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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 april opsturen uiterlijk tot vrijdag 5 april 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 Dorpsstraat Holysloot 
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 lente is alweer in aantocht, de eerste lammetjes zijn geboren, de eerste 

weidevogels zijn gearriveerd en ook de natuur begint te ontwaken. 
De afgelopen tijd is het op het kantoor van de Centrale Dorpenraad druk 

geweest met de promotie voor glasvezel én met succes! Maar ondertussen 
zijn ook weer verschillende kleine subsidies aangevraagd, de aanvraag 

evenementenvergunning voor Koningsdag ingediend en staan er grote en 

kleine projecten in de steigers. Kortom, er is genoeg te doen! 
 

 
Agenda Centrale Dorpenraad 

De meeste vergaderingen zijn op het kantoor van de Centrale Dorpenraad en 
beginnen doorgaans om 20.00 uur. 

18 maart Werkgroep Internet 

18 maart Dorpsraad Ransdorp 
21 maart Overleg met Gebiedsteam 

22 maart Overleg met Stadsdeelcommissie Noord-Oost 
29 maart Bestuurlijk Overleg 

5 april  Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 

 
 

Jaarverslag Centrale Dorpenraad 
Het jaarverslag 2018 is klaar. In het verslag is te zien welke initiatieven de 

Centrale Dorpenraad in 2018 heeft ondersteund en/of ondernomen. Er staat 
ook een sterkte/zwakte analyse voor Landelijk Noord welke is opgesteld door 

studenten van de Wageningen Universiteit, zij benomen de sterkte, zwakte, 

kansen en bedreigingen van Landelijk Noord. 
Het jaarverslag is te zien op: http://www.centraledorpenraad.nl/onze-

organisatie/jaarverslagen 
 

 

Start bouwklankbordgroep 
De Alliantie Markermeerdijken heeft in februari de eerste bijeenkomsten 

gehouden voor de bouwklankbordgroepen van de dijkversterking. Doel van de 
klankbordgroepen is samen bekijken hoe de overlast tijdens de 

werkzaamheden beperkt kan worden en de uitvoering zo soepel mogelijk kan 

verlopen. Voor alle 15 locaties (modules) van de dijkversterking is een groep 
samengesteld. Ook voor Dijkvak 15, van Uitdam tot Durgerdam, is een 

klankbordgroep met vertegenwoordigers uit Landelijk Noord.  
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Start werkzaamheden Dijkversterking 

De Centrale Dorpenraad heeft onlangs een eerste overleg gehad over de 
werkzaamheden die aan de dijk tussen Uitdam en Durgerdam (dijkvak 15) 

gaan plaatsvinden. Het is nu nog niet bekend wanneer de werkzaamheden 
precies gaan beginnen, wel kunnen we alvast het volgende melden: 

 de dijk wordt ter plaatse van het Kinselmeer tijdens de werkzaamheden 

geheel afgesloten voor voetgangers, fietsers en overig verkeer. 

Bestemmingsverkeer kan wel bij hun huis komen. Erven en percelen 
blijven altijd bereikbaar.  

 de aanvoer van materiaal voor de werkzaamheden gaat voor circa 95% 

via het water, de overige 5% wordt zoveel mogelijk over buitendijkse 
transportbanen via Monnickendam aan- en afgevoerd. Er komt dus geen 

extra zwaar verkeer via de binnenwegen van Landelijk Noord. 

Volgende maand is er een afspraak voor een volgend overleg. Uiteraard 
informeren wij u dan verder. 

 
 

 
IRP Durgerdam 

Op 26 februari j.l. hebben bestuurders samen met Marianne van Leeuwen 

(voorzitter Dorpsraad Durgerdam) en Yvonne Breedijk (voorzitter Centrale 
Dorpenraad Landelijk Noord) de definitieve versie van het Integraal Ruimtelijk 

Programma Durgerdam ondertekend tijdens een speciaal bestuurlijk overleg. 
Het Integraal Ruimtelijk Programma (IRP) is het resultaat van een intensief 

participatieproces over de dijkversterking Durgerdam. Er zijn meer dan dertig 

bijeenkomsten is gewerkt aan uitgangspunten en suggesties voor de 
waterveiligheid, openbare ruimte en andere thema’s. Het IRP dient als 

vertrekpunt voor het ontwerpproces voor zowel de waterveiligheid als 
openbare ruimte. Zowel door de drie betrokken overheden 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, gemeente Amsterdam en 
Provincie Noord-Holland als het dorp Durgerdam en andere betrokkenen is het 

IRP met waardering ontvangen. Door het zetten van de handtekeningen is 

deze waardering zichtbaar vastgelegd. 
 

 



 

5 
 

 

Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 

 

Plannen voor Dorpshuis De Beke 
Zoals u weet gaat de school, De Weidevogel in Ransdorp, nieuwbouw plegen. 

Dorpshuis De Beke, dat gebruik maakt van ruimte binnen de school, zal een 
nieuw onderkomen nodig hebben. In overleg met Centrale Dorpenraad en 

Gemeente Amsterdam Noord onderzoekt een werkgroep van De Beke de 

mogelijkheden om het dorpshuis in de leegstaande brandweerkazerne te 
vestigen. Zodat we een goede plek kunnen blijven bieden aan alle 

dorpsgenoten van Landelijk Noord voor activiteiten zoals yoga, kunst & 
cultuur, harmonie, toneel, ouderen-, jeugd- en kinderclubs etc.  

De werkgroep zal van tijd tot tijd met verdere informatie komen via 
't Zwaantje. Voor meer informatie en suggesties kunt u ons e-mailen op 

dorpshuisdebeke@gmail.com 

 
 

Landelijk Noord krijgt glasvezel! 
Op 23 februari was het zover, de minimale deelname van 40% was bereikt! 

Dat betekent dat GlasDraad in Landelijk Noord een glasvezelnetwerk gaat 

aanleggen. De werkgroep en de ambassadeurs zijn zeer verheugd dat zoveel 
mensen meedoen met het glasvezel initiatief! 

Inmiddels staat de teller zelfs al op 50% en inschrijven kan nog tot 18 maart. 
Op de website van de Centrale Dorpenraad staat informatie over de reden 

waarom de werkgroep dit initiatief is gestart en waarom glasvezel een goede 
keuze is. 

Kijk op http://www.centraledorpenraad.nl/waarom-glasvezel 

of http://www.centraledorpenraad.nl/glasvezel-in-landelijk-noord 
en http://www.centraledorpenraad.nl/landelijk-noord-gaat-voor-glasvezel 

 
 

Earth Hour 

In 180 landen breekt op zaterdag 30 maart om 20.30 uur lokale tijd het 
Earth Hour aan, een initiatief van het Wereld Natuurfonds om aandacht te 

vragen voor klimaatverandering. Tijdens Earth Hour gaat een uur lang het 
licht uit om energiebesparing te promoten. 

De gemeente Amsterdam ondersteunt dit wereldwijde initiatief en heeft 

hierover onlangs contact opgenomen met de Centrale Dorpenraad. Onze 
locale Dorpsraden gaan kijken hoe zij dit mooie initiatief in hun dorp vorm 

kunnen geven. Doet u ook het licht uit? 

mailto:dorpshuisdebeke@gmail.com
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Informatie & Activiteiten 

 

Symposium: Meer stad, Meer landschap 
vrijdag 8 maart 11:00 - 18:00 uur 

Locatie: Only Friends, Beemsterstraat 652, 1027 ED Amsterdam 
Amsterdam staat voor de enorme opgave 150.000 nieuwe Amsterdammers te 

huizen, dus meer dan 50.000 woningen te scheppen. Waar moeten die 

gebouwd worden? In Landelijk Noord, op het Marineterrein? Zo nee, waar dan 
wel? Wat zijn we bereid prijs te geven? 

Een symposium over de versterking van het landschap en de verstedelijking 
van de stad. Met alle voors en tegens. En nieuwe oplossingen. 

Prominente stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en beleidsmakers 
spreken. U bent van harte welkom. Alvast opgeven? 

Mail dan naar: info@percesyl.nl 

Floor van Dusseldorp, Sylvia Fennis en Chris Keulemans, 
in nauwe samenwerking met stadsdeel Amsterdam Noord. 

 
 

Excursie in 'De Munt' 

Op 10 maart is er een mogelijkheid om met de boswachter een wandeling in 
ons weidenvogelreservaat te maken. Deze wandeling begint om 10 uur nabij 

de Kikkert, Bloemendalergouw 6. 
De wintervogels zijn langzaam aan het vertrekken terwijl de broedvogels zich 

al voorbereiden voor het broedseizoen. Een prachtige landschappelijke 
wandeling waar veel vogels voorkomen. De Boswachter zal vertellen waarom 

dat zo is. Hier overwinteren smienten en ganzen. In het voorjaar kan je hier 

watersnip en grutto verwachten. Bij de wandeling heeft u goede schoenen 
nodig. Je loopt over onverharde weg. 
Kosten € 7,50 per persoon, allen deelname na opgave. 
Opgeven bij www.staatsbosbeheer.nl/gewoonbuiten 
 

 
Voedselbank in Zunderdorp 

Elke eerste zondag van de maand staan er in de toren van de kerk lege dozen 
die gevuld kunnen worden voor de voedselbank. Ook kunt u uw bijdragen t/m 

dinsdagavond brengen bij Guus Klijn – Nieuwe Gouw 4. 

 
 

 

mailto:info@percesyl.nl
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Instrumentenparade in de Beke 

Wil jij eens een trompet, saxofoon, trombone of klarinet uitproberen, of 
misschien een euphonium of een tuba? Dat kan op dinsdagmiddag 12 maart 

om 14.30 uur in Dorpshuis De Beke. Alle instrumenten liggen dan klaar en er 
zijn docenten die je kunnen helpen om er geluid uit te krijgen. 

‘s Avonds om 19 uur is er een voorspeelavond, dan kan je horen wat andere 

kinderen spelen op hun instrument. Bij de Waterlandse Harmonie krijgen 
kinderen en volwassenen voor een betaalbare prijs privéles van 

gekwalificeerde enthousiaste docenten. Een instrument kan meestal van de 
Harmonie worden geleend. Meer info? mail waterlandseharmonie@live.nl 

 

 
 

Koppel-klaverjassen De Zwaan 
Op zaterdag 16 maart is er weer gezellig koppel-klaverjassen in café De 

Zwaan. Aanvang 20.00 uur. 
Komt allen want er zijn weer leuke prijzen te winnen! 

 

 
 

Soos Zunderdorp 
Woensdagmiddag 20 maart is onze dorpsgenoot Teun Klijn onze gast. Teun 

is al weken bezig met het verzamelen van allerlei foto’s van Zunderdorp. Van 

ongeveer 1900 tot heden. Ik heb horen vertellen dat het een heel uitgebreide 
verzameling is geworden. Samen meer dan 200 foto’s van straat, laan, ven of 

gouw zal hij laten zien en er ook bij vertellen. Iedereen, ook nog geen 55+ is 
deze middag meer dan welkom. De middag begint om half drie. 

 
 

 

Collecteren Hartstichting 
Loop net als 50.000 andere Hartstichting-collectanten in de week van 7 april 

de collecte. Met 2 uurtjes collecteren in de buurt, draag jij bij aan oplossingen 
om elk hart gezond te houden. Landelijk Noord zoekt met spoed collectanten 

in Durgerdam en Schellingwoude. 

Aanmelden bij Hilda van Zanten, mail lavzanten@hotmail.com 
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60 jaar Vrouwen van Nu & Vogels in Waterland 

Donderdag 21 maart 20.00uur tot ca. 22.30 uur 
Vrouwen van Nu 1959-2019 
Op deze avond schenken wij aandacht aan ons 60 jarig bestaan! 
Uitgenodigd zijn Mw. Esther Lagendijk dagelijks bestuurslid Stadsdeel Noord 

en Mw. Paula Reerink bestuurslid Provinciaal Bestuur Vrouwen van Nu Noord-

Holland om een officieel tintje aan ons 60 jarig jubileum te geven. 
Na het officiële gedeelte geeft Henk Breur een beamerpresentatie over 'Vogels 

in Waterland', hij laat foto’s zien die hij gemaakt heeft van vogels die in 
Waterland voorkomen. 

In Waterland zijn veel soorten vogels: weidevogels, watervogels, roofvogels, 

zangvogeltjes. Op dit moment zijn de vogels druk bezig met het maken van 
hun nest. Veel mensen hebben één of meer kastjes in de tuin hangen. Leuk 

om het allemaal van dichtbij te zien. Niemand ontgaat het dat de weilanden 
bezaaid zijn met allerlei soorten ganzen. Vaak tot grote ergernis van de 

boeren. De trekvogels komen weer terug en de wintergasten hebben ons 
laten weer verlaten. Locatie: Wijkgebouw Schellingwoude 

Lady’s only 

Leden gratis, niet leden € 5,- 
 

 
VrijMiBo Zunderdorp 

De volgende VrijMiBo Zunderdorp is op 22 maart aanstaande van 17.00 tot 

21.00 uur op De Stadshoeve, Zunderdorpergouw 29, 1027 AT Zunderdorp.  
Het is dan lente…. dus je kunt met lammetjes fluisteren en misschien wel live 

een geboorte meemaken! 
 

 
Schoonmaakactie Schellingwouderpark 

zondag 24 maart 11.00 - 13.00 uur 

Om het voorjaar in te luiden gaan we met zoveel mogelijk vrienden van het 
Schellingwouderpark gezamenlijk de handen uit de mouwen steken om ons 

park in een paar uurtjes schoon te maken. 
Om 10.45 uur verzamelen op de onderdijk tegenover nr. 147 voor koffie en 

koek. We vertrekken rond 11.00 uur met prikkers & vuilniszakken om het 

zwerfvuil te lijf te gaan. Fijn als je laat weten dat je komt.  
Dit kan via evenement op facebook Vrienden van het Schellingwouderpark  
of stuur een berichtje via app of sms naar 06-43999433. 
Neem je kinderen & vrienden mee! Tot de 24ste! 
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Vesper in Witte Kerkje Holysloot 

Op maandag 25 maart is er een vesper om 19.30 uur in het Witte Kerkje in 
Holysloot. Het is een korte viering van ongeveer 45 minuten, met zang, 

gebed, Bijbellezing, kunst en stilte. De vesper wordt gehouden in de periode 
van 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.. Er wordt gecollecteerd voor een goed doel, dat tijdens 

de vesper zal worden toegelicht. Na afloop is er koffie en thee. 
Iedereen is van harte welkom 

 

 
Koningsdag is weer in aantocht 

Wat inhoud dat ook de algemene ledenvergadering weer plaats vindt. 
Vind je het leuk om deze een keer bij te wonen of heb je een suggestie welke 

je bespreekbaar wilt maken om de dag nog leuker te maken en misschien 
vindt je het ook wel heel leuk om op de dag zelf mee te helpen! 

Dan ben je van harte uitgenodigd op: 

Datum  woensdag 27 maart 
Locatie  Dorpshuis De Beke 

Aanvang 20.00 uur 
Oranjevereniging Ransdorp 
 

 
Hatha Yoga in Zunderdorp 

Op maandagavond van 19.00 tot 20.15 uur kun je in het Jeugdgebouw 
Zunderdorp onder professionele begeleiding Hatha Yoga volgen. 

Er zijn nog twee plekken vrij! Kosten € 7,50 
Hatha Yoga houdt je gezond en soepel. Het werkt onder meer gunstig bij 

stress, hyperventilatie, hoofdpijn en slapeloosheid. Maar je doet het ook om 

gewoon lekker met je lichaam bezig te zijn. De lessen omvatten rek- en 
strekoefeningen, lichaamshoudingen, ademhalingsoefeningen, 

concentratietechnieken en ontspanningsoefeningen. 
Hatha Yoga is niet prestatiegericht. Het is een samenspel van bewegen en 

ademhalen en dat alles binnen je eigen grenzen. Door goed te luisteren naar 

je lichaam leer je die grenzen te stellen. 
Je doet het voor jezelf. 

Als het je wat lijkt kun je een proefles volgen. 
Bel 06-42324752, Siepkje Smit-Lenstra 
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Voorstelling Toneelvereniging Ransdorp 

Op 29 en 30 maart en op 5 en 6 april speelt Toneelvereniging Ransdorp:  
'Blijf van mijn wijf' 

Een kluchtig blijspel in drie bedrijven, geschreven door Anne Terwisscha. 
Aanvang van de voorstelling, elke avond 20.00 uur 

De avonden worden afgesloten met de overbekende tombola! 

Beknopte inhoud van het stuk: 
Eva runt een Blijf Van Mijn Lijf Huis en dreigt haar medewerkers Anja en Loes 

te ontslaan omdat er geen vrouwen zijn om op te vangen. Anja bedenkt een 
oplossing: ze doet alsof haar zus Irene slachtoffer is van haar verloofde Harry. 

Dit idee valt niet in goede aarde bij Harry, al is het maar omdat hij Irene dan 

een tijdje kwijt is. Of kan hij een manier bedenken om haar daar op te 
zoeken? Ondertussen heeft Eva haar handen vol aan haar dochter Wendy die 

niet zo afkerig tegenover het andere geslacht staat als haar moeder. Jaap, de 
nieuwe buurman die eens komt kennismaken, krijgt de ene verrassing na de 

andere te verwerken. 'Blijf van mijn wijf' is een kluchtig blijspel waarin de 
verschillen tussen mannen en vrouwen eens heerlijk op de hak worden 

genomen. 

Kaarten zijn te bestellen via de site www.ransdorptoneel.nl of telefonisch bij: 
Rob den Hartog  06-57347007  voor 29 en 30 maart 

René Burgers  06-20634698  voor 5 en 6 april 
Toegangsprijs voor een leuke avond: € 5,- per persoon. 

 

 
Passieconcert Zunderdorp | Stabat Mater 

Het fraaie koor Amsemble brengt een bijzonder passieconcert in de dorpskerk 
van Zunderdorp. Op het programma staat het indrukwekkende tienstemmige 

Stabat Mater van Domenico Scarlatti. Het is een van de mooiste verklankingen 
van het middeleeuwse gedicht over Maria die treurt om haar stervende zoon. 

Een rijk en expressief meesterwerk. Scarlatti schreef zijn Stabat Mater voor 

het Vaticaan, waar meerstemmige muziek de norm was. Daarnaast hoort u de 
Lamentaties (Klaagliederen van Jeremia) van de Engelse Thomas Tallis en het 

Tristes Anima Mea van Johan Kuhnau. Tussen de werken door speelt celliste 
Janne van den Akker een intermezzo van Bach. 

Zondag 31 maart 2019 

16:00 uur, Dorpskerk Zunderdorp 
Entree: € 12,50  

Kaarten verkrijgbaar bij de ingang v.d. kerk vanaf 15:30 uur 
www.amsemble.nl 
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Waterlandse Harmonie 31 maart: Concert met topsolisten 

Op 31 maart om 17.00 uur geeft de Waterlandse Harmonie een gratis 
concert in Amsterdam Noord met solotubaïst Perry Hoogendijk van het 

Koninklijk Concertgebouworkest, trombonist Nico Schippers eveneens van het 
Koninklijk Concertgebouworkest en euphoniumspeler Robbert Vos van de 

Marinierskapel der Koninklijke Marine. 

Dit concert is ter gelegenheid van de Groot Koper Dag. Speel jij tuba, 
trombone, euphonium of bariton, dan heb je nu een unieke kans om les te 

krijgen van de beste spelers en docenten van Nederland: Er wordt een 
kinderworkshop gegeven door mister pBone Mark Boonstra. Beginners en 

herintreders kunnen aan de slag met trombonist/euphoniumspeler Fabian Vos. 

Locatie concert: SvPO aan de Meeuwenlaan 134-136 (de voormalige 
huishoudschool). 

Kijk op de website van de Waterlandse Harmonie voor meer informatie. 
 

 
 

Kledingbeurs & Kringloop 

De kledingbeurs en kringloopwinkel in het Dorpshuis van Holysloot is weer 
geopend op zaterdag 6 april 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! 

 
 

 
Lammetjesdagen De Stadshoeve 

Op zondag 7 april en zondag 14 april zijn er op boerderij De Stadshoeve 

weer lammetjesdagen. Tijd: van 11.00 tot 15.00 uur   Bijdrage: € 3,50 p.p. 
In de stal dartelen vele lammetjes rond die graag geaaid willen worden. Als 

het weer het toelaat gaan de koeien na een winter op stal weer dansend naar 
buiten. Er is een rubberlaarzen-wandeling dwars door het land. De pony's 

kunnen geknuffeld en geborsteld worden en er is lekker eten en drinken. 
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Sam's kledingactie voor Mensen in Nood 

In Schellingwoude is de jaarlijkse kledinginzameling voor Mensen in Nood op 
zaterdag 13 april. 

Het inzamelpunt is de opslagruimte rechts naast de Schellingwouderkerk. 
De zakken kunnen gebracht worden tussen 10.00 en 12.00 uur. De kleding 

moet wel schoon en heel zijn en verpakt in gesloten zakken. Brillen, schoenen 

en huishoudelijk textiel zijn ook welkom. 
De actie is in samenwerking met Cordaid en de opbrengst gaat naar de 

wederopbouw van Sulawesi. 
Contactadres Mary Takken 020-4904477 of 06-28057866 

 

 
 

Vooraankondiging: Concerten in het Witte Kerkje Holysloot 
Op Paaszondag 21 april spelen Guus Janssen (piano) en Han Bennink 

(percussie) in Het Witte Kerkje. Deze twee improvisatiemeesters trappen het 
nieuwe seizoen in het Witte Kerkje af. En hoe! Razendsnelle swing, 

binnenstebuiten gekeerde boogiewoogie en adembenemende improvisatie 

duels. Deze heren zijn niet in een hokje te stoppen. Zij spelen een mix van 
klassieke muziek en jazzimprovisatie met de nodige humor. Guus Janssen en 

Han Bennink treden maar af en toe samen op. Helemaal bijzonder is dat Guus 
Janssen voor dit concert op het mooie orgel van het Witte Kerkje zal spelen. 

Mis dit unieke optreden niet. 

Zondag 19 mei spelen Erik Vloeimans (trompettist) en Juan Pablo Dobal 
(pianist). Melancholische Zuid-Amerikaanse jazzklanken vullen dan het 

prachtige witte kerkje. Erik is een improviserend trompettist en componist die 
de term ‘jazz’ voor zijn muziek te beperkend vindt. Vloeimans speelt met vele 

grootheden over de hele wereld zowel pop, jazz als wereld- en klassieke 
muziek. Sinds 2018 tourt hij met Juan Pablo Dobal - programma Viento Zonda 

(Zonda wind). Juan is een Argentijnse pianist en sinds 2010 is hij de vaste 

pianist van het Karel Kraayenhof Tango Ensemble.  
Per concert zijn er 75 kaarten beschikbaar. Online je kaarten kopen is aan te 

raden! Je kunt nu al kaarten bestellen via 
https://www.cangotickets.com/waterlandprojecten. 

De concerten beginnen beiden om 15.00 uur. 

 

https://www.cangotickets.com/waterlandprojecten
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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 

 
 

 
Ski's & Snowboards waxen en slijpen 

Lekker op de wintersport geweest en ski's en snowboard weer in de kast? 

Wist je dat het beter voor je materiaal is om het gewaxt op te bergen ...  
kun je volgend jaar zonder verder nadenken weer op vakantie! 

Neem contact op met Harry om een afspraak te maken: 06-24226545 
Waxen en slijpen ski's € 20,- / snowboard € 25,- 

Ook kleine reparaties mogelijk. 
 

 

 
Compost af te halen in Ransdorp 

Sta je toevallig op het punt om een grote zak tuinaarde te kopen? 
Een groot gedeelte van onze composthoop, van voornamelijk tuinafval, is 

inmiddels veranderd in een mooie berg tuinaarde/potgrond waar we graag 

tuinierende buurtgenoten een plezier mee doen. Dus kom met een emmertje 
of kruiwagen naar nummer 75 en haal zoveel je wilt. 

We zijn regelmatig overdag thuis, maar eerst een berichtje sturen naar Aafke 
kan ook (06-52085854). 

 
 

mailto:arja662@gmail.com


 

 

 

Agenda maart 2019 

 

 

   8 maart Symposium Meer stad, Meer landschap 
10 maart Excursie 'De Munt' 
12 maart Instumentenparade, De Beke 
16 maart Koppel-klaverjassen, De Zwaan 
18 maart Werkgroep Internet, CDR 
18 maart Dorpsraad Ransdorp, CDR 
19 maart Soos Holysloot, sketches 
20 maart Soos Zunderdorp, historische foto's 
21 maart Overleg Gebiedsteam, CDR 
21 maart Vrouwen van Nu, 60 jaar jubileum 
22 maart Overleg Stadsdeelcommissie Noord-Oost, CDR 
22 maart VrijMiBo Zunderdorp 
24 maart Schoonmaakactie Schellingwouderpark 
25 maart Vesper, Witte Kerk Holysloot 
27 maart Ledenvergadering Oranjevereniging Ransdorp 
29 maart Bestuurlijk Overleg, CDR 
29 maart Toneel Ransdorp, De Beke 
30 maart Toneel Ransdorp, De Beke 
31 maart Passieconcert, Kerk Zunderdorp 
31 maart Concert Waterlandse Harmonie 

2 april Soos Ransdorp, Lunch 
5 april Toneel Ransdorp, De Beke 
6 april Kledingbeurs & Kringloop Holysloot 
6 april Toneel Ransdorp, De Beke 
7 april Lammetjesdag De Stadshoeve 

 
 


