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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 30 augustus 2019 

Redactie Dorpsweg 35 
1028 BK  Ransdorp 

020-4904437 

info@centraledorpenraad.nl 

Website: 
www.centraledorpenraad.nl 

Oplage 1020 exemplaren 

Bezorging J. Gils (020-6368967) 

Tekening Uilengouw Zunderdorp 
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 

 

Bij deze de zomer-editie van 't Zwaantje  voor de maanden juni, juli en 
augustus. Veel leuke activiteiten en vooral in het weekend van 22 juni is er 

veel te doen! De volgende editie verschijnt in september. 
Vanwege de zomervakantie is het kantoor van de Centrale Dorpenraad vanaf 

20 juli t/m 18 augustus gesloten. 

 
 

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

beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
20 juni  Werkgroep Bijen & Insecten 

21 juni  Stadsdeelcommissie Noord-Oost 

9 juli   Dagelijks bestuur 
30 augustus Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 

 
 

Maaibeheer 

De bermen in Landelijk Noord worden door de gemeente Amsterdam 
gemaaid. Dit jaar is het maaibeheer aangepast om de biodiversiteit verder te 

verhogen, zo wordt er fasering toegepast waarbij de berm niet in zijn geheel 
wordt gemaaid maar er stroken gras blijven staan. 

Bij het onderhoud houden we rekening met de verkeersveiligheid, de natuur 
en het beeld dat ontstaat.  

Doordat de bermen jaarlijks worden gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd 

zijn de bermen bloemrijk geworden. Op sommige plekken groeit zelfs ratelaar, 
dit is een half parasiet op gras, en in de open plekken kunt u wilde orchideeën 

tegenkomen, de rietorchis. 
Ook leven er in de oeverzones beschermde dieren zoals de ringslang en de 

noordse woelmuis. Door niet de hele berm te maaien maar slechts een deel 

van de bermen vinden deze dieren veilige plekken om voedsel te zoeken en 
ontstaan er rust locaties. 

De gemeente zorgt dat al de bermen gemaaid worden, bewoners hoeven dit 
dus niet zelf te doen. Mocht u toch een deel van de berm maaien zorg dan dat 

het gras wordt afgevoerd en dat er altijd een strook gras langs de waterkant 

blijft staan als dekking voor bijvoorbeeld dieren en om te zorgen dat 
oeverplanten en bloemen tot wasdom kunnen komen. 
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Verkeersbesluit Landelijk Noord, aslastbeperking 

Zoals iedereen weet is het wegennet in Landelijk Noord in slechte staat. Ook 
de bruggen in ons gebied zijn slecht onderhouden en sommige daarvan zijn 

daarom beperkt belastbaar. 
De gemeente is een uitgebreid onderzoek aan het doen naar de technische 

staat van het gehele wegennet in Landelijk Noord en de daarbij behorende 

onderhoudsmaatregelen op de korte en lange termijn. Doel is het volledig 
herstel van wegen en paden in het gebied binnen een meerjarenplan. Een van 

de eerste wegen die aangepakt gaat worden is de Liergouw. 
Ook op de bruggen worden inspecties uitgevoerd en een onderhoudsplan 

opgesteld. 

Op dit moment is er geen verkeersbesluit voor Landelijk Noord en is dus 
eigenlijk, qua vervoer, alles toegestaan en geen vergunningplicht. In 2013 is 

er wel een bestuurlijk besluit geweest voor een nieuw verkeersbesluit maar de 
technische uitwerking en de procedure voor vaststelling is destijds nooit 

afgerond. 
 

Noodmaatregel 
Vanwege de staat van de bruggen en wegen wordt er nu een aslastbeperking 
van 6 ton ingevoerd met een Tijdelijke Verkeers Maatregel (TVM). Hierover 

heeft het college van burgemeester en wethouders op 21 mei j.l. een besluit 
genomen. De noodmaatregel gaat per direct in. 

Een formeel en wettelijk Verkeersbesluit voor heel Landelijk Noord wordt 

parallel hieraan aangevraagd. Dit proces duurt 4 á 5 maanden. 
Het hele besluit is te lezen op: 

http://www.centraledorpenraad.nl/verkeersbesluit-landelijk-noord 
 

De Centrale Dorpenraad is blij met de aandacht voor het gebied en verheugt 
dat er eindelijk voortgang komt in het (achterstallige) onderhoud van onze 

wegen en bruggen. De staat van de wegen en het verkeer heeft altijd bij 

ieder overleg met de gemeente op de agenda gestaan en dit lijkt nu eindelijk 
zijn vruchten af te werpen. 

Verwacht u dat u door deze noodmaatregel in de problemen komt, met 
bijvoorbeeld uw bedrijfsvoering, dan horen wij dit graag van u. 

De Centrale Dorpenraad wil deze gegevens inventariseren en zorgen dat de 

gemeente hier adequaat mee omgaat. Graag uw melding doorgeven aan: 
 Centrale Dorpenraad: tel. 020-4904437 of info@centraledorpenraad.nl 
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Dorpshuis / De Kazerne: Korte update en uw hulp gevraagd! 

Zoals u weet zal het dorpshuis De Beke door de nieuwbouw van school 
verdwijnen. We zijn al enige tijd met een werkgroep (bestaande uit Fred 

Komin, Rob den Hartog, Margon de Vries, Renske Giesen, Irene Postma en 
Hannah Cardinaal) en de gemeente bezig om de voormalige 

brandweerkazerne aan te kopen. Hoewel het langzaam gaat, vordert het toch 

gestaag. Ik wil u graag een korte update geven. 
 

Om de kazerne te mogen kopen is er een voorstel nodig dat aan 
burgemeester en wethouders voorgelegd wordt. Hiervoor moeten we onze 

informatie zo volledig mogelijk krijgen en dat houdt o.a. in dat we een goede 

offerte nodig hebben voor de noodzakelijke verbouwing (de kazerne is kleiner 
dan de ruimte die het dorpshuis nu heeft en uiteraard dient de inrichting 

aangepast te worden). Deze offerte hopen we eerste week juni te krijgen. 
Dan moet er een businessplan geschreven worden waaruit blijkt dat we de 

aankoopprijs én de verbouwing kunnen bekostigen.  
We hebben inmiddels een taxatie gereed, gesprek gevoerd met welstand, de 

offerte voor verbouwing komt er aan en het wordt dus steeds duidelijker wat 

de totale prijs voor de aankoop van de kazerne zal gaan zijn. Om de kosten 
enigszins te drukken willen we aan Ransdorpers vragen of zij ons kunnen 

helpen, te denken valt aan bijvoorbeeld (binnen)schilderwerk en misschien 
heeft u nog andere ideeën en talenten waarmee u ons zou kunnen helpen.  

 

Daarnaast zal de financiering een uitdaging worden en ook hier vragen we uw 
hulp. Als u ideeën heeft om het nieuwe dorpshuis te financieren, dan horen 

we dat graag van u. Gedacht kan worden aan crowdfunding (wie heeft hier 
ervaring mee?), of aan een gezamenlijk dorpsproject waarbij we met alle 

inwoners van Ransdorp het gebouw kopen (zoals bijvoorbeeld Café Het 
Sluisje), of uitgifte van aandelen (zoals bij HBOK), of het kopen van een of 

meer bakstenen (met uw naam erop) etc. etc. Alle ideeën zijn welkom, we 

hopen dat u met ons mee wil denken. Vóór de grote schoolvakantie begint 
hopen we veel reacties van u te hebben ontvangen. 

En uiteraard zijn giften ook meer dan welkom!  
Ik hoop van u te horen, 

Hannah Cardinaal 
06-10339376 of dorpshuisdebeke@gmail.com 
 

 

mailto:Dorpshuisdebeke@gmail.com
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Tip: Energieloket 

Op de website www.regionaalenergieloket.nl/amsterdam staat informatie over 
hoe je jouw woning duurzaam en comfortabel kunt maken. Het Regionaal 

Energieloket is een samenwerking tussen gemeenten, lokale organisaties en 
het bedrijfsleven om jou te helpen met het verduurzamen van uw woning. 

 

 
 

Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 

 
Bloembollenactie 

Is er een plek in je dorp waar je graag meer bloemen zou willen hebben? 
De werkgroep Bijen & Insecten wil in het najaar een bloembollenactie 

houden. Om te zorgen dat bijen, vlinders en insecten voldoende voedsel 

kunnen vinden willen we binnen de dorpskernen voor extra bloemen zorgen. 
Weet je een geschikte plek in jouw dorp en/of wil je meehelpen dit te 

realiseren neem dat contact op met de Centrale Dorpenraad dan gaan we er 
samen iets moois van maken! 

 Centrale Dorpenraad: tel. 020-4904437 of info@centraledorpenraad.nl 

 
 

Update GlasDraad 
Het is al even stil rond de aanleg van glasvezel in ons gebied maar dat 

betekent niet dat er niets gebeurt! GlasDraad is druk bezig om al de 
voorbereidingen te treffen zodat de eerste schep nog voor de zomervakantie 

de grond in kan.  

Binnenkort is het ook mogelijk om een keuze te maken voor uw internet, 
televisie en/of telefonieabonnement bij één van de serviceproviders. Wanneer 

het zover is wordt iedereen die zich heeft ingeschreven hierover 
geïnformeerd. U kunt voor informatie ook altijd nog terecht op de website 

www.landelijkamsterdamnoord.nl 

 
Heeft u nog vragen over glasvezel? neem dan contact op met: 

 de Centrale Dorpenraad, tel. 020-4904437 of info@centraledorpenraad.nl 
 het team van GlasDraad, tel 0850-645050 of landelijknoord@glasdraad.nl 
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Informatie & Activiteiten 

 

Waterland - Kerkenland 2019 
24 jaar muzikale fietsroutes door de achtertuin van Amsterdam 
Voor het vier-en-twintigste achtereenvolgende jaar wordt in Waterland en 
Landelijk Amsterdam-Noord Waterland-Kerkenland  georganiseerd. 

Op zaterdag 22 en zondag 23 juni en op zaterdag 29 en zondag 30 juni 2019. 

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 miniconcerten 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 22 en 23 juni gaat langs de kerken van Zunderdorp, 

Durgerdam, Ransdorp en Holysloot. Dit is de Zuid-route. 
Met de Noord-route, op 29 en 30 juni, fietsen we langs de kerkjes van 

Zuiderwoude, Uitdam, de R.K. Kerk van Monnickendam en de Grote Kerk van 

Monnickendam. 
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 concert. 
Ieder concert 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 één 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 en ook in 

de voorverkoop bij boekhandel NIMO in Monnickendam.  
Voor kinderen tot 12 jaar is deelname gratis. 

Fiets mee en geniet! 
De organisatie is in handen van de Commissie Kerk en Cultuur Waterland. 
Voor het volledige programma en het laatste nieuws, zie onze website: 

www.waterland-kerkenland.nl 
 

http://www.waterland-kerkenland.nl/
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Toneel in Ransdorp 

Noordhollands Dagblad: “En nu….?” lachwekkend, absurd & soms ontroerend 
Datum:  zaterdag 22 juni 

Locatie:  Dorpshuis De Beke te Ransdorp 
Aanvang: 20.00 uur 

Zaal open: vanaf 19.30 uur 

Entree:  € 10,- 
Na vorig jaar de succesvolle voorstelling “Deckchairs” te hebben gespeeld, 

brengt de F.A. Buur nu met de zelf geschreven voorstelling “En nu….?” 
Een toneelstuk over twee zussen en hun moeder. 

Een verhaal over herinneringen, kansen en twijfels. 

Na het overlijden van hun moeder komen de zussen Loes en Anne 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 
soms helemaal los als zij ongekende kanten van hun moeder ontdekken. Dan 

blijft niets meer onbesproken. Humor overwint misschien wel alles. 
Firma Buur is een theatergezelschap bestaande uit Silvia Appelman en 

Danielle Kenter. De twee dames die heel wat theaterkilometers hebben 

gemaakt in verschillende producties.  
Kaarten reserveren via: www.ransdorptoneel.nl 

Of via Rene Burgers: 06-20634698 
 

 

 
Tuinpark Wijkergouw 

Op zaterdag 22 juni a.s. om 12.30 uur weer een stekken- en planten 
(ruil)kraam bij de Boerderij op ons Tuinpark Wijkergouw, Wijkergouw 30. 

De bedoeling is om dit regelmatig te herhalen. 
Kijk op onze website https://wijkergouw.nl/agenda/ voor de juiste datum en 

tijd. Ook als u geen stekjes of planten te ruilen hebt, bent u welkom. 

Misschien vindt u wel die plant waar u al jaren naar op zoek bent. Ook kunt u 
van de sfeer op ons park en/of van de gezellige lunch te genieten. 

Op zondag 23 juni a.s. om 16.00 uur treedt het Breedkoor o.l.v. dirigent Rita 
Reijmers op in de Boerderij. Zij zingen drinkliedjes in alle talen en van alle 

tijden en na afloop is de bar open. Toegang gratis en iedereen is welkom. 

 

https://wijkergouw.nl/agenda/
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Midzomerfeest 'Back or the Future' 

Op 22 juni vindt er aan de oevers van het IJ een onvergetelijke avond plaats 
voor jong en oud. Deze editie heeft als thema: Back Or The Future! Aan jou 

de keus... 
We leven in een tijd van verandering, zo blijkt ook tijdens deze editie. Veel 

blijft bij het oude maar er zijn ook twee veranderingen: 

 We beginnen dit jaar al om 18:00 uur! 

 Je kunt meer en verschillend eten bestellen op het festivalterrein! 

Wegens het succes van vorig jaar mag ook de jeugd weer van zich laten 
horen en zien op het open podium. Aanmeldingen uiterlijk woensdag 19 juni 

via een bericht naar de Midzomernachtfeest Schellingwoude pagina op 
Facebook. Verder is er als vanouds: live muziek, lekker eten en drinken en 

vuurkorven op het gezelligste festivalterrein van én voor Landelijk Noord. 

Tot dan! 
 

 
 

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 22 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. 

Op de proeverij worden tien bijzondere frisse, fruitige en excentrieke 

zomerwijnen geschonken. Aansluitend aan de proeverij zal Profumo in 
samenwerking met thuiskok Boudewijn Hofman een uitgebreid feestelijk en 

zonovergoten buffet (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 vóór zondag 16 juni. 
Er is plaats voor maximaal 40 personen. Leuk als u een introducé meeneemt. 

Wij hopen u te zien op zaterdag 22 juni! 

Met vriendelijke wijn- en spijsgroet, 
Marco & Boudewijn Hofman 
 

mailto:profumo@ziggo.nl
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Eten bij de boer 

Op de boerderij van de familie Vendrig in Ransdorp kun je in de horeca-ruimte 
in de hooischuur komen ‘boergondineren’; dineren bij de boer dus. 

Zaterdag 22 juni en zaterdag 20 juli organiseren we weer zo’n gezellige 
aanschuifavond!  

Een avond waarop je kunt ontdekken wat Boergondineren nou eigenlijk is; 

proef de sfeer en de verschillende bourgondische gerechten. 
Geniet van een heerlijk 3-gangen verrassingsmenu voor € 27,50 per persoon 

exclusief drankjes. 
Allergieën, vegetarisch en andere dieetwensen graag doorgeven bij de 

aanmelding, dan houden we daar rekening mee. 

Ontvangst vanaf 18.30 uur, start diner om 19.00 uur. 
Reserveren per mail naar info@boergondineren.nl of via app of telefonisch op  

06-51479633. 
Sacha & Tanja 

Boergondineren / Familie Vendrig 
Liergouw 78B (hooischuur), Ransdorp 

 

 
 

Taizé viering in Dorpskerk Durgerdam 
Op zondag 23 juni organiseert de Jongerencommunity Taizé in Amsterdam 

een viering in de Dorpskerk in Durgerdam. Taizé is een dorp in Frankrijk waar 

een internationale kloostergemeenschap is gevestigd, een bron van inspiratie 
voor mensen wereldwiid. In de Taizé viering wisselen muziek en tijd voor 

meditatie elkaar af. In de Dorpskerk zullen liederen uit dit beroemde klooster 
worden gezongen, met begeleiding op de vleugel. 

De viering begint om 10.30 uur en zal ongeveer een uur duren. Na afloop is er 
gelegenheid om koffie/thee te drinken en met elkaar verder te praten.  

Adres: Dorpskerk, Durgerdammerdijk 76 in Durgerdam. 

 
 

 
Hatha Yoga in het wijkgebouw van Schellingwoude 

Ontdek je mogelijkheden tot meer ontspanning, souplesse en vitaliteit o.l.v. 

een ervaren docente. Veel individuele aandacht, instappen kan op elk niveau. 
Lestijden: maandag van 18 tot 19.15 uur, dinsdag van 20 tot 21.15 uur en 

woensdag 18.45 tot 20.00 uur. 
Voor meer info of aanmelden voor een gratis proefles: arja662@gmail.com 

mailto:arja662@gmail.com
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OpenTuinKunst weekend Kweeklust en Tuinwijck 

Op zaterdag 29 en zondag 30 juni van 11.00 tot 17.00 uur vindt het vierde 
OpenTuinKunst evenement plaats op de tuinparken Kweeklust en Tuinwijck. 

Dit keer een weekend lang. 
Naast meer dan 30 fraaie ‘open tuinen’, soms met exposities en 

muziekoptredens door de tuinders, zijn veel algemene activiteiten gratis 

toegankelijk voor een algemeen publiek. Op de parken is op de dagen zelf een 
mooie folder beschikbaar met een wandelroute langs de open tuinen en een 

overzicht van alle activiteiten.  
Het programma is zo gevarieerd mogelijk samengesteld, ook voor de tuinders 

zelf op de tuinparken. De zaterdag begint om 11 uur op Kweeklust met het 

openstellen van de open tuinen aldaar en met een rommelmarkt, die tot 17.00 
uur te bezichtigen zijn. Tuinwijck begint zaterdag om 13.00 uur met 

(kinder)activiteiten, wandelingen en workshops. Zo zal onder leiding van een 
stadsbioloog een “plukwandeling” worden georganiseerd. 

Op zondag zijn de rollen omgedraaid: Tuinwijck biedt van 11 tot 17.00 uur 
haar open tuinen en een rommelmarkt, terwijl Kweeklust om 13.00 uur begint 

met (kinder)activiteiten, lezingen, rondleidingen en workshops. Zo zal 

Stadsecoloog Fred Haaijen na zijn lezing een “natuurexpeditie” op Kweeklust 
organiseren en is er een workshop over composteren. Tuinpark Kweeklust is 

te vinden aan de Durgerdammerdijk 1 en tuinpark Tuinwijck aan de Liergouw 
55. U kunt zich ook informeren op de websites van de tuinparken: 

www.tuinparkkweeklust.nl en www.tuinparktuinwijck.nl 

 
 

 
Kledingbeurs & Kringloop 

De kledingbeurs en kringloopwinkel in het Dorpshuis van Holysloot is weer 
geopend op zaterdag 6 juli en 3 augustus van 11 tot 14 uur! 

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! 

 

http://www.tuinparkkweeklust.nl/
http://www.tuinparktuinwijck.nl/
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Landelijk open imkerdag 

Op zaterdag 13 juli en zondag 14 juli organiseert de Imkersvereniging 
Waterland hun open imkerdag. 

Van 10.00 tot 15.00 uur bent u van harte welkom op Volkstuin Wijkergouw. 
Ingang aan de Zuiderzeeparkweg vlak na de rotonde of aan de zijde van de 

Paterslaan. Een kijkje bij de imker: 

 waar komt de honing vandaan 

 hoe werken de bijen 

 drachtplanten 

 kijkkast 

 kaarsje maken 

 honing proeven 

Meer informatie op www.bijenhouders.nl-open-imkerijdag 
 

 
 

Open middag in Holysloot 
In de zomerperiode is er op donderdag 25 juli 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 staan 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 en als u vervoer nodig heeft kunt u contact opnemen 
met ds. Carolina Koops-Verdoes, tel. 8457369, c-koops@live.nl. 

 
 

 

Holyslootrun 
Bent u al aan het trainen voor de jaarlijkse Holyslootrun? 

Op zaterdag 24 augustus vindt de 5e editie plaats! 
Het nieuwe, verlengde parcours – van ca. 3.5 km – start in de Dorpsstraat en 

gaat dwars over weilanden en door sloten van Holysloot. 
Om 15.30 uur gaan we van start met de Kinderrun. Dit kleine parcours is 

inclusief hindernissen en sloten. Een zwemdiploma en toezicht van ouders zijn 

daarom een voorwaarde. Deelname voor de kinderen is gratis. 
Aansluitend op de Kinderrun start de run voor volwassenen. 

Inschrijven voor deelname kan ter plaatse en kost € 2,50. 
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Blaas de Muziekkapel nieuw leven in! 

Op zondagmiddag 1 september a.s. tussen 1 en 5 uur, zullen er 
traditiegetrouw weer optredens plaatsvinden in de drie Waterlandse 

muziekkapellen. 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. 

In Schellingwoude aan de Wijkergouw, Ransdorp aan de Dorpsweg en 
Durgerdam aan de Durgerdammerdijk. 

Twee orkesten per Muziekkapel, programmering volgt later... 
Sinds 2011 organiseert de ‘Stichting Muziekkapellen’ jaarlijks optredens in de 

3 identieke houten muziekpaviljoens in Waterland. In 1923 zijn er 4 gebouwd 

door werkloze scheepstimmerlieden, tevens leden van de plaatselijke fanfares. 
De Muziektent in Zunderdorp is afgebroken en de andere 3 hebben de 

sloophamer kunnen ontlopen en zijn nu erkende monumenten.  
De muzikanten blijven op dezelfde plek en het publiek kan zich verplaatsen, 

bij voorkeur per fiets. 
In het tijdschrift ‘Ons Amsterdam’ is in 2016 een artikel verschenen van de 

hand van Huguette Mackay over de geschiedenis van de Muziekkiosken in 

Amsterdam, waarvan er ooit 26 waren en nu nog maar 6 over zijn. 
Stichting Muziekkapellen 

www.muziekkapellen.nl 
 

 

 
Roeien met de Waterlandse Melkschuit 

De Waterlandse Melkschuit (replica van historische schip waarmee van 1700-
1900 dagelijks melk naar Amsterdam werd gebracht) is van de winter 

helemaal geschilderd en ligt er dus weer glimmend bij in z'n vaste ligplaats bij 
Watersportvereniging Durgerdam. Van daaruit wordt er weer geroeid met 

ploegen van zes roeiers en een stuur. Onderweg kan gewisseld worden en 

dus kunnen er een paar extra roeiers mee. Er zijn nu vier ploegen die 
regelmatig recreatief roeien op het IJmeer. Dat is goede lichaamsbeweging! 

Kennismaken met roeien met de melkschuit? Geef je per e-mail op bij Dave 
Bouw (davebouw@noorderijdijk.nl). Dan wordt je uitgenodigd een keer met 

een ploeg mee roeien. 

Als je meer mee gaat roeien, dan betaal je € 25,- voor 2019 als 
kostenvergoeding. Meer informatie: www.waterlandsemelkschuit.nl 

 

http://www.muziekkapellen.nl/
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MBSR Mindfulness training in Broek in Waterland 

Vanaf dinsdag 17 september start in Het Broeker Huis te Broek in Waterland 
de 8- weekse Mindfulness Based Stress Reduction training, oftewel MBSR 

training. In deze training leer je hoe je bewust kan zijn van het huidige 
moment. Je kunt het woord ‘mindfulness’ vertalen als ‘opmerkzaamheid’ of 

‘aandachtigheid’. Door opmerkzaamheid te trainen, leer je om een pas op de 

plaats te maken. In de drukke gehaaste levens van tegenwoordig schiet dat er 
namelijk vaak bij in. Dit veroorzaakt stress, vermoeidheid en andere fysieke 

en mentale klachten. Aan de hand van verschillende (meditatie)oefeningen 
leer je de aandacht terug te brengen naar de ervaring van dit moment, 

zonder oordeel en met een vriendelijke open houding. Het effect hiervan is 

onder andere dat je meer rust in je hoofd creëert, je eigen reactiviteit en 
patronen leert kennen, milder naar jezelf en anderen wordt en meer in het 

moment leert leven. 
Voor wie:  Iedereen tussen de 30 en 67 jaar die behoefte heeft aan 

  praktische handvatten om door het leven te navigeren. 
Data:    17 september; 24 september; 1 oktober; 8 oktober; 

  15 oktober; 29 oktober; 5 november; 12 november; 

  19 november 
Tijd:  19.30 – 22.00 uur 

Stilte dag: zondag 20 oktober van 10.00-17.00 uur 
Kosten:  Speciaal introductie tarief: € 350,- 

  Dit is inclusief werkmap, audiobestanden voor thuisbeoefening  

  en ondersteuning via mail tijdens de trainingsperiode. 
Plaats:   Het Broeker Huis, Leeteinde 16, Broek in Waterland 

Ervaring met meditatie is niet nodig! 
Meer informatie of aanmelden: 06-23909299 of mail info@evakam.com 

Voorafgaand aan de 8-weekse MBSR training maak ik met iedere deelnemer 
een afspraak voor een persoonlijke kennismaking. 

Graag tot ziens! Eva Kam 

 
 

 
Gezin zoekt huurhuis 

Wie kan ons helpen? Per 1 september 2019 zoeken wij met spoed een woning 

voor ons gezin. We zijn een samengesteld gezin met drie dochters. 
We zoeken in de omgeving i.v.m. werk en kinderopvang aan de Liergouw. 

De nood is hoog, ons budget is € 1.250,- 
Heel graag contact opnemen met: Eva Smid, ewmsmid@gmail.com 

 

mailto:info@evakam.com
mailto:ewmsmid@gmail.com
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Toren van Ransdorp 

De Ransdorper Toren is weer geopend en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. 
Naast toeristen ook veel mensen uit Amsterdam en omgeving. De toren is 

tevens een toeristisch informatie punt (TIP) waar diverse folders en 
fietsroutes te verkrijgen zijn. 

Dit jaar is het Rembrandtjaar en aangezien Rembrandt ook in Ransdorp kwam 

en de toren heeft geschetst, zullen wij hier uitgebreid aandacht aan besteden. 
Ook zullen er verschillende exposities te zien zijn en kunt u de tentoonstelling 

van de Watersnood van 1916 bezichtigen. 
Iedereen die de toren wil beklimmen om van het weidse uitzicht te genieten is 

welkom tijdens de reguliere openingstijden. Aan huwelijksaanzoeken of 

groepsactiviteiten buiten de openingstijden werken wij graag mee. 
Op de tussenverdieping kunt u even uitrusten om de tentoonstellingen te 

bekijken. 
april t/m juni  zaterdag en zondag van 11.00 – 17.00 uur 

juli en augustus  dinsdag t/m zondag van 11.00 – 17.00 uur 
september  zaterdag en zondag van 11.00 – 17.00 uur 

Toegang € 0,50 p.p. 

maandag gesloten. 
Om op afspraak langs te komen kunt u bellen naar 020-4904605 of stuur een 

mailtje naar ransdorpertoren@gmail.com 
 

 

 
Activiteiten Staatsbosbeheer 

De komende maanden organiseert Staatsbosbeheer verschillende leuke 
activiteiten in Waterland zoals een workshop fotografie, een orchideeën tocht 

of yoga op een bijzondere plek. Meer informatie op: 
https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/waterland/activiteiten 

 

 
 

 

http://www.ransdorpertoren.nl/nl/intro/
mailto:ransdorpertoren@gmail.com
https://www.staatsbosbeheer.nl/natuurgebieden/waterland/activiteiten


 

 

 

Agenda juni-juli-augustus 2019 

 

 

20 juni Werkgroep Bijen & Insecten, CDR 
21 juni Stadsdeelcommissie Noord-Oost, CDR 
22 juni Markt Tuinpark Wijkergouw 
22 juni Toneel in Ransdorp 
22 juni Midzomerfeest Schellingwoude 
22 juni Waterlandse Wijnproeverij, Schellingwoude 
22 juni Eten bij de boer, Boergondineren 

22&23 juni Waterland Kerkenland, Zuid-route 
23 juni Taizé viering Durgerdam 
28 juni Ophaaldag grof vuil 

29&30 juni OpenTuinKunst weekend 
29&30 juni Waterland Kerkenland, Noord-route 

  
6 juli Kledingbeurs & Kringloop Holysloot 
9 juli Dagelijks Bestuur, CDR 

13&14 juli Landelijke open Imkerdag 
20 juli Eten bij de boer, Boergondineren 
25 juli Open middag, Holysloot 
26 juli Ophaaldag grof vuil 

  
3 augustus Kledingbeurs & Kringloop Holysloot 
23 augustus Ophaaldag grof vuil 
24 augustus Holyslootrun 
1 september Muziekkapellen concerten 
 
 


