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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 
Defecte lantaarnpaal       020-5972626 
Openbare ruimte        14020 
Meldingen in de openbare ruimte kunnen ook doorgegeven worden via: 
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/mor-0/melding-openbare/ 
 

Colofon 

Kopij april digitaal opsturen uiterlijk tot vrijdag 31 maart 2017 

 
Redactie 

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

Oplage 1000 exemplaren 

Bezorging J. Gils (020-6368967) 

Tekening Achterkant Durgerdammerdijk t.h.v. nr. 120 

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 

 
 
In dit nieuwe 't Zwaantje staan weer veel activiteiten in en over ons mooie 
landelijk Noord. Veel leesplezier! 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
De meeste vergaderingen zijn op het kantoor van de Centrale Dorpenraad en 
beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
13 maart  Openbare vergadering Holysloot 
16 maart  Werkgroep Historie 
17 maart  Openbare vergadering Schellingwoude 
24 maart  Werkgroep Historie 
31 maart  Overleg met Gebiedsteam 
31 maart  Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
6 april   Workshop Cultuur in landelijk Noord 
 
 
Enquête zwaar verkeer 
Het stadsdeel Noord is voornemens om het zwaar verkeer in het landelijk gebied 
te beperken door het invoeren van een aslastbeperking van 7 ton voor het hele 
gebied. Dat betekent dat vrachtverkeer boven de 7 ton het gebied niet meer in 
mag. In de dorpskernen Schellingwoude, Durgerdam, Ransdorp, Holysloot en 
Zunderdorp is het voorstel om een inrijverbod in te voeren voor vrachtwagens. 
Nu wil het stadsdeel graag van u als bewoner, agrariër of ondernemer weten hoe 
u de overlast ervaart en wat u vindt van het invoeren van een ontheffing. Het 
stadsdeel gaat daarom een enquête houden over het zwaar verkeer in Landelijk 
Noord. De enquête zal medio maart verspreid worden. 
 
 
Start project kinderkunstwerk 
Binnenkort start er een nieuw project van de Centrale Dorpenraad. Samen met 
Stichting Schoolbuurtwerk en het Rode Kruis worden er een aantal lessen aan 
groep 8 van OBS De Weidevogel gegeven. Tijdens de lessen wordt er gesproken 
over de watersnood van 1916 en over de gevolgen van zo'n ramp als deze in de 
huidige tijd zou plaatsvinden. De lessen zullen resulteren in een heus kunstwerk 
dat door de kinderen zelf wordt gemaakt!  
Volgende maand meer nieuws hierover ... 
 
 
Evenementenvergunning Koningsdag 
De Centrale Dorpenraad heeft namens de gezamenlijke Oranjeverenigingen uit 
landelijk Noord een evenementenvergunning voor Koningsdag 2017 ingediend. 
Inmiddels is de vergunning verstrekt. 
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 

 
 
Openbare vergadering Holysloot  
Op maandag 13 maart houdt de Dorpscommissie Holysloot een openbare 
dorpsvergadering in het Wijkgebouw van Holysloot. 
Inloop vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 uur, einde ca. 21.30 uur. 
Onderwerpen die besproken worden zijn o.a.: 
Introductie Dorpscommissie Holysloot; Stand van zaken rond de Centrale 
Dorpenraad en overleg met de gemeente en andere overheden; 
Initiatieven vanuit het dorp en Actiepunten. 
 
 
AED Zunderdorp 
De vrijwilligers van de AED Werkgroep Zunderdorp hebben op 15 maart hun 
herhalingscursus in het Jeugdgebouw. Door het volgen van de reanimatiecursus 
blijft hun kennis up-to-date en kunnen zij adequaat reageren in noodsituaties. 
Er zijn zo'n 25 vrijwilligers geregistreerd bij de AED Werkgroep Zunderdorp. 
 
 
Openbare vergadering Schellingwoude 
De Dorpsraad van Schellingwoude organiseert op 17 maart aanstaande een 
openbare dorpsvergadering. De vergadering vindt plaats in kantine van 
voetbalvereniging De Dijk in Schellingwoude. 
De vergadering begint om 19.30 en duurt tot uiterlijk 22.00 uur. 
We bespreken een aantal voor het dorp belangrijke ontwikkelingen: 

1. De plannen voor de Sluisbuurt. De reacties onder de bewoners lopen 
uiteen, maar overwegend zijn toch de zorgen over de torenhoge ambitie 
van het plan. We hebben Sjoerd Soeters gevraagd of hij bij ons zijn 
alternatieve plan wil komen toelichten. 

2. De Dijkversterking raakt ook Schellingwoude. Ook dat deel van de dijk is 
afgekeurd, al gaan de plannen waar nu aan gewerkt wordt niet verder dan 
halverwege Durgerdam. Dat is juist zo zorgelijk omdat daardoor misschien 
kansen blijven liggen op een goede oplossing waarmee meerdere 
problemen tegelijk worden opgelost. 

3. De ontwikkeling van het Schellingwouderpark. Nu de dreiging van 
bebouwing voorlopig afgewenteld lijkt, blijft voor de bewoners de uitdaging 
om de functie van het park zo te versterken dat het belang van het 
voortbestaan nog duidelijker wordt voor een grote groep van mensen.  

4. De resultaten van de dorpsenquête zijn bekend. Wat vinden de bewoners 
belangrijk en hoe gaan we daar mee aan de slag? 

De bijeenkomst is van belang voor alle bewoners van Schellingwoude. 
Komt dus allen! 
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Opschoonactie Schellingwouderpark 
Schellingwouderpark start het voorjaar schoon en 
fris, doe mee!  
Voor zondag 26 maart roepen we alle vrienden van 
het Schellingwouderpark op om gezamenlijk een paar 
uurtjes de handen uit de mouwen te steken. Ook dit 
jaar doen we mee aan de Landelijke Opschoonactie, 
een dagje later op de zondag zodat nog meer fans mee kunnen doen.  
Om 10.45 verzamelen we op de onderdijk tegenover nr. 147 met een kopje 
koffie en vertrekken we rond 11 uur met prikkers en vuilniszakken om het 
zwerfvuil te lijf te gaan. 
Gezelligheid staat voorop, dus schuift de schoonmaakactie met zeer slecht weer 
een week door, hou daarom de facebookpagina in de gaten voor een update! 
Ben je nog geen Schellingwouderparkfan? 
Stuur een email aan schellingwouderpark@gmail.com en ontvang updates over 
het park. De Facebook Vrienden van het Schellingwouderpark 
(https://www.facebook.com/schellingwouderpark/) helpt om mensen te 
verenigen en zichtbaar te maken hoe belangrijk het park is voor wandelaars met 
of zonder hond, schippers, picknickers en zwemmers. 
Neem je kinderen, buren en vrienden mee, tot zondag 26 maart! 
 
 
Uitnodiging workshop Cultuur in Landelijk Noord 
Op donderdag 6 april organiseert de Werkgroep Cultuur een bijeenkomst in het 
Jeugdgebouw van Zunderdorp. 
De Werkgroep Cultuur van de Centrale Dorpenraad was de afgelopen jaren de 
drijvende kracht achter de Waterlandse Vloed. Door hun inzet is er een stichting 
opgericht om in 2016 het herdenkingsjaar van de watersnood van 1916 op de 
kaart te zetten. Dit heeft geresulteerd in vele mooie initiatieven in (landelijk) 
Noord. 
Nu is het tijd voor nieuwe plannen en ideeën! 
Daarom organiseren we een workshop voor iedereen die zich een tijd wil 
inzetten voor kunst en cultuur in (landelijk) Noord. 
Lijkt het je leuk om betrokken te zijn bij het opzetten van een 
samenwerkingsverband van kunstenaars en creatieven in Landelijk Noord? Het 
afstemmen, stimuleren en initiëren van culturele activiteiten? Kom dan naar onze 
workshop! 
Meld je aan via info@centraledorpenraad.nl 
 
Workshop 6 april 
locatie: Jeugdgebouw 
  Achterlaan 3, Zunderdorp 
tijd:  20.00 uur 
 
 

mailto:schellingwouderpark@gmail.com
https://www.facebook.com/schellingwouderpark/
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Informatie & Activiteiten 

 
 
Samen Eten in Zunderdorp 
Donderdagavond 9 maart is de laatste samen-eten-avond van dit winterseizoen. 
Het menu is nog niet bekend, maar zal zeker smakelijk zijn. Om 18:00 uur staat 
er in het Jeugdgebouw een drankje klaar en om 18:30 uur begint de maaltijd. 
Voor het dessert houdt ds. Robert-Jan van Amstel een korte avondsluiting. Na de 
koffie (rond 20:00 uur) is de avond afgelopen. Bij de uitgang staat een doos 
waarin u iets kunt doen voor de onkosten van deze avond. Wilt u hieraan 
denken? Iedereen is van harte welkom! Geef je op bij een van de diakenen of 
stuur een e-mail naar hildavanmeerveld@live.nl  
 
 
Samen eten in Witte Kerkje Holysloot 
Op vrijdag 10 maart staan er weer gedekte tafels in de kerk en er wordt een 
verrassingsmenu gekookt. Omdat deze avond in de lijdenstijd valt, zal het deze 
keer een soberder maaltijd zijn dan u gewend bent en laten we de alcoholische 
dranken achterwege. Het samen eten is niet alleen voor kerkleden. Iédereen is 
van harte welkom. We beginnen om 18.00 uur. 
In juli gaat een groep jongeren uit Monnickendam naar Malawi. Zij gaan samen 
met de lokale bevolking klaslokalen en een latrine bouwen, een project van 
World Servants. Om geld in te zamelen voor de reis en de bouwmaterialen 
organiseren ze allerlei acties en hebben een klussenbus. Ook wij hebben een 
klus aangevraagd: helpende handen bij de maaltijd. 
Vier jongeren zullen er op 10 maart bij zijn. Zo kunnen wij hen ondersteunen 
met een gift en zij ons met hun hulpvaardige handen.  
Voor een vrijwillige bijdrage staat er een collectebus. Graag willen we vooraf 
weten hoeveel mensen er komen. Graag z.s.m. opgeven bij ds. Carolina Koops, 
tel.020-8457369, c-koops@live.nl of bij Ineke Spelt, tel. 020-6368846, 
fam.spelt@kpnmail.nl. Bij opgave horen we graag met hoevelen u komt, of we 
rekening moeten houden met een dieet of allergie, of u vervoer nodig hebt en of 
u mee wilt helpen koken. We hopen weer op een volle kerk, waar lekker wordt 
gegeten en gezellig wordt gepraat. Zegt het voort….. 
 
 
Oranjebestuur Zunderdorp komt langs ! 
Het bestuur van Oranjevereniging Zunderdorp is alweer druk bezig met de 
voorbereiding van een leuk Oranjefeest!  
Binnenkort zullen zij langskomen voor de jaarlijkse contributie. 
Richtlijnen zijn: gezinnen € 10,-; alleenstaande en 65 plussers € 7,50; vanaf 18 
jaar € 7,50; meer mag natuurlijk ook want het is van harte welkom! 
Leden kunnen hun contributie natuurlijk ook overmaken naar:  
Rekeningnummer:NL69 INGB 0009 1551 90 t.n.v Oranjevereniging Zunderdorp 
 

mailto:hildavanmeerveld@live.nl
mailto:c-koops@live.nl
mailto:fam.spelt@kpnmail.nl
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Wijn & Spijs bij Drink & Eetlokaal Het Schoolhuis te Holysloot 
Op vrijdag 10 maart a.s. nodigen wij u graag uit voor een Wijn & Spijs in Het 
Schoolhuis te Holysloot. 
Het Schoolhuis verrast u met een vijfgangen diner. Wijnhandel The ART of 
WINES maakt het diner compleet met bijpassende wijnen!  
Tijdens het diner wordt u toegezongen door Raoul Wijsma, begeleidt door pianist 
Jelle van der Meulen. U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom in Het 
Schoolhuis aan de Dorpsstraat 38 te Holysloot. 
Het menu voor de Wijn & Spijs bestaat uit: 
Ontvangst met een hapje en drankje, voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht 
en dessert. voor vegetariërs hebben wij natuurlijk een alternatief. 
De kosten voor het vijfgangendiner, een aperitief en de begeleidende wijnen  
bedragen € 49,50 per persoon. 
Voor inlichtingen, het menu en/of het maken van een reservering kunt u ons 
bereiken op woensdag t/m zondag vanaf 11.00 uur t/m diner. 
Drink & Eetlokaal het Schoolhuis 
Dorpsstraat 38 
1028 BE  Holysloot 
Tel. 020-4904414 
info@schoolhuisholysloot.nl /www.schoolhuisholysloot.nl 
 
 
Vesper in Witte Kerkje Holysloot 
Op maandag 20 maart is er een vesper in het Witte Kerkje in Holysloot, om 
19.30 uur. Het is een korte viering van ongeveer 45 minuten, met zang, gebed, 
Bijbellezing, kunst en stilte in deze veertig dagen voor Pasen. 
De veertigdagentijd is een tijd van bezinning en inkeer. Bezinning op het lijden 
van Jezus en bezinning op het lijden in de wereld. De cantorij Waterland o.l.v. 
Anje Rietberg verleent haar medewerking aan dit avondgebed. 
Iedereen is van harte welkom. 
We houden een collecte voor Stichting New Born Life, www.newbornlife.nl. In 
Afrika leven meer dan 2 miljoen vrouwen met de schrijnende gevolgen van VVF 
(Vesico Vaginal Fistula). Door een bevalling die té lang duurde en waarbij geen 
medische hulp kon worden ingeroepen ontstond ‘een gat’ in de blaas, waardoor 
alle urine ongecontroleerd wegstroomt. Door een operatie begint er een nieuw 
leven voor deze vrouwen. Ze horen er weer helemaal bij. 
 
 
(Werk)ruimte gezocht voor textielkunstenaar 
Binnenkort ga ik verhuizen naar een appartement in Broek in Waterland. In 
principe heb ik daar ruimte genoeg om te werken. Maar 't is niet groot genoeg 
om mijn materiaal en werk te bergen. Daarom zoek ik een (werk)ruimte in 
omgeving Landelijk Noord of Waterland. Misschien heb je een kamer over die ik 
kan huren? Stuur een mail naar: miekewerners@textielkunstenaar.com 
 

mailto:info@schoolhuisholysloot.nl
http://www.schoolhuisholysloot.nl/
http://www.newbornlife.nl/
mailto:miekewerners@textielkunstenaar.com
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Vrouwen van Nu; afd. Schellingwoude 
Willem Vriend, lezing/presentatie "Leven in de Genal Vallei" 
De lezing is gebaseerd op het boek van Willem Vriend dat in oktober 2013 
verscheen! Willem Vriend en zijn vrouw Yvonne gooien in 2011 het roer om en 
gaan op zoek naar een zonnige plek en een dorp met witte huisjes waar ze 
willen gaan wonen. De zoektocht eindigt in de Genal Vallei, in Andalusië, 
Zuid-Spanje waar het witte huis gevonden wordt en hun leven als 
dorpsbewoners begint! Het groene heuvelachtige gebied, ten zuiden van Ronda 
wordt gekarakteriseerd door 15 witte dorpen. Dagelijks gaan mannen met 
muildieren naar hun akker en doen vrouwen het huishouden.  
Een traditioneel patroon, althans zo lijkt het ... 
Donderdag 23 maart 2017, 20.00 uur in het Wijkgebouw. 
Voor leden en niet leden 
Niet leden betalen € 5,- 
Lady's Only! 
 
 
 
Concert en expositie in Durgerdam 
Begin de lente goed en kom op 26 maart 15:00u luisteren en kijken naar 
Bender speelt Broos. Het belooft een prachtige middag te worden, want er is niet 
alleen muziek, maar ook een expositie van mooie schilderijen en tekeningen van 
de Durgerdammer kunstenaars Igor Kusmirak en Alan Lemmers. Bovendien 
worden twee schilderijen van de kunstenaars ter plaatse geveild ten behoeve 
van een vluchtelingeproject; veilingmeester is Piet Bouwhuis. 
Bender speelt Broos 
Uitbundig, vrolijk, ontroerend en melancholiek. Het lijken uitersten toch weten 
de muzikanten ze moeiteloos te verenigen. 'Broos' is een muzikale voorstelling 
met Nederlandstalige chansons over het kleine geluk, waarover je je elke dag 
kunt verwonderen en het drama dat onvermijdelijk dreigt. 
Bert Vissers- Zang, piano   Jos Caspers – Contrabas 
Tom Bak – Gitaar    Rodney Calis – Trompet, drums 
Zonder opsmuk laat Bender allerlei muziekstijlen de revue passeren. Niet zelden 
zorgen de teksten van Vissers of de trompet van Calis voor adembenemende 
stiltes in de zaal. 
Waar:  Kerkepad 7, Durgerdam 
   (na Village Hotel linksaf, alwaar een gratis parkeerplaats) 
Aanvang: 15:00u, kerk open om 14:30u 
Entree:  € 10,- 
RSVP (met het oog op de catering): antaresans@yahoo.com of 06-29031140 
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Cursus Creatief Schrijven voor beginners 
Heeft u altijd al verhalen willen schrijven maar weet u niet hoe u moet 
beginnen? Heeft u al eens een gedicht gemaakt maar het nog nooit aan iemand 
laten lezen omdat u niet weet of het wel goed genoeg is? 
Schrijven is een ambacht dat u kunt leren door te spelen met de materie. Dat is 
wat u doet in de Cursus Creatief Schrijven voor beginners. U ontwikkelt met 
plezier vaardigheden op het gebied van proza en poëzie.  
Stap voor stap neem ik u mee in het schrijfproces. 
Aan de hand van opdrachten leert u van alles over perspectief, tonen en 
vertellen, personage-opbouw, conflict en dialoog bij proza. Daarnaast oefent u 
met diverse vormen van poëzie. Elke les krijgt u op een positieve manier 
feedback op het gemaakte werk en ontdekt u nieuwe mogelijkheden.  
De cursus start donderdag 11 mei en eindigt op 25 juni 2017. 
Zes lessen op donderdagavond van 19.30 - 22.00 uur. 
Op donderdag 25 mei is er geen les i.v.m. Hemelvaartsdag. 
Plaats: Wijkgebouw, Dorpsstraat 11 te Holysloot. 
Kosten: € 165,-, inclusief lesmateriaal. 
Er is plaats voor 8 - 10 cursisten. 
Aanmelden kan tot 15 april 2017. Zie: www.tekstkwartier.nl 
Nelleke Lamme-den Boer, docent creatief schrijven: 06-25387256. 
 
Mocht u nog twijfelen, kom dan naar de eenmalige proefles voor beginners op 
donderdag 30 maart a.s. Tijd: 19.30 - 22.00 uur. Wijkgebouw, Dorpsstraat 11 
te Holysloot. Kosten € 13,50. Max: 10 personen.  
Opgeven vòòr 23 maart a.s.: info@tekstkwartier.nl 
 
 
 
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 datum: 1 april 
Uiteraard kun je nog steeds elke woensdagochtend van 9 tot 12 uur terecht voor 
leuke koopjes. Actie: Kinderkleding € 1,- per stuk, m.u.v. jassen. 
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.tekstkwartier.nl/
mailto:info@tekstkwartier.nl
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Concert Dorpskerk Durgerdam 
Op zondag 2 april vindt er een concert plaats in de Dorpskerk van Durgerdam. 
Het thema is religieuze muziek. Van vrijdag 31 maart t/m zondagmiddag 2 april 
wordt er met zangers gewerkt aan aria's en duetten van o.a. Händel, Bach en 
Pergolesi. Zangeres Mariette Witteveen deelt haar jarenlange ervaring in het 
Oratoriumzingen en aan de vleugel zit Femke de Graaf. 
Zondag 2 april geven de deelnemers een afsluitend concert: 'Musica Sacra'. 
Van 16.00 tot 17.00 met borrel na afloop. Entree: vrije bijdrage. 
Op zaterdag 1 april bent u van harte welkom om te komen luisteren naar de 
masterclasses. Van 11.00 tot 13.00 en van 14.00 tot 17.00 zijn er lessen. 
U kunt gewoon naar binnen lopen en zo een kijkje nemen in de werkplaats van 
de zanger. 
 
 
 
Pilates in Durgerdam 
Pilates is een oefenmethode om het lichaam stabiliteit, flexibiliteit en kracht te 
geven. Spieren worden geoefend om de wervelkolom te stabiliseren, de rug 
soepel te maken en de geest te ontspanning. De methode werd ontwikkeld door 
Joseph Pilates in het vorige eeuw. 
Elke woensdag in de Dorpskerk Durgerdam om 18 uur gaan we de 
basisoefeningen uitvoeren van het traditionele matwork. De lessen zijn bedoeld 
voor iedereen, maar zijn ook erg geschikt voor mensen met lage rug klachten en 
stress. De lessen beginnen vanaf woensdag 5 april. 
Becky Spellman (docent) 
Na een carrière als balletdanser heb ik de 1-jarige opleiding tot Pilates docent 
gevolgd in Amsterdam en hierna de 2-jarige Pilates Master Mentor opleiding van 
Lolita San Miguel in New York. Zij is zelf door Joseph Pilates opgeleid & is een 
van de twee mensen op het wereld die van hem een diploma kreeg om Pilates te 
mogen doceren. Ik geef 10 jaar les, de laatste 5 jaar heb ik me gespecialiseerd 
in revalidatie van klachten van de wervelkolom en bekken. Sinds 2016 ben ik 
fysiotherapeut in opleiding bij Thim van der Laan Hogeschool voor Fysiotherapie 
in Utrecht. De eerste les is gratis, daarna zijn lessen € 10,- per persoon per les. 
Opgeven of vragen: becky@alignpilates.eu of aankloppen bij Durgerdammerdijk 
145. 
 
 
 
Durgerdammer Muziekmiddag 2017 
Zondag 9 april is er weer een muziekmiddag in de kerk van Durgerdam. Muziek 
door en voor bewoners van Waterland/A'dam Noord. Met o.a Waterlandse 
harmonie,koor van Schellingwoude,een close harmonie groep, gitaar ,piano. 
Aanvang 2 uur, vrij entree. 
 
 

mailto:becky@alignpilates.eu
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Kleine moeite , groot gebaar 
Komend voorjaar wordt er in Schellingwoude weer een inzameling gehouden 
voor Sam's kledingaktie voor Mensen in Nood. Wanneer u in de komende dagen 
de kasten gaat opruimen en schoonmaken en de garderobe gaat aanvullen , 
denk dan aan Mensen in Nood! 
De kleding zal worden ingenomen in de opslagruimte rechts naast de 
Schellingwouderkerk op zaterdag 22 april van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
De kleding a.u.b. schoon aanleveren in gesloten zakken. Textiel, lakens, dekens, 
handdoeken zijn ook welkom evenals schoenen en brillen. 
Wij willen u eventueel helpen met vervoer van de spullen. 
Voor informatie Mary Takken: 06-28057866 of 020-4904477 
 
 
 
Help ons mee met het realiseren van een CD van 'Wie Wind Zaait' 
Wat was het een onstuimige zomer! De voorstellingen van ‘Wie Wind Zaait’, in 
het weiland bij Ransdorp waren in no time uitverkocht. In samenwerking met 
BUOG en met de inzet van solisten, koren, acteurs en natuurlijk de Waterlandse 
Harmonie werd het verhaal van de Watersnoodramp uit 1916 tot leven gebracht. 
De spectaculaire kerk, de unieke composities van Thomas Geerts en de heerlijke 
liedteksten van Arno Smit, in een setting met overvliegende vogels en dubbele 
regenbogen, alles bij elkaar zorgde het voor een onvergetelijke ervaring. 
Maar… doordat het spektakel in de open lucht plaatsvond, hebben wij geen 
goede geluidsregistratie kunnen maken. Daarom willen wij samen met alle 
muzikanten, solisten en koorleden nog één keer bij elkaar komen om de muziek 
en de zang op te nemen en een cd te maken met een mooi tekstboekje erbij. U 
wilt toch straks ook mee kunnen zingen met het Waterlandlied? 
 
Wij hebben uw hulp nodig... 
Om deze CD te realiseren moet alle muziek opnieuw opgenomen worden. Hier is 
professionele apparatuur en dito opnametechnieken voor nodig. Ook willen we er 
graag een mooi hoesje met tekstboekje bij maken. Een deel van het geld hebben 
we al. Wilt u ons helpen met de rest via de crowdfundingscampagne die we 
gestart zijn bij Voordekunst? 
Doneren kan via de website www.voordekunst.nl/projecten/5364-cd-van-de-
muziek-van-wie-wind-zaait#Het verhaal 
 
 
 
 
 

  

http://wiewindzaait.us12.list-manage.com/track/click?u=9efeb17b3caf056a0ead84e3d&id=5558373cf0&e=2de0bf2eb6
http://wiewindzaait.us12.list-manage.com/track/click?u=9efeb17b3caf056a0ead84e3d&id=9760ee8f3d&e=2de0bf2eb6
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Agenda maart 2017 
 
 

  

 9 maart Samen eten in Zunderdorp 
10 maart Samen eten in Holysloot 
10 maart Wijn & Spijs bij Het Schoolhuis 
13 maart Openbare vergadering Holysloot 
15 maart Herhalingscursus AED Zunderdorp 
16 maart Werkgroep Historie 
17 maart Openbare vergadering Holysloot 
20 maart Vesper in Witte Kerk Holysloot 
21 maart Soos Holysloot, Culturele middag 
22 maart Soos Zunderdorp, lezing Kees Schilder 
23 maart Vrouwen van Nu, Leven in de Genal Vallei 

  
24 maart Werkgroep Historie 
24 maart Ophaaldag grof vuil 
26 maart Opschoonactie Schellingwoude 
26 maart Concert en expositie, Durgerdam 
30 maart Proefles cursus creatief schrijven 
31 maart Overleg Gebiedsteam 
1 april Kledingbeurs & rommelmarkt 
2 april Durgerdammer Muziekdag 
4 april Soos Ransdorp, Lunch 
5 april Start lessen pilates in Durgerdam 
6 april Workshop Cultuur landelijk Noord 

 
 

 


