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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 
Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

van 9.00 tot 15.00 uur 
Telefoon: 020-4904437 
Email:   info@centraledorpenraad.nl 
Website: www.centraledorpenraad.nl 
 
Storingsnummers 
Alarmnummer (ambulance, politie, brandweer)  112 
Politie (niet spoedeisend)    0900-8844 
Doktersdienst (spoed 's avonds, 's nachts, weekend) 088-0030600 
gas- en stroomstoring     0800-9009 
Waternet      0900-9394 
Melding openbare ruimte    14020 
Meldingen in de openbare ruimte kunnen ook doorgegeven worden via: 
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/mor-0/melding-openbare/ 
 

Colofon 
Kopij september opsturen uiterlijk tot vrijdag 27 augustus 2021 
Redactie Dorpsweg 35 

1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 
info@centraledorpenraad.nl 

Website: 
www.centraledorpenraad.nl 

Oplage 1000 exemplaren 
Bezorging R. Gils (020-3370816) 
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te redigeren en in te korten. 
De eindverantwoordelijkheid berust bij het dagelijks bestuur van de Centrale 
Dorpenraad 
 

mailto:info@centraledorpenraad.nl
http://www.centraledorpenraad.nl/
mailto:info@centraledorpenraad.nl
http://www.centraledorpenraad.nl/
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Nieuws van de Centrale Dorpenraad 
 
De laatste loodjes vóór de zomervakantie, hopelijk kunnen we genieten van 
een fijne zomer en mogen we in september de ‘normale’ activiteiten weer 
opstarten. Het zou fijn zijn als clubs en verenigingen hun bijeenkomsten weer 
kunnen gaan houden. Een mooie zomer toegewenst! 
N.B. het kantoor van de Centrale Dorpenraad zal ook nog enige tijd gesloten 
zijn i.v.m. de vakantie. 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
Deze meeste vergaderingen worden online gehouden of anders op het 
kantoor van de Centrale Dorpenraad. 
17 juni  Overleg Gebiedsteam 
27 augustus Uiterste datum inleveren kopij ’t Zwaantje 
 
 
Tekening voorpagina 
Op de voorpagina van 't Zwaantje staat een tekening, weet u waar dit is? 
Stuur het antwoord naar info@centraledorpenraad.nl, één van de goede 
inzendingen ontvangt het boek 'Zwaan, 60 verhalen over Landelijk 
Amsterdam-Noord'. 
Op 't Zwaantje van mei stond een tekening van stolpboerderij ‘De Liere’ aan 
de Liergouw 54, winnaar van het boek is Hr K. Schotanus uit Beverwijk. 
 
 
Milieuzone Zuiderzeeweg 
Sinds november 2020 geldt in Amsterdam een milieuzone voor oudere 
dieselvoertuigen. De milieuzone omvat nagenoeg het gehele gebied binnen de 
Ring A10. Dat betekent dat stedelijk Amsterdam-Noord nu grotendeels 
onderdeel is van de milieuzone. Op de Ring A10 mag u blijven rijden met uw 
dieselauto en u kunt altijd de ring af om naar het buitengebied te gaan, zo 
stelt de gemeente. 
Ook de Zuiderzeeweg valt onder de milieuzone, hierdoor kunnen oude diesels 
niet vanaf de afslag S115 (Schellingwoude, Nieuwendam, Durgerdam) via de 
Zuiderzeeweg richting het buitengebied rijden, zij dienen dit via de afslag 
S116 (Noord, Centrum, Volendam) te doen, een flinke omweg als je in 
bijvoorbeeld Durgerdam moet zijn. 
Ondervindt u problemen met de milieuzone dan kunt u dit melden bij de 
Centrale Dorpenraad, mail naar info@centraledorpenraad.nl of telefonisch 
020-4904437. 
De aangeleverde informatie wordt verzameld en besproken met de gemeente. 

mailto:info@centraledorpenraad.nl
mailto:info@centraledorpenraad.nl
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Activiteiten- en Informatiegids 
De voorbereidingen aan de nieuwe editie van ‘De wegijzer van Landelijk 
Noord’ zijn gestart. In deze Activiteiten- en Informatiegids staat een overzicht 
met activiteiten en contactgegevens van de vele verenigingen, initiatieven en 
bedrijven van ons gebied. 
Hopelijk kunnen in september de activiteiten van alle clubs en verengingen 
weer beginnen, rond deze tijd komt dan de nieuwe gids ook uit. 
Heeft u wijzigingen, ideeën of suggesties voor de nieuwe gids of interesse in 
het plaatsen van een advertentie neem dan contact op met kantoor 
tel 020-4904437 of mail naar info@centraledorpenraad.nl 
De gids is te vinden op: www.centraledorpenraad.nl/nieuws/wegwijzer 
 
 
 
Werkzaamheden 
In het kader van het Instandhoudingsprogramma Landelijk Noord worden er 
werkzaamheden uitgevoerd, een kort overzicht: 
• Rond de bouwvak worden de werkzaamheden aan de fietspaden 

Molenslootpad en Weerslootpad en de fietsbruggen in deze fietspaden 
afgerond. Aansluitend wordt het parkeerterrein achter de kerk in 
Ransdorp opgeknapt, asfalt wordt vervangen door klinkers. 

• Na de vakantie start dan het werk aan de Zwarte Gouw, eerst van de 
Liergouw tot iets na het Weerslootpad en dan het stuk tot de 
Zunderdorpergouw. De werkzaamheden aan de Zwarte Gouw duren 
waarschijnlijk tot de kerst 

• De kerktoren van Zunderdorp wordt gerestaureerd waarbij o.a. het 
voegwerk wordt vernieuwd. In juli moet het werk afgerond zijn. 

• Het groot onderhoud aan de Dorpsweg Ransdorp 99 t/m 133 is afgerond. 
• De werkzaamheden in de dorpskern van Zunderdorp waarbij elektra, riool, 

waterleiding en de bestrating worden aangepakt zijn gestart op de 
Middenlaan. Dit geeft regelmatig stremming van het verkeer. 

• Het parkeerterrein aan de Durgerdammergouw wordt geasfalteerd en 
langs de Poppendammergouw tussen huisnr. 25 – 35 wordt beschoeiing 
geplaatst. 

• De sanering van dieselolie Dorpsweg Ransdorp wordt waarschijnlijk in 
week 29 uitgevoerd. 

Een uitgebreid overzicht van de diverse werkzaamheden met informatie, 
planning en bewonersbrieven staat op de website, bij Nieuws en 
Werkzaamheden: www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden 
 
 

http://www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden
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Plan voor nieuwe afvalcontainers 
De gemeente werkt aan een plan voor nieuwe afvalcontainers. Met als doel 
dat er voor alle soorten afval voldoende containers komen. 
Op dit moment gooien we ons afval als volgt weg: 
 Glas en papier in de diverse containers in en bij onze dorpen 
 Textiel in containers elders in de stad of bij een Afvalpunt 
 Restafval in de rolcontainers bij onze woningen 
 Grof afval wordt maandelijks opgehaald of brengen we naar een Afvalpunt 
 Chemisch afval en elektrische apparaten brengen we naar een Afvalpunt 

of leveren in bij een winkel. 
Van gescheiden afval worden weer nieuwe dingen gemaakt. Daarom haalt de 
gemeente in een fabriek achteraf plastic en metaal uit ons restafval.  
Ook van gft (groente , fruit, etensresten en tuinafval) worden nieuwe 
producten gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan compost. Daarom gaan we in de 
toekomst ons gft gescheiden weggooien en krijgen we hiervoor een nieuwe 
rolcontainer. Zo kunnen we dichtbij de keuken ons gft in de container doen. 
In het plan voor de nieuwe afvalcontainers staat welke containers waar 
komen. En een aantal keuzes voor het soort container. De gemeente verwacht 
dat een eerste voorstel van het plan in juli klaar is. Alle bewoners in landelijk 
Noord ontvangen dan een brief met meer informatie en kunnen op het 
voorstel reageren. 
 
 
Zwemwater Markermeerdijk 
Vanwege de werkzaamheden i.v.m. de dijkversterking tussen Uitdam en 
Durgerdam (dijkvak 15), is het niet veilig om langs dit deel van de dijk te 
recreëren / zwemmen! In dit gebied is er mogelijk drijfzand, rijden er zware 
machines en is er gevaar op en onder het water. 
Het is wel mogelijk om te zwemmen bij Europarcs Resort Poort van 
Amsterdam en het Hemmeland in Monnickendam. 
 
 

Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 
 
Mokumflex 
Op dinsdag 8 juni heeft de Werkgroep Openbaar vervoer LN overleg gehad 
met de gemeente. Deze is bezig met het opstellen van een evaluatie en 
advies-rapport over Mokumflex.  
Dit rapport is belangrijk omdat het contract met Staxi eind 2021 afloopt en er 
bepaald moet worden hoe het openbaar vervoer daarna geregeld gaat 
worden. 
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Uitnodiging startbijeenkomst proef lisdoddeteelt in de Burkmeer 
Gemeente Amsterdam nodigt u uit voor de startbijeenkomst van de proef met 
lisdoddeteelt in de Burkmeer. Wethouder Marieke van Doorninck en 
stadsdeelbestuurder Saskia Groenewoud geven het startschot op dinsdag  
6 juli om 15.30 uur bij de waterinlaat van de Burkmeer, ter hoogte van het 
waterschapsgemaaltje aan de Broekergouw. Vervolgens geven de uitvoerders 
de Struunhoeve en Wetland Products een korte toelichting op de 
werkzaamheden die u de komende periode in het gebied kunt verwachten.  
De bijeenkomst vindt buiten plaats. Vanwege de beperkte 
parkeermogelijkheden, adviseren we u om met de fiets te komen. Bij het 
gemaaltje is voldoende ruimte om met een groepje mensen anderhalve meter 
afstand van elkaar te houden. Houdt u hier zelf ook rekening mee? 
Waarom ook al weer lisdoddeteelt? 
Gemeente Amsterdam heeft de ambitie om in Waterland bodemdaling tegen 
te gaan en de biodiversiteit te vergroten. Door bodemdaling droogt het veen 
uit. Hierdoor wordt er meer CO₂ uitgestoten. Met deze proef gaan we 
onderzoeken of we landbouw kunnen ontwikkelen die de bodem beschermt 
en zorgt voor minder CO2-uitstoot. 
Meer informatie 
Wilt u meer informatie over de proef? Bekijk dan onze webpagina op 
amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/pilot-lisdoddeteelt-
burkmeer. Heeft u vragen? Stuur dan een mail aan projectleider Juul Willems, 
juul.willems@amsterdam.nl. 
 
 

Informatie & Activiteiten 
 
Mooi, warm en waardevol afscheid 
Uitvaart1001lichtjes is een uitvaartonderneming die meedenkt. Om samen 
met jou van het afscheid iets moois, warms en waardevols te maken. 
Uitvaart1001lichtjes is gevestigd in Schellingwoude. 
We zijn dag en nacht bereikbaar op 0299-240012 en bieden direct hulp bij het 
nemen van de eerste stappen. Bij een eerste kennismaking vinden we het 
belangrijk om een beeld te krijgen van de persoon die is overleden. Wat voor 
persoon was zij of hij? Wat was kenmerkend voor haar of hem? We helpen 
door goed te luisteren, alle tijd te nemen en ideeën aan te reiken waar nodig. 
Bezoek onze website www.uitvaart1001lichtjes.nl voor meer informatie over 
onze werkwijze. Liever een keer persoonlijk kennismaken? 
Bel of mail ons voor het maken van een vrijblijvende afspraak. 
Liesbeth Steur & Richard Schimmelpennink 
06-2464 5280 / 0299-240012 - info@uitvaart1001lichtjes.nl 

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/pilot-lisdoddeteelt-burkmeer
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/pilot-lisdoddeteelt-burkmeer
mailto:juul.willems@amsterdam.nl
http://www.uitvaart1001lichtjes.nl/
mailto:info@uitvaart1001lichtjes.nl


 

7 
 

Muziektheater locatievoorstelling ‘De Stolp’ 
In 2016 was er de theatervoorstelling Wie Wind Zaait, rond de 
watersnoodramp van 1916. Dit jaar zijn we terug met de volgende 
grootschalige locatie voorstelling ‘De Stolp’ en vieren 100 jaar aansluiting van 
Landelijk Noord bij Amsterdam. De Stolp is een komedie op locatie over de 
verhouding tussen stad en platteland.  
In 1921 werden de dorpen van Landelijk Noord; Ransdorp, Holysloot, 
Schellingwoude, Zunderdorp en Durgerdam onderdeel van de stad 
Amsterdam. Naar aanleiding van dit historische feit brengt Stichting Waterland 
Projecten in samenwerking met de Friese theatermakers BUOG de voorstelling 
De Stolp. Weer met muziek door de Waterlandse Harmonie, een groot koor en 
vele acteurs. 
 
Het verhaal 
In de voorstelling worden de wederzijdse vooroordelen tussen stedelingen en 
dorpelingen pijnlijk duidelijk. We volgen de perikelen van boer Ron om een 
groots spektakel te organiseren. Hij haalt daarvoor een gerenommeerde 
regisseur (en ex-bewoonster van Ransdorp) uit Amsterdam. De clash tussen 
stad en platteland laat zich al snel zien. Wat bezielde Waterland in 1921 om 
zich aan te sluiten bij de stad? En wie wint in 2021? De boeren, de natuur of 
de projectontwikkelaars? 
 
Credits 
Het stuk wordt gespeeld door Dimme Treurniet, Saskia Mees, Harriet Stroet 
en 17 amateurspelers. De muziek is geschreven door Thomas Geerts, 
liedteksten door Arno Smit. De muziek wordt gespeeld en gezongen door de 
Waterlandse Harmonie en een projectkoor. Meer dan 100 mensen uit 
Waterland staan iedere avond op de planken in een spectaculair decor! 
 
Speeldata: 
We spelen 10 voorstellingen tussen 1 - 17 juli in het weiland in Ransdorp. 
Speeldata: 1 + 2 + 3 + 4 juli / 8 + 9 + 10 juli / 15 + 16 + 17 juli 2021 
Aanvang: 20.00 uur 
Speellocatie: weiland Bloemendalergouw 11 Ransdorp, Amsterdam 
Tickets: € 25,- | Stadspas/65+ € 20,- | tot 15 jr € 15,- 
Op de website www.de-stolp-amsterdam.nl staat alle informatie en zijn 
tickets te koop. 
 
Wil jij meehelpen met De Stolp? Helemaal super! Je kan je opgeven als 
vrijwilliger bij Janine Driessen; vrijwilligers@de-stolp-amsterdam.nl  
of bel 06-19173177 

https://de-stolp-amsterdam.us1.list-manage.com/track/click?u=fb110b0246e6f3802b2a25031&id=e1e4d49473&e=f082f81ee5
mailto:vrijwilligers@de-stolp-amsterdam.nl
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Als Amsterdam zich over ons ontfermt 
Boek over de geschiedenis van de inlijving bij Amsterdam van de gemeenten 
Buiksloot, Nieuwendam en Ransdorp in 1921. 
Als u goed voorbereidt naar de theatervoorstelling ‘De Stolp’ wilt is dit hét 
boek wat u moet lezen! Nu verkrijgbaar voor slechts € 7,50 bij de Centrale 
Dorpenraad of het Historisch Centrum. 
Op te halen op Dorpsweg 35 in Ransdorp of bel 020-4904437, mail naar 
info@centraledorpenraad.nl om iets af te spreken (verzenden mogelijk). 

In 1921 heeft Amsterdam een aantal gemeenten geannexeerd. Op de 
zuidoever van het IJ zijn de gemeenten Sloten en Watergraafsmeer tegen hun 
zin opgeheven. Maar op de noordoever vroeg Buiksloot in 1913 zelf om 
aansluiting bij Amsterdam. Vijf jaar later smeekten de bewoners van de 
gemeenten Nieuwendam en Ransdorp om bij Amsterdam te mogen horen. De 
hoofdstad had aan de noordoever eigenlijk alleen interesse in het 
onbebouwde gebied ten zuiden van de Waterlandse Zeedijk. Zij wilden daar 
industrieën vestigen. Maar onder druk van de provincie accepteerde 
Amsterdam tenslotte het hele grondgebied van de drie Waterlandse 
gemeenten. Zo werden de inwoners van Buiksloot, Nieuwendam, Zunderdorp, 
Ransdorp, Durgerdam, Holysloot en Schellingwoude in 1921 Amsterdammers. 
 
 
Ondertussen bij De Stolp:  
Boer Ron is ten einde raad, de hoofdrolspeelster is weggelopen.... 
Beste mensen, ik ben dus met Simone gaan praten en ik heb gezegd, ik 
begrijp dat je het niet leuk vond, maar ja, ik krijg ook wel eens wat over mij 
heen, kun je je er niet over heen zetten. En toen zei zij, ja, dat dat dus 
moeilijk is, ze is daar nou eenmaal gevoelig voor, voor vijandigheid, dat heeft 
ook met haar jeugd te maken, een nogal opvliegende vader heeft ze gehad, ik 
zal dat hier niet allemaal uit de doeken doen, dat is ook privé, maar daardoor 
is zij… wat zal ik zeggen, PTST, ze is er voor in behandeling, en ze ziet het 
niet zitten om zich opnieuw bloot te stellen. Toen ben ik dus weer naar Jet 
gegaan, maar daar zat ook niet veel beweging, dus toen heb ik gezegd, Jan 
Heertjes. Ik weet niet of jullie hem kennen, Jan Heertjes is een geweldige 
vent, die woont daar op de hoek, hij is een soort mediator, hij werkt met 
kleuren. Ik dacht, kunnen we hem er niet bijhalen, maar daar hadden ze 
allebei geen trek is, dus ja dan komt bijna het moment, dat je moet zeggen 
‘ja, het is jammer, maar het zit er niet in’. Heel vervelend. Dus we hebben 
vooralsnog geen hoofdrolspeelster. Heeft iemand een idee? 
Wil je weten of het nog goed komt? 
Zie de flyer in dit Zwaantje en bestel kaarten voor de voorstelling! 
  

mailto:info@centraledorpenraad.nl


 

9 
 

Koop vegetarische boodschappen verpakkingsvrij aan de deur 
Het is nu mogelijk om verpakkingsvrije veganistische producten aan huis 
geleverd te krijgen. Jesse de Wit verkoopt met zijn start-up ‘Verpakkings Vrij 
Vegan’ wekelijks onder andere een plantaardige variant voor yoghurt, 
sojadrank, veganistische burgers en kaas. 
Ook landelijk Noord valt binnen het bezorggebied; in Holysloot wordt er al 
goed van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en vallen de zeewier-burgers en 
het alternatief voor yoghurt in de smaak! 
Zowel vegetarisch als afval-arm boodschappen doen blijkt in de supermarkt 
onmogelijk. Alternatieven voor zuivel en vlees zijn altijd verpakt in heel veel 
plastic. Dat moet beter kunnen dacht Jesse de Wit; hij begon een bedrijf dat 
veganistische boodschappen verpakkingsvrij aan de deur levert. Wekelijks rijdt 
hij met zijn bakfiets lang de online aangemelde klanten. 
De bakfiets is niet alleen het meest milieuvriendelijke vervoersmiddel, het 
benadrukt ook de lokale roots. Veel producten komen ook uit Nederland en 
vaak zelfs al uit Amsterdam of omgeving. Zo wordt de veganistische kaas in 
Amsterdam Zuid en Duivendrecht gemaakt, komt de kiemgroente van een 
urban farm in Amsterdam Nieuw West, komt de sojadrank van Twentse 
bodem en worden de burgers ontwikkeld in Haarlem en Amsterdam Zeeburg. 
Meer informatie op https://verpakkingsvrijvegan.nl 
 
 
Profumo Uitnodiging 
Op zaterdag 10 juli 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 heerlijke en interessante zomerse wijnen 
geschonken. Aansluitend aan de proeverij zal Profumo in samenwerking met 
thuiskok Boudewijn Hofman een uitgebreid feestelijk buffet (warme en koude 
gerechten) verzorgen, waarbij uiteraard een mooi glas wijn wordt geserveerd. 
Kosten van de proeverij bedragen € 15,- per persoon. 
Het diner, inclusief 1 glas wijn, wordt u aangeboden voor € 30,- per persoon. 
Indien u komt proeven én eten betaalt u €40,- 
Aanmelden voor de proeverij kan bij Marco Hofman, Dorpsweg Ransdorp 32, 
telefoon: 06-21156102 of email: profumo@ziggo.nl. 
Indien u wilt blijven dineren dan horen wij dat graag vóór zaterdag 3 juli. 
Er is plaats voor maximaal 30 personen, bij mooi weer plekken (buiten). 
Leuk als u een introducee meeneemt.  
Wij hopen u te zien op zaterdag 10 juli! 
Met vriendelijke wijn- en spijsgroet, 
Marco & Boudewijn Hofman 

mailto:profumo@ziggo.nl
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Einde Waterland-Kerkenland 
Waar wij ons grote zorgen over maken is, of we in juni 2021 Waterland-
Kerkenland op een veilige en verantwoorde wijze zouden kunnen laten plaats 
vinden. Onze hoop om dat te kunnen realiseren, onder andere gevestigd op 
een snel en degelijk vaccinatieprogramma, is inmiddels geheel vervlogen. 
De specifieke aard van onze twee muzikale fietsweekends, met veel publiek 
en musici, volle kerken, maakt het onmogelijk om dit evenement te 
organiseren. Verschillende alternatieven zijn door ons overwogen, maar als 
onhaalbaar of onwenselijk gezien. 
Het organiseren van dit muzikale fietsevenement langs de kerken van 
Landelijk Noord en Waterland kost maanden aan voorbereiding. Het was 
gewoon te onzeker of dit wel door zou mogen gaan.  
Daarom hebben we besloten om ook dit jaar Waterland-Kerkenland geen 
doorgang te laten vinden. 
Waar de organisatie twee jaar geleden al toe had besloten, is om geheel te 
stoppen met Waterland-Kerkenland. Na 24 succesvolle jaren is het mooi 
geweest. Het 25-jarig jubileum zou een prachtige afsluiting zijn geweest, 
maar dat kwam er helaas niet van, vanwege de coronamaatregelen. 
Het doet ons pijn dat het ophoudt, maar het is niet anders. Stoppen op het 
hoogtepunt van je bestaan, is altijd beter dan blijven doorgaan tot het niet 
meer gaat. Bedankt voor uw enthousiasme en wie weet komt er weer een 
ander geweldig evenement.  
Met hartelijke groet,  
namens de Commissie Kerk en Cultuur Waterland,  
Henk Breur 
 
N.B. 
De Centrale Dorpenraad vindt het jammer dat er geen ‘laatste keer’ 
georganiseerd kan worden maar begrijpt de keuze. Wij willen de 
commissieleden allemaal hartelijk bedanken voor hun jarenlange inzet van dit 
vaste ijkpunt in het jaar! Veel mensen hebben ervan genoten. 
 
 
Herhaalt de geschiedenis zich in Ransdorp? 
Meer dan 300 jaar voeren er dagelijks melkschuiten naar Amsterdam met 
vaten verse melk en karnemelk uit Waterland. De boerderijen met het 
melkvee stonden onder meer in Zunderdorp en Ransdorp. Tot zo’n 120 jaar 
geleden voeren er dagelijks melkschuiten vanuit Ransdorp. 
Het plan is om met een groep enthousiastelingen eenmaal per week in de 
prachtige replica van de melkschuit te gaan roeien en zeilen. Welke 
Ransdorpers doen er mee? Geef je snel op via www.waterlandsemelkschuit.nl 

http://www.waterlandsemelkschuit.nl/
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Het Midzomerfeest Schellingwoude 2021 gaat door in het najaar! 
SAVE THE DATE! Deze nazomer-editie vindt plaats op 14 augustus 2021. 
Meer informatie volgt in aankomende maanden. Tot die tijd kan je op de 
hoogte worden gehouden van het Midzomerfeest Schellingwoude via 
Facebook (facebook.com/midzomerfeestschellingwoude). Tot dan! 
 
 
Voortgang hotel Zuyderziel 
Het voorpand aan de dijk wordt in juni in de steigers gezet. De hele schil van 
het gebouw wordt eraf gehaald om te worden gerestaureerd en vervolgens te 
worden teruggeplaatst. Aan het achter liggende pand zal een veranda worden 
aangebouwd en komen er in de zijgevel openslaande deuren.  
En goed nieuws, want in september verwachten we dat we onze plannen ‘live’ 
aan jullie kunnen laten zien en daar hebben we nu al zin in! 
Steiger onbetrouwbaar 
Tijdens de zomermaanden wordt er vaak gebruik gemaakt 
van onze aanlegsteiger, echter deze bevindt zich niet in de 
allerbeste staat. Wees dus voorzichtig als je aanlegt en wij 
raden het af om erop te klimmen of overheen te lopen. 
Indien deze toch wordt gebruikt, zorg dan dat de rommel 
en spullen worden opgeruimd. Er ligt nogal eens wat afval, 
dit kan zo in de natuur komen… 
Op de hoogte blijven? 
Na het zomerreces van ‘t Zwaantje zullen we pas in september hier weer het 
volgende bericht plaatsen. In de tussentijd is de voortgang van de bouw in de 
Bouwapp te volgen. Deze is via de QR code gemakkelijk op je telefoon te 
downloaden. Hier worden alle belangrijke mededelingen, waaronder 
hindermomenten gedeeld, maar ook de aankondiging van de presentatie van 
onze plannen. De app biedt daarnaast de mogelijkheid om te reageren op 
gebeurtenissen en mededelingen rondom het project. Ook via deze weblink te 
bekijken: https://debouw.app/projects/durgerdam/updates 
Wij wensen alle Durgerdammers en omliggende dorpen een fijne, zonnige 
vakantie toe!  
 
 
Kringloopwinkel Holysloot 
De kringloopwinkel in het Dorpshuis van Holysloot is op afspraak te bezoeken. 
Fijn weer even rustig rondneuzen tussen al de leuke spullen, kleine goederen, 
boeken, schoenen en kleding!  
Maak een privé winkelafspraak bij Linda: tel 06-42571323 
De opbrengst is voor het Dorpshuis Holysloot, Dorpstraat 40. 

http://facebook.com/midzomerfeestschellingwoude
https://debouw.app/projects/durgerdam/updates


 

 

 
 
 

 
Agenda juni-juli-augustus 2021 

 
 

  
17 juni Overleg gebiedsteam 
25 juni Inzameling Grofvuil 
  
1-4 juli Muziektheater De Stolp 
6 juli Startbijeenkomst Burkmeer 
8-10 juli Muziektheater De Stolp 
10 juli Wijnproeverij Profumo 
15-17 juli Muziektheater De Stolp 
23 juli Inzameling Grofvuil 
  
14 augustus Midzomerfeest Schellingwoude 
27 augustus Inzameling Grofvuil 
27 augustus Kopij ‘t Zwaantje 
 
 
 
 


