinetspelers die ooit in de Waterlandse Harmonie hebben 
gespeeld uitnodigen voor een reünie/workshop. Deze workshop maakt onderdeel 
uit van de grote Waterlandse Klarinetdag op 17 september, met het fantastische 
Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet (Bart de Kater, Jesse Faber, Tom Wolfs en 
Sergio Hamerslag) 
Op deze dag worden ’s morgens workshops gegeven door de leden van het 
NAKK en de klarinetdocent van de Harmonie, voor spelers van elk niveau.  
Eén van de workshops is de klarinettenreünie. 
’s Middags is er een Wortelklarinet workshop, waarbij je zelf een instrument 
maakt! Daaraan kan iedereen meedoen zowel degene die nog nooit gespeeld 
heeft als gevorderde spelers. Leuk om je kinderen mee naar toe te nemen! Speel 
je nog steeds klarinet, dan kan je er ook voor kiezen om met één van de andere 
workshops mee te doen bijvoorbeeld, Folklore/Balkan muziek, Ademhaling en 
Articulatie, Improvisatie of Basklarinet.  
Als je al jaren geen klarinet hebt aangeraakt is de workshop met 
`gelijkgestemden’ natuurlijk het leukst. Wij zorgen klarinetten om op te spelen. 
Aan het eind van de dag wordt er een concert gegeven door de Waterlandse 
Harmonie. Daarbij spelen naast de klarinettisten van het NAKK als solist, ook de 
muzikanten van de verschillende workshops mee en natuurlijk wordt er ook een 
nummer gespeeld met de deelnemers van de Wortelklarinet workshop. 
Meer info bij: 
Reina Schindler reinaschindler@hotmail.com 
Irene Postma  waterlandseharmonie@live.nl 
Dus kom 17 september naar de Waterlandse Klarinetdag Workshops, 
Wortelklarinet orkest, en Concert. 
Aanvang 11.00 uur, omstreeks 16.00 uur wordt de dag afgesloten met een 
openbaar concert. Centrale locatie is de schuur van Boergondineren. 
Het inschrijfgeld voor deze dag bedraagt slechts € 15,- incl. lunch en 
wortelklarinet. Meld je nu vast aan per mail waterlandseharmonie@live.nl Volg 
de website en FB pagina van de Waterlandse Harmonie voor het laatste nieuws 
 
 
 
Vooraankondiging Ransdorper buurtborrel 
Save the date, op 24 september is weer de Ransdorper buurtborrel! 
Dit jaar wordt het gehouden op het landje bij Björn en Lenneke (voorheen het 
landje van Simone Bijl) aan de Durgerdammergouw. 
De lunches, brunches en borrels zijn al op diverse plekken in het dorp 
georganiseerd. Onder andere denken we terug aan de lunches op ‘t Overkantje, 
de koffiemiddag op het plein voor de kerk, de brunch in de stal van boerderij 
Dikhoeve, de hamburgers bij Boergondineren, de borrel bij Bloemendal en vorig 
jaar de welkomstborrel in het nieuwe buurtje bij Elders Rust. 
Meer informatie volgt!  
 

mailto:reinaschindler@hotmail.com
mailto:waterlandseharmonie@live.nl
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Salon op de Dijk 
Halverwege de 2e en de 3e editie van Salon op de Dijk een vooruitblik: 
zondagmiddag 15 oktober om twee uur starten we met de 2017 editie. 
De line up begint vorm te krijgen. Tsead Bruinja, die afgelopen oktober de 
opening verzorgde, heeft toegezegd om dit jaar hekkensluiter te zijn. Net als de 
andere Salons brengen we een gevarieerde middag met poëzie en muziek die, 
goede kans, nieuw voor u zijn. De Salon is op de Noorder IJdijk te gast in de 
sluiswachterswoning van Monique Dehue en René Melse, het postkantoor van 
Leonoor Engels en Dave Bouw en in Wijkgebouw Schellingwoude waar we 
starten en afsluiten met een borrel en meet-the-artists. We hopen u na de zomer 
te zien tijdens Salon op de Dijk. 
 
 
 
Leren lezen en schrijven 
Ik geef les aan ouders die hun kinderen willen leren lezen en schrijven. Het gaat 
om kinderen die eind groep drie nog niet kunnen lezen en leerlingen die 
hardnekkig schrijven wat ze horen. Kan ook met een groepje ouders. 
Ik gebruik niet dezelfde methode als op school, omdat deze blijkbaar niet 
gewerkt heeft. Ton Mittelmeijer, whatsapp naar 06-2864 8331 
 
 
 
Loterij Oranje Vereniging Ransdorp 
Er zijn nog enkele prijzen niet afgehaald welke op de volgende nummers 
gevallen. 
405 Assortiment kasteelbeer 
1365 Mojito mix set 
876 Tuinplaid en lamp 
877 Gardena drukspuit 
Deze zijn op te halen tot en met 30 juni 2017 bij  
Peter Komin Dorpsweg 18 (06-53953440) 
 
 
 
Holysloot – Het Witte kerkje is open, Welkom! 
De kerk in Holysloot opent, bij geschikt weer, haar deuren op zondagmiddag. 
Passanten zijn van harte welkom om een kijkje te nemen, uit te rusten, stil te 
zijn, boeken over de omgeving in te zien of te kopen, het gesprek aan te gaan. 
Soms zal er ook een mooie tentoonstelling zijn van kunstenaars uit Landelijk 
Noord. Toegang is natuurlijk gratis. Behalve op de zondagen met de geplande 
concerten. Zie hiervoor de agenda op www.Holysloot.nl/kunst-in-de-kerk 
Je bent van harte welkom! 
 

  

http://www.holysloot.nl/kunst-in-de-kerk
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Van jong tot oud, Osteopathie is er voor iedereen 
Osteopathie kan ook voor uw lichamelijke klachten de oplossing zijn 

 
Osteopathie is een manuele geneeswijze, die het lichaam als één geheel ziet 
en behandeld.  
Een osteopatische behandeling heeft als doel het lichaam weer in een optimaal 
evenwicht te brengen, zodat de klachten verdwijnen. Er wordt duidelijk 
gekeken naar wat de basis is van de klachten door verschillende delen van het 
lichaam te onderzoeken (organen, zenuwstelsel en bewegingsapparaat).  
Hierdoor kan het zijn dat er behandeld wordt op een andere plek van het 
lichaam, dan waar de (pijn)klachten zich voordoen. Door deze manier van 
behandelen is het resultaat op de langere termijn effectiever omdat daarmee 
de lichamelijke disbalans wordt hersteld. 
 
Osteopathie werkt goed bij de volgende klachten: 
 Terugkerende lage rugklachten 
 Aanhoudende nekklachten 
 Brandend maagzuur 
 Buikpijn en buikkrampen 
 Obstipatie en diarree 
 Hoofdpijn/migraine 
 Duizeligheid 
 Kaakklachten 
 
Naast dat Osteopathie een bewezen effect heeft bij volwassenen zijn ook 
kinderen en baby’s voor bepaalde klachten goed te behandelen (bijvoorbeeld 
voorkeurshouding, refluxklachten, veel huilen en overstrekken). 
 
Scan de QR-code of ga naar www.osteopathieeric.nl voor meer informatie. 
 
 
  eric@osteopathieeric.nl 
   
  06-24947347 
 
  Johan van Hasseltweg 38, Amsterdam-Noord 
 
  

http://www.osteopathieeric.nl/
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Agenda vanaf juni 2017 
 
 

  

15 juni Overleg internet, CDR 
17 juni Waterland Kerkenland, Zuidroute 
17 juni Nacht van de Vluchteling 
18 juni Waterland Kerkenland, Zuidroute 
18 juni Open Tuinkunst, tuinpark Wijkergouw 
20 juni Vergadering Dorpsraad Ransdorp 
23 juni Ophaaldag grof vuil 
23 juni Overleg Gebiedsteam, CDR 
23 juni Onthulling Kinderkunstwerk 
24 juni Kindervoorstelling in Durgerdam 
24 juni Waterland Kerkenland, Noordroute 
24 juni Waterlandse wijnproeverij Profumo 
24 juni Midzomernachtfeest Schellingwoude 
25 juni Waterland Kerkenland, Noordroute 
25 juni Straatklinkers in Dorpskerk Durgerdam 
25 juni Open TuinKunstdag Kweeklust en Tuinwijck 
5 juli Muziekles Waterlandse Harmonie 
11 juli Vergadering Dagelijks Bestuur, CDR 
14 juli Samen eten in Holysloot 
16 juli Concert Witte kerk Holysloot 
28 juli Ophaaldag grof vuil 

10 augustus Nashville Music in Durgerdam 
22 augustus Open middag in Holysloot 
25 augustus Ophaaldag grof vuil 
3 september Muziekfestival Muziekkapellen 

 
 

 


