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Centrale Dorpenraad
‘t Zwaantje is een uitgave van de Stichting Centrale Dorpenraad Landelijk
Noord. Deze stichting is actief in het landelijk gebied van Amsterdam-Noord.
De Centrale Dorpenraad ondersteunt vrijwilligers die zich o.a. inzetten 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/
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Nieuws van de Centrale Dorpenraad
De laatste loodjes vóór de zomervakantie, hopelijk kunnen we allemaal
genieten van een fijne zomer zodat we in september weer uitgerust van start
kunnen. Een mooie zomer toegewenst!
N.B. het kantoor van de Centrale Dorpenraad is de laatste week van juni en in
de maand augustus gesloten.

Agenda Centrale Dorpenraad
Deze meeste vergaderingen worden op het kantoor van de Centrale
Dorpenraad gehouden.
23 juni
Overleg Gebiedsteam
4 juli
Dorpsraad Ransdorp
4 juli
Dorpsraad Zunderdorp
5 juli
Dagelijks bestuur
2 september
Uiterste datum inleveren kopij ’t Zwaantje
5 september
Dorpsraad Ransdorp
5 september
Dorpsraad Zunderdorp
6 september
Dagelijks bestuur

Tekening voorpagina
Op de voorpagina van 't Zwaantje staat een tekening, weet u waar dit is?
Stuur het antwoord, liefst met een mooi/uitgebreide beschrijving, naar
info@centraledorpenraad.nl, graag ook uw naam en adres vermelden.
Eén van de goede inzendingen ontvangt het boek
'Zwaan, 60 verhalen over Landelijk Amsterdam-Noord'.
Op de mei-editie stond een tekening van Dorpsweg 115 in Ransdorp.
Winnaar van het boek is Mw A. Ossewaarde uit Ransdorp.

Schoonmaker/ster gezocht
De Centrale Dorpenraad zoekt iemand die, tegen een vrijwilligersvergoeding,
tweewekelijks een paar uur het kantoor in Ransdorp kan schoonmaken,
tijden in overleg.
Heb je interesse, neem dan contact op met Marianne.
Bel 020-4904437 of mail naar info@centraledorpenraad.nl
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Werkzaamheden
In het kader van het Instandhoudingsprogramma Landelijk Noord worden er
werkzaamheden uitgevoerd, een kort overzicht:
• Werk aan het fietspad Zwarte Gouw van de Liergouw tot de
Zunderdorpergouw. De werkzaamheden aan de Zwarte Gouw duren t/m
september 2022.
• Werkzaamheden in de dorpskern van Zunderdorp waarbij het riool en de
waterleiding vernieuwd wordt. Daarna wordt de bestrating opnieuw
aangebracht. Dit geeft regelmatig stremming van het verkeer. De
werkzaamheden duren t/m mei 2023.
• In de dorpskern van Holysloot wordt de bestrating vernieuwd nadat het
riool, elektra- en gasleidingen in de straat vervangen zijn.
Het werk start in mei 2022 en is naar verwachting in juli 2023 klaar.
Een uitgebreid overzicht van de diverse werkzaamheden met informatie,
planning en bewonersbrieven staat op de website, bij Nieuws en
Werkzaamheden: www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden
Herstelwerkzaamheden bruggen dorpskern Zunderdorp
Het Postje van Gerrit Vreeling (brug 351), tussen de Zunderdorpergouw en
Middenlaan Zunderdorp, is in april met spoed afgesloten voor al het
wegverkeer. Uit onderzoek van de gemeente was gebleken dat onderdelen
van de brug in zeer slechte staat waren waardoor deze veiligheidsmaatregel
genomen moest worden.
Binnenkort beginnen de herstelwerkzaamheden waarbij ook meteen de
Bakkersbrug wordt meegenomen.

Wanneer?




De Bakkersbrug is van donderdag 23 juni 6.00 uur tot vrijdag 24 juni 6.00
uur afgesloten voor al het verkeer.
De Postje van Gerrit Vreelingbrug blijft tot en met woensdag 29 juni
afgesloten. Vanaf donderdag 30 juni kan de brug weer worden gebruikt
door al het toegestane verkeer.

Gevolgen voor het verkeer

Op donderdag 23 juni is de Bakkersbrug afgesloten voor al het verkeer. Dit
heeft flinke gevolgen voor de bereikbaarheid van Zunderdorp en ’t Nopeind.
Autoverkeer, fietsers en voetgangers worden omgeleid. Dit wordt aangegeven
met borden. Tot en met woensdag 29 juni wordt doorgaand verkeer omgeleid
om de verkeersdrukte in Zunderdorp te beperken.
Meer informatie en de bewonersbrief staat op:
www.centraledorpenraad.nl/brug-351-afgesloten
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Asbest aangetroffen op de Zwarte Gouw
Op het fietspad Zwarte Gouw is asbest aangetroffen. Na diverse onderzoeken
wordt er nu aan saneringsplan geschreven om dit vervolgens aan te melden
bij de Omgevingsdienst. Naar verwachting zal de sanering eind juni kunnen
starten. Aannemer Van Gelder had gehoopt de kruising met de
Volendammerweg tijdelijk open te kunnen stellen, maar dit bleek helaas niet
mogelijk. Uiteraard doet de aannemer zijn best om eventuele uitloop van het
project te beperken.
Kopij ’t Zwaantje
Zo’n 10 keer per jaar geeft de Centrale Dorpenraad wijkblad ’t Zwaantje uit en
wordt deze gratis huis-aan-huis in Landelijk Noord verspreid. Ook worden er
Zwaantjes per post verzonden en naar een vaste lezersgroep gemaild.
De totale oplage is 1000 stuks.
Bewoners, clubs en verenigingen kunnen gratis een tekst voor ’t Zwaantje
aanleveren, voor meer commerciële teksten wordt een bijdrage gevraagd.
Deze teksten moeten wel iets met Landelijk Noord te maken hebben!.
’t Zwaantje verschijnt meestal in de eerste week van een nieuwe maand maar
wordt ook wel eens om een (school)vakantie heen gepland.
De data voor het aanleveren van kopij zijn terug te vinden op de website van
de Centrale Dorpenraad: www.centraledorpenraad.nl/nieuws/zwaantje
Hier staan ook eerder edities van ’t Zwaantje.
Enkele tips voor het insturen van een tekst:
 Kopij bij voorkeur aanleveren via de mail: info@centraledorpenraad.nl
 Lever het bijtijds aan, zie daarvoor de inleverdata kopij.
 De kopij mag als tekst in een mail gestuurd worden of in een Word-doc.
Noem de mail en/of het document niet ‘kopij ’t Zwaantje’ -want dat doet
iedereen-, maar naar de titel/onderwerp van de tekst.
 Beschrijf goed waar je bericht over gaat, denk aan: datum, tijd en
contactgegevens, wat zijn eventuele kosten, voor wie is het.
 Alle teksten in ’t Zwaantje worden door de redactie op dezelfde manier
opgemaakt (Tahoma 10, Geen afstand). Gebruik van hoofdletters,
cursieve of dikgedrukt teksten worden niet overgenomen.
 De redactie heeft het recht om kopij te redigeren.
Het is ook mogelijk om een bijlage/flyer bij ’t Zwaantje te voegen, informatie
hierover staat ook op de website.
Voor vragen over het aanleveren van kopij of een bijlage kun je contact
opnemen met de redactie: 020-4904437 of info@centraledorpenraad.nl
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen
Stemmen Buurtbudget
De afgelopen tijd kon er gestemd worden op de plannen die zijn ingediend
voor het Buurtbudget Noord-Oost. Iedere bewoner van 12 jaar en ouder had
hiervoor een persoonlijke stemcode thuisgestuurd gekregen.
Hopelijk heeft u hier gebruik van gemaakt!
Vanuit Landelijk Noord zijn er drie plannen ingediend die met de stemming
meededen, t.w.:
 Fleurig Zunderdorp; bloembollen planten na het opknappen van de
straten en het groen rondom de kerk
 Dijk van Smaragd; Woonboten langs de Durgerdammer- en
Schellingwouderdijk een groendak geven
 Schaduw in de wei voor dieren; Verplaatsbare schaduwplekken voor het
vee
Op 17 juni worden de winnende plannen bekendgemaakt!
Meer informatie op: www.centraledorpenraad.nl/buurtbudget-noord-oost

Mokumflex verlengd
Mokumflex wordt verlengd tot en met 14 december 2024, de gemeente
Amsterdam en Staxi B.V. zijn dat overeengekomen. Het nieuwe contract gaat
in op 1 juli 2022. De volgende punten wijzigen t.o.v. het vorige contract:
 de openingstijden zijn vanaf 1 juli met een uur verruimd: van 7:00 tot
20:00 uur, zeven dagen per week.
 het vervoer wordt volledig elektrisch.
 vanwege de inflatie wordt de prijs éénmalig verhoogd tot € 2,75.
 Staxi mag het vervoer op vaste momenten van 15 minuten gaan
aanbieden (bijvoorbeeld 9:00, 9:15, 9:30) om ritten beter te kunnen
combineren.
 op feestdagen gelden mogelijk gewijzigde openingstijden.
Vanaf 15 december 2024 gaat de nieuwe GVB-concessie in en wordt de
verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer in Landelijk Noord
overgedragen op de Vervoerregio Amsterdam. Op welke manier de
vervoersvraag in Landelijk Noord wordt opgepakt, zal dan door de
Vervoerregio worden bepaald.
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Update RES
Op 9 juni zijn de adviezen van de expertgroepen over windmolens besproken
tijdens de Tijdelijke Algemene Raadscommissie (TAR). Deze expertgroepen
zijn in het leven geroepen tijdens de reflectiefase van windmolens in
Amsterdam. Aparte expertgroepen hebben zich gebogen over de thema’s
gezondheid en natuur. Begin april 2022 hebben de expertgroepen hun advies
opgeleverd. Hiermee is de reflectiefase afgerond.
De gegeven adviezen en meer informatie van de gemeente staat op:
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/windmolensamsterdam

Informatie & Activiteiten
DRC 90 jaar | 2 dagen feest in Durgerdam
Op zaterdag 18 juni en zondag 19 juni viert voetbalvereniging sv DRC een
bijzonder jubileum. En jij bent van harte uitgenodigd om mee te feesten! Met
heel veel leuke spelletjes voor kinderen, foodtrucks met heerlijke hapjes en de
geweldige coverband Soul Survivors. De activiteiten beginnen beide dagen om
9:00 uur, de band speelt vanaf 15:00 uur.
90 jaar, en nog altijd springlevend!
N.B. Graag parkeren buiten het dorp of nog mooier kom lekker op de fiets!
Groen en Open
Nog nooit op een volkstuinpark rondgelopen? Rondom de Ring A10 zijn er
zes! Op 19 juni a.s. kunt u komen kijken, wandelen, ruiken en genieten. Dan
hebben deze noordelijke parken hun gezamenlijke wandelpad gereed:
opgeschoond en geüpdatet. Klaar voor natuurliefhebbers. Een mooi beginpunt
is Tuinpark Kweeklust, Durgerdammerdijk 1. Van daar kunt u doorlopen naar
Tuinwijck, De Molen, Buikslotermeer, Wijkergouw en Rust en Vreugd. Ook
leuk voor kinderen. De wandelroutes op elk Tuinpark (behalve Rust en
Vreugd) zijn gemarkeerd met blauwe en/of genummerde paaltjes. U kunt op
elk Tuinpark insteken of de route verlaten. Voor de hele route moet u een
uurtje of vier uittrekken! Bij de ingang van Tuinpark Kweeklust ziet u een
blauw baken, met de wandelroute van dat Tuinpark op papier.
U kunt ook de QR code inlezen op uw mobiel.
Alvast veel plezier en van harte welkom.
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Midzomerfeest Tuinpark Buikslotermeer
Op zondag 19 juni van 13.00 tot 16.30 uur organiseert Tuinpark
Buikslotermeer hun midzomerfeest met o.a een workshop Turks volksdansen,
kinderactiviteiten en een Rad van fortuin.
Adres: Volendammerweg 305, 1027 EA Amsterdam

We mogen weer!
Op 25 juni kan er eindelijk weer gedanst worden aan de oevers van het IJ in
het Schellingwouderpark tijdens het Midzomerfeest Schellingwoude 2022:
Lekker Klef!
Deze editie wordt gezelliger, warmer en kleffer dan ooit! (maar wel
kindvriendelijk) Geniet van live bands, DJ's, lekker eten en drinken en de
vuurkorven op het gezelligste festivalterrein van én voor Landelijk Noord!
De jeugd kan ook weer van zich laten horen op het open podium aan het
begin van de avond. Aanmeldingen uiterlijk 22 juni via een bericht naar
@MidzomerfeestSchellingwoude op Facebook of Instagram!
Meer informatie: linktr.ee/midzomerfeestschellingwoude

Leer pianospelen met mij!
Pianoles aan huis/of op locatie.
Ik zal me even voorstellen: Ik heet Rosamaria en ben afgestudeerd als
uitvoerend musicus (klassiek) piano aan het conservatorium van Amsterdam
en ik geef pianoles aan huis. Piano leren spelen hoort leuk te zijn en niet
stoffig of saai. Ik leg daar dan ook de nadruk op tijdens mijn lessen.
Dit bereik ik o.a. door jou vrijwel meteen muziek te laten spelen, die jouw
hart sneller doet kloppen. Meteen samen te spelen met je (het gevoel van in
een band spelen) Ook kan ik jou leren om jezelf (zingend) te begeleiden.
Neem een proefles en ontdek mijn bijzondere benadering van pianolessen.
 Lessen op maat van de leerling en niet (altijd) klakkeloos uit een boekje
 Lessen aan beginners t/m gevorderden in de stijlen klassiek/pop
Bel mij voor een proefles! Rosa: 06-47206177'
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Holynote met Peter Zegveld in de kerk van Ransdorp
Het volledige programma voor de Holynote concerten 2022 is bekend en vind
je in bijgaande flyer. Het wordt een diverse reeks op verschillende locaties,
samengesteld door Luc Ex.
Op 26 juni speelt Peter Zegveld een muzikale theaterperformance in de Kerk
van Ransdorp. Zegveld is beeldhouwer, tekenaar, theaterman en musicus
ineen. Hij laat zich niet vangen in één discipline. Hij is een unieke performer
die het publiek met een glimlach naar huis laat gaan. Niet veel performers
weten humor en muziek met zoveel verbeelding te brengen.
Tijdens zijn performances vormen Zegvelds zelfgebouwde geluidsmachines zijn
decor en spreekbuis: als hij die eenmaal laat piepen, kraken, ploffen en knallen
ontstaat er een hele nieuwe werkelijkheid, welkom op planeet Zegveld!
U bent van harte uitgenodigd voor een trip naar planeet Zegveld op in de kerk
van Ransdorp!
Kaartjes á € 15,- zijn te bestellen via de website Holynote.nl
Kinderen tussen 6 en 12 gratis entree

Landelijk Atelierweekend ook in Holysloot

Een unieke kijk in ruim 200 ateliers en Imke Wichers Keramiek doet ook mee

Op zaterdag 25 en zondag 26 juni vindt de achtste editie plaats van het
Landelijk Atelierweekend waaraan meer dan 200 ateliers in heel Nederland
deelnemen. Bezoekers krijgen zo een unieke kijk in het leven en werk van
beeldend kunstenaars. Het keramiek atelier van Imke Wichers in Holysloot is
dan ook open. www.imkewichers.nl geeft een indruk van haar werk.
Deelnemende ateliers in eigen provincie
In elke provincie zijn meerdere ateliers te bezoeken. Via de website van het
Landelijk Atelierweekend www.landelijkatelierweekend.nl, kunnen
geïnteresseerden makkelijk opzoeken welke ateliers wanneer geopend zijn.
Een bezoek aan één of meer ateliers is gratis tijdens het Landelijk
Atelierweekend en een bezoek wordt altijd méér dan gewaardeerd door de
kunstenaars in kwestie. Zij verdienen het om, na twee zeer moeilijke coronajaren, weer bezoekers te ontvangen!
Imke’s atelier is zowel de 25e als de 26e juni van 11.00-17.00 uur geopend.
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Kringloopwinkel Holysloot
De kringloopwinkel in het Dorpshuis van Holysloot, Dorpstraat 40, is iedere
woensdag te bezoeken tussen 10.00 en 13.00 uur. Op de 1e zaterdag van de
maand kun je terecht tussen 11.00 en 14.00 uur, dus zet de volgende data
vast in de agenda: 2 juli, 6 augustus en 3 september.
Kom gezellig langs om rond te neuzen tussen al de leuke spullen, kleine
goederen, boeken, schoenen en kleding! Nu ook betalen met pin.
Voor de inbreng van goederen of kleding graag contact opnemen met Linda:
tel 06-42571323. De opbrengst is voor het Dorpshuis Holysloot.

Oranje Vereniging Ransdorp
Ons bestuurslid Henk Helmig is al sinds 1977 bij de vereniging dat is dit jaar
dus 45 jaar!!!! Henk van harte gefeliciteerd namens het hele team.
Henk is tevens benoemd tot erelid van de vereniging en sluit aan bij Gerard
Bechger en Fred Komin die dit al een aantal jaren zijn.
Mede dankzij uw bijdrage aan een geweldige Koningsdag heeft de Oranje
Verenging Ransdorp het mooie bedrag van € 555 overgemaakt aan GIRO 555
voor Oekraïne.

Amsemble zingt met winnaar Dutch Classical Talent Award
Op 2 en 3 juli gaat het kamerkoor Amsemble o.l.v. Benjamin Bakker de
samenwerking aan met één van de grootste Nederlandse cellotalenten van dit
moment, Anton Mecht Spronk. Al op 19-jarige leeftijd won hij op het Nationaal
Cello Concours 2014 tijdens de Cello Biënnale Amsterdam de 1e prijs,
publieksprijs en de prijs voor de beste vertolking van de opdrachtcompositie.
In 2019 werd Anton op het Verbier Festival de ‘Prix du Rotary’ toegekend, en
in datzelfde jaar won hij een 1e prijs, de publieksprijs en de orkestprijs bij het
Internationale Mazzacurati Concours in Turijn. Vorig jaar won Anton de Dutch
Classical Talent Award 2021.
De concerten vinden plaats in de Grote Kerk van Monnickendam en de
Buiksloterkerk in Amsterdam-Noord.
Kaarten & informatie via www.amsemble.nl
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Bij Bach op de koffie!
Zaterdag 16 juli om 15.00 uur in De Hooischuur een toegankelijk
muziektheater met veel humor én de kwaliteit van de muziek van Bach, ofwel:
Bakkie Bach (Boerderij familie Vendrig)

“Ach pappie, wat een mokerslag!
Als ik niet drie keer op een dag mijn koppie koffie drinken mag
Dan krijg ik heftig huiduitslag
Word ik zo’n uitgedroogde kokkel”

De ‘Koffiecantate’ van J.S. Bach is een geestige, in het Nederlands gezongen,
mini-opera van 45 minuten waarin vader Schlendrian zijn dochter Lieschen
van haar koffieverslaving af probeert te krijgen. Hij geeft haar alleen
toestemming om te trouwen als ze stopt met koffiedrinken. Terwijl
Schlendrian op zoek gaat naar een geschikte man voor zijn dochter, vertelt
Lieschen stiekem aan iedereen dat ze trouwt onder één voorwaarde: dat ze
koffie mag zetten wanneer ze wil. Het moraal van dit verhaal: vrouwen
houden nu eenmaal van koffie!
In de zomer van 2020, midden in de eerste Corona-lockdown, stortten vier
musici zich op ‘De Boerencantate’ van Bach. Deze muziektheatervoorstelling
werd in het Nederlands uitgevoerd op boerenerven en in stallen; ook bij ons
in de hooischuur! De voorstelling werd een groot succes. De Boerencantate
werd meer dan 40 keer uitgevoerd, kreeg aandacht in de landelijke pers en
werd geprezen als één van de beste voorstellingen van 2020.
Dat vraagt natuurlijk om een vervolg: Bakkie Bach!
In deze kameropera-versie van 2 zangers, accordeon en cello wil het team de
muziek zo dicht mogelijk bij de mensen brengen.
De Koffiecantate van J.S. Bach met:
Klaartje van Veldhoven – sopraan
Mattijs van de Woerd – bariton
Renee Bekkers – accordeon
Pepijn Meeuws – cello
Kaarten zijn € 12,50 per stuk. Te reserveren via info@vendrigamsterdam.nl
Voorafgaand aan de voorstelling kan er natuurlijk een ‘bakkie’ gedronken
worden met zelfgemaakte appeltaart! Ook na afloop is de bar open.
De Hooischuur, Liergouw 78B, 1028 BV Ransdorp.
Bel Tanja 06-26236936 voor vragen.
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Zomerconcerten met ABC Ensemble
Elke zomer organiseert het ABC Ensemble projecten voor amateurzangers in
Zunderdorp o.l.v. Benjamin Bakker. Drie achtereenvolgende dagen wordt er
gewerkt aan een programma waarin we ons verdiepen in de stijl van de
componisten en komen onderwerpen als stemtechniek, frasering en koorklank
aan bod. Op zaterdagmiddag wordt het project afgesloten met een concert in
de dorpskerk van Zunderdorp. Na twee jaar kunnen we dit eindelijk weer
doen voor publiek. Van harte welkom.
Kaartverkoop aan de deur, € 10,- (kinderen gratis)
Zaterdag 16 juli, 16:00 uur: Cantate 144 & 150 van J.S. Bach
Zaterdag 30 juli, 16:00 uur: Madrigalen door de eeuwen heen
www.abcprojecten.nl

Holynote met Objet Sonore
Helaas waren we door de slechte weersomstandigheden genoodzaakt het
eerste Holynote concert van dit jaar - zoals oorspronkelijk gepland op 5 juni
j.l.- te verplaatsen, maar gelukkig is er al een nieuwe datum:
Op 28 augustus speelt Objet Sonore | Duo Ada Rave & Luc Ex om 15:00 uur
op het Waterlandplein in Amsterdam-Noord! Het concert is gratis toegankelijk.

Borrel in de Ransdorper Toren
Wat zijn we blij dat we weer helemaal open kunnen zijn!
Om dit te vieren èn om de mooiste foto's van de fotowedstrijd te kunnen
onthullen heffen we graag het glas met alle inwoners van Ransdorp!
We zien jullie graag op zondag 28 augustus van 17.00 tot 19.00 uur.

Openingstijden van de Toren:

juli & augustus: dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur
september: zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur
Hopelijk tot snel!
Groeten van Martha, Mariette, Paulien en Josette
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Hotel Durgerdammerdijk 73
Binnenkort is het alweer twee jaar geleden dat we zijn begonnen aan de
renovatie van het voormalige hotel-restaurant Zuyderziel. Dat deze renovatie
de nodige uitdagingen met zich meebrengt zal u vast niet zijn ontgaan en
wellicht heeft u inmiddels ook overlast ondervonden. Wij begrijpen dat op een
locatie als deze, zaken zoals verkeershinder niet wenselijk zijn. Als
opdrachtgever doen wij er alles aan om, waar het kan, dit zoveel mogelijk tot
een minimum te beperken. Zo maken we gebruik van ons eigen
parkeerterrein naast voetbalclub DRC en vragen wij onze bouwers de
leveringen van materiaal zo vroeg mogelijk op de dag te laten plaatsvinden,
zodat we de bezetting van de dijk kunnen minimaliseren. Met deze
oplossingen kunnen we veel, maar niet alles, ondervangen. Daarom vragen
we u om nog heel even geduld te hebben tot het einde van de renovatie. De
werkzaamheden, waarvan de zwaarste inmiddels zijn afgerond, zullen tot het
einde van dit jaar duren. We zijn nu aangekomen bij de fijne afbouw en
omdat dit onder andere wanden en vloeren betreft, zijn hiervoor minder grote
leveringen nodig. We verwachten echter dat het aanleggen van de tuin en de
bouw van het kleine huisje niet onopgemerkt zullen blijven. Ook hier zullen
we er alles aan doen om mogelijke overlast zoveel mogelijk te beperken. Wij
willen u hartelijk danken voor uw geduld en begrip tot nu toe. We beloven dat
er straks weer een prachtig bouwwerk de Durgerdammerdijk siert.
Indien u vragen of opmerking heeft kunt u altijd contact met ons opnemen
per e-mail durgerdam@aedes.com dan wel via de Bouwapp:
https://debouw.app/projects/durgerdam/updates
We wensen u een fijne zomer toe!

Aedes

KijFit in Durgerdam
Ben jij op zoek naar Fysiotherapie of Personal Training in de buurt?
Of wil je graag starten met Bootcamptrainingen in buitenlucht?
Neem dan contact met ons op of meld je dan aan voor een gratis
proeftraining!
Durgerdammerdijk 76, 1028 CK Durgerdam
Tel. 06-11323068
Email: kije@kijfit.nl
Website: www.kijfit.nl
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Administratief werk gezocht
Voor een aantal uur per dag zoek ik administratief werk, zoals administratie
uitzoeken / orderen, te boeken enz. Meerdere keren per week of elke week
een paar uur. Voor meer info astrid31_6@hotmail.com of 06-46842453

Zeiler Cesar Sierhuis Nederlands kampioen Laser Master Radial
Afgelopen Hemelvaart weekend is er weer een flinke delegatie van de
Amsterdamse zeilvereniging ‘De Doordrijvers’ afgereisd naar het Nederlands
Kampioenschap voor Laser Masters. Dit NK, voor zeilers boven de 30 jaar,
werd dit jaar gehouden op de Braassemermeer bij Roelofarendsveen en
kenmerkte zich door prachtige maar zware omstandigheden met harde wind
en een sterk deelnemersveld uit 11 verschillende landen.
Waar er thuis op het Kinselmeer, aan de Uitdammerdijk, gezeild wordt door
(wedstrijd)zeilers van verschillende niveaus is er ook een mooie groep
fanatiekelingen die regelmatig nationale- en internationale wedstrijden
bezoekt. 17 zeil(st)ers van De Doordrijvers verplaatsten hun boten naar de
Braassem dit jaar.
Jurjen Blokzijl wist tussen de ex Olympiërs in de ILCA 7 categorie (7m²
zeiloppervlak) een knappe 5e plaats te bemachtigen. Cesar Sierhuis en Freek
de Miranda namen in de ILCA 6 categorie (6m² zeiloppervlak) zelfs de 1e en
2e prijs mee terug naar de vereniging.
Het bleef voor de club niet alleen bij overall hoofdprijzen en de nationale titel
voor Cesar, in meerdere leeftijdscategorieën streden de Amsterdammers mee
in de kop en greep bijvoorbeeld Hans Hoedeman de 1e plaats in de categorie
‘Great Grandmaster’ (65+).

Laagdrempelig (wedstrijd)zeilen op het Kinselmeer

Wil jij ook op fietsafstand laagdrempelig meedoen met een grote groep
enthousiaste Laserzeilers dan kun je ieder moment van het jaar instromen.
Heb je al wat (wedstrijd) zeilervaring en wil je eens wat fanatieker meevaren
tijdens de wedstrijden op de club op vrijdagavond, zaterdag- of
zondagmiddag, stap dan eerst eens in onze clubboot. Er staan altijd zeilers
klaar om je tips te geven of te helpen de boot onder controle te krijgen.
Regelmatig worden er ook wat instap trainingen georganiseerd. Wordt je
daarna enthousiaster dan kun je altijd een eigen bootje aanschaffen.
Meer info: www.doordrijvers.nl of info@doordrijvers.nl
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ZWANEN OP HET DIE
Door een onzichtbare hand
bewogen glijdt de stoet van drie
in statig wit voorbij het riet.
Geen die de hals elegant
dompelt in het donker Die.
Deert hen dan niet het gemis
van één die niet meer bij hen is?
Zo onbewogen je ze ziet.

Neeltje van Pel
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Agenda juni, juli
& augustus 2022
18-19 juni
19 juni
19 juni
23 juni
25 juni
25-26 juni
26 juni
2 juli
4 juli
4 juli
5 juli
16 juli
30 juli
6 augustus
28 augustus
28 augustus
2 september
3 september
5 september
5 september
6 september

DRC 90 jaar
Wandelroute Tuinparken open
Midzomerfeest Tuinpark Buiksl’meer
Overleg Gebiedsteam
Midzomerfeest Schellingwoude
Landelijke Atelierweekend
Concert Holynote, Peter Zegveld
Kringloop Holysloot open
Dorpsraad Ransdorp
Dorpsraad Zunderdorp
Dagelijks bestuur CDR
Bij Bach op de koffie
Zomerconcert ABC Ensemble
Kringloop Holysloot open
Concert Holynote, Objet Sonore
Borrel Ransdorper Toren
Kopij ’t Zwaantje
Kringloop Holysloot open
Dorpsraad Ransdorp
Dorpsraad Zunderdorp
Dagelijks bestuur CDR

