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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 27 maart 2020 

Redactie Dorpsweg 35 

1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 

info@centraledorpenraad.nl 

Website: 

www.centraledorpenraad.nl 

Oplage 1020 exemplaren 

Bezorging J. Gils (020-6368967) 

Tekening Achterlaan Zunderdorp 
De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te redigeren en in te korten. 
De eindverantwoordelijkheid berust bij het dagelijks bestuur van de Centrale 
Dorpenraad 

mailto:info@centraledorpenraad.nl
http://www.centraledorpenraad.nl/
mailto:info@centraledorpenraad.nl
http://www.centraledorpenraad.nl/
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Nieuws van de Centrale Dorpenraad 

 

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

beginnen doorgaans om 20.00 uur. 

5 maart   Gebiedsteam 
27 maart  Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 

 
 

Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 

 
Schoonmaakactie Schellingwouderpark 

zondag 22 maart 11.00 - 13.30 uur 
De IJ oever ligt bezaaid met flinke vrachten zwerfvuil nadat stormen Ciara, 
Dennis en Ellen flink hebben huisgehouden. Van grote plastic jerrycans tot 

fijne stukjes piepschuim bevuilen het Schellingwouderpark, een unieke 
natuurgebied binnen de ring. Het park, onderdeel van het natuurproject van 

IJ tot Gouw versterkt de ecologisch verbinding tussen IJmeer en Waterland. 
Traditioneel rapen de buurt en parkvrienden er jaarlijks ruim 200 

vuilniszakken en 2 kuub grof vuil! 

Zondag 22 maart kan je weer meedoen om het Schellingwouderpark schoon 
te maken. Met zoveel mogelijk buren en parkvrienden steken we ook dit jaar 

gezamenlijk een paar uurtjes de handen flink uit de mouwen. 
De eerste lente activiteit na een winter binnen zitten om elkaar weer te zien 

en bij de kletsen. 

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. 
Gezelligheid staat voorop, bij slecht weer schuiven we een weekje op. 

Leuk als je laat weten dat je komt, stuur even een berichtje naar  
Brigitte 06-43999433. 

Trommel ook je buren en vrienden op! 

Tot de 22 ste! 
 

 
Nieuwsbrief voor Zunderdorpers 

De Dorpsraad Zunderdorp wil de inwoners graag per e-mail kunnen bereiken. 

Met enige regelmaat zal er een nieuwsbrief worden verstuurd om u op de 
hoogte te houden van zaken die belangrijk of interessant zijn. Woont u in 

Zunderdorp? Meld u dan nu aan via: https://laposta.nl/f/ssoxrnuv40ak of 
stuur een email naar: nieuwsbrief.dorpsraadzunderdorp@gmail.com 

https://laposta.nl/f/ssoxrnuv40ak
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Informatie & Activiteiten 

 
Waterland fleurt op!  

Zet de bermen en slootkanten in kleurrijke bloei. 

Kom 6 maart om 20.00 uur naar de inspirerende bijeenkomst in het Witte 
Kerkje in Holysloot. 

Biologisch agrariër Jan Knook uit de Middenbeemster vertelt zijn ervaringen 
met biologische akkerbouw en natuurlijk bloemrijk slootkant beheer. 

Bloemrijke bermen en slootkanten zijn niet alleen mooi om naar te kijken, 
maar ook van het grootste belang voor de biodiversiteit in ons gebied. 

Na een korte pauze krijgt u alle gelegenheid om te reageren, misschien 

komen we zelfs tot gezamenlijke initiatieven, en natuurlijk is er tijd om vragen 
te stellen. Ook over inheemse planten in uw eigen omgeving of tuin. 

Toegang: € 5,-, inclusief koffie en thee. 
Er zijn maximaal 65 plaatsen dus graag reserveren op de website: 

www.Holysloot.nl. Inloop vanaf 19.45 uur. 

Organisatie: Inge van Iterson, Imke Wichers, Marijke Splinter 
E-mail: wittekerkje@holysloot.nl 

 
 

Kledingbeurs & Kringloop 
De kledingbeurs en kringloopwinkel in het Dorpshuis van Holysloot is weer 

geopend op zaterdag 7 maart 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! 

 
 

Cursus werkwoordspelling 
Irene Prins-Koster is 45 jaar lerares geweest op de Weidevogel. Ze had 

speciale aandacht voor spelling en kinderen met dyslexie. Ik (Susanna Prins, 
haar kleindochter) heb 5 jaar spellingles gegeven aan kinderen met 

leerproblemen. Samen hebben we een opfriscursus werkwoordspelling 

ontwikkeld voor volwassenen; mensen die merken dat ze vaak twijfelen over 
hun d's en t's en snel hun kennis willen bijspijkeren. Een vlotte cursus (in de 

vorm van een werkboekje) om de werkwoordspelling weer goed onder de knie 
te krijgen. Bestellen? Ga naar https://prins-spellingcursussen.webnode.nl 

 

http://www.holysloot.nl/
mailto:wittekerkje@holysloot.nl
https://prins-spellingcursussen.webnode.nl/
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Waterlandse Harmonie met Bladblazers in het Muziekgebouw ah IJ 

Het is bijna zover: op 8 maart staat volledig nieuwe Waterlandse 
bladblaassectie op het podium! Tijdens een muzikale picnick in de grote hal 

van het muziekgebouw spelen wij het stuk Santa Barbara van Lucas Vis voor 

orkest en bladblazers en de Folk Dances van Sjostakovitsj. 
Bij de Park Picknick liggen overal kleedjes en kussens en iedereen neemt 

lekkere dingen mee. Er is een heel divers programma met een kinderkoor van 
Splendor, de bijzondere celliste  Amber Doctors van Leeuwen, en twee 

fantastische dansers Rob Pollmann en Gil Gomes Leal. Het programma duurt 

van 12.00 tot 13.30 uur en is ook leuk voor kinderen vanaf een jaar of 8. 
Kom en geniet van muziek, performances en een prachtig uitzicht over het IJ. 

Kaartjes € 8,50 bij het Muziekgebouw. 
 

 
 

Excursies bij Durgerdam 

In maart zijn er twee wandeling met de boswachter van Staatsbosbeheer. 
Op 8 maart om 10.00 is er een wandeling met de boswachter van het 

gebied. Dan is het mogelijk om voor de broedtijd nog even in de het 
natuurreservaat te kijken naar veel vogels. Zowel de wintervogels als de 

broedvogels zijn er dan. Ook kan de boswachter vertellen wat 

Staatsbosbeheer doet om het voor de vogels geschikt te houden. 
www.staatsbosbeheer.nl/vogelswaterland 

Op 22 maart is er een excursie vanaf de parkeerplaats bij Durgerdam. We 
gaan kijken bij de vogelrust plaatsen. Ik verwacht daar veel vogel soorten. 

Het is mogelijk om in een telescoopkijker de vogels van dichtbij te 
bewonderen. Dit is een korte wandeling. Meer informatie en boeken: 

www.staatsbosbeheer.nl/vogelsdurgerdam 

 
 

 
Vesper in de witte kerk Holysloot 

Op maandag 9 maart om 19.30 uur. 

Het is een korte viering van ongeveer 45 minuten, met zang en gebed, 
Bijbellezing, kunst en stilte. De vesper wordt gehouden in de periode van 

veertigdagen voor Pasen. Deze veertigdagentijd is een tijd van bezinning en 
inkeer. Bezinning op het lijden van Jezus en bezinning op het lijden van 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 
avond zal worden toegelicht. Iedereen is van harte welkom! 

Na afloop is er koffie en thee. 

http://www.staatsbosbeheer.nl/vogelswaterland
http://www.staatsbosbeheer.nl/vogelsdurgerdam
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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 11 maart 
Locatie   Dorpshuis De Beke 

Start vergadering 20.00 uur, vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar! 

Oranjevereniging Ransdorp 
 

 
 

Wandelcoaching! 
Loop mee met 4 LENTE Groepswandelingen, Thema: GROEI 

Wat wil je in jou laten ontluiken? Zijn er dingen die je tegen houden om echt 

tot bloei te komen? Zit je vast in je eigen gedachten? 
Door te wandelen in de natuur kom je letterlijk en figuurlijk in beweging. 

Het brengt je bij jezelf, je komt tot rust, laat je bloed stromen en stimuleert 
het brein. Verwonder je over de schoonheid van het ontluikende groen en 

ervaar wat de natuur je te vertellen heeft! 

Loop mee door het Vliegenbos in lentetooi en het weidse Waterland. 
Luister naar de ontelbare vogels, zie de schittering van het water, voel de 

wind door je haren, de zon of regen op je huid en ontdek: 
 wat je zou willen laten ontspruiten bij jezelf 

 welke kleine praktische stappen je kunt zetten  

 hoe je je gedachten los kunt laten en 

 hoe je de natuur kunt gebruiken als spiegel of metafoor van je innerlijk. 

Wandel mee en geniet van de Lente, bij uitstek het seizoen voor het opdoen 

van nieuwe energie! 
We wandelen 1½ uur, om de twee weken in het Vliegenbos en ons mooie 

Waterland. Maximaal 10 personen per groep (op volgorde van aanmelding, 

VOL is VOL!) 
Data vrijdaggroep: 20 maart, 3 & 17 april, 8 mei, 12 juni terugkomdag 

Data zondaggroep: 22 maart, 5 & 19 april, 10 mei, 14 juni terugkomdag 
De wandelingen gaan altijd door! 

Investering €120,00 

Mocht je vragen hebben neem dan contact op met wandelcoach Marian Nijhof 
mariannijhof@hotmail.com, 06-46727613 

Na aanmelding ontvang je alle details. 
Ik ben benieuwd wat jij tot bloei wilt laten komen! 
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Jubileumstuk Toneelvereniging Ransdorp in de Beke 

Onze toneelvereniging bestaat dit jaar 75 jaar en onze spelers hebben weer 
met veel plezier gewerkt aan een nieuw stuk. 

Op vrijdag 20 maart, zaterdag 21 maart, vrijdag 27 maart en zaterdag 28 

maart laat toneelvereniging Ransdorp zich weer zien in De Beke te Ransdorp. 
Wij spelen het blijspel “Achter de Schermen’ van schrijver Anne Terwisscha 

Inhoud van het stuk:  
De toneelvereniging maakt zich op voor de jaarlijkse opvoering van een 

komedie. Maar voor het zover is, moeten er nogal wat hobbels worden 

genomen. Inspeciënte Joke is vergeten figuranten te regelen en Ria, die al 
vijftig jaar bij de vereniging zit, kan haar teksten maar niet onthouden. Een 

ongeïnteresseerde talentscout denkt dat dit weer een verloren avond wordt en 
krijgt het aan de stok met de zelfverklaarde sterspeler van het gezelschap. 

Politieman Bart komt langs omdat hij vermoedt dat één van de clubleden een 
overval heeft gepleegd. Hij ziet zich geconfronteerd met meer vreemde 

diefstallen. Als dan eindelijk de avond van de voorstelling is aangebroken, is 

het nog maar de vraag of de komedie zich voor of achter de schermen 
plaatsvindt. 

Het belooft een gezellige avond te worden die, zoals u dat van ons gewend 
bent, afgesloten wordt met een ouderwets gezellige tombola. In deze tombola 

zijn weer een aantal mooie prijzen te winnen.  

Laat u verrassen door de spelers en kom kijken!  
U kunt vanaf 1 maart kaarten reserveren via de site www.ransdorptoneel.nl of 

via René Burgers (06-20634698) 
De kaartjes kosten € 5,- en de zaal gaat open om 19.30 uur.  

Aanvang van het stuk zal op elke avond 20.00 uur zijn. 
 

 

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 
 

 
Hartstichting 

We gaan weer langs de deuren, de Hartstichting vraagt mensen om tussen 6 

en 11 April 2020 een paar uurtjes te collecteren in Landelijk Noord. 
Graag aanmelden bij: Hilda van Zanten 

Dorpsstraat 57c, Holysloot, 06-50543356 

mailto:arja662@gmail.com
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Workshop Meditatie & Creatie (schilderen) 

Binnenkort wordt op drie woensdagochtenden weer de workshop Meditatie en 
Creatie gegeven in het wijkgebouw van Schellingwoude. 

Zoals de titel al suggereert, combineren we mediteren en schilderen. Elke 

bijeenkomst start met een uitgebreide meditatie. Doordat je uit je ‘doe-
modus’ stapt en ontspant, opent zich jouw creatieve potentie die er altijd al 

was, maar waarvan je je niet eerder op deze manier bewust was. 
Na de meditatieve beoefening ga je onder begeleiding een schilder oefening 

doen. Je krijgt een concrete opdracht die je op intuïtieve wijze kunt 

uitwerken. Het doel van de oefeningen is verbinding maken met jouw 
creativiteit en speelsheid. Zonder ambitie, zonder streven, zonder correctie, 

werk je vanuit vrijheid en zorgeloosheid aan je opdracht. Het gaat niet om het 
resultaat, maar om het genieten en creatief bezig zijn. 

Data: 25 maart, 8 april en 22 april 2020 / Tijd: 9:30 – 12 uur 
Tarief: € 75,- voor drie workshops van 2,5 uur, inclusief materialen en koffie 

en thee. Plaats: Wijkgebouw Schellingwoude, Wijkergouw 12. 

Ervaring met meditatie of schilderen is niet nodig! 
Meer informatie of aanmelden: 06-46713583 of esther@geluksvogel.nu 

Graag tot ziens, Natasja en Esther 
 

 

 
Mw. Eugènie Herlaar te gast bij Vrouwen van Nu 

Op donderdag 26 maart van 14.00 tot 16.00 uur is Mw. Eugènie Herlaar te 
gast in het Jeugdgebouw Zunderdorp, Achterlaan 3. Zij vertelt over haar 

werkzame periode, bij het NTS (later NOS) Journaal & Nederland in de jaren 
60. In 1963 kwam ze in dienst van Radio Nederland Wereldomroep als 

omroepster bij de Nederlandse Afdeling. In 1965 begon ze bij NTS TV-

journaal. Omdat zij zich ging ergeren aan het feit dat typisch vrouwelijke 
onderwerpen door mannen werden besproken, schreef ze aan het NTS-

journaal dat ze vond dat die onderwerpen door een vrouw moesten worden 
gepresenteerd en dat zij die vrouw wel wilde zijn. Daarmee werd zij in brede 

kring bekend als de eerste vrouwelijke redacteur/verslaggever/nieuwslezer bij 

het NTS (later NOS) journaal.  
Creatief en vooral beeldend bezig zijn is voor Eugènie vanzelfsprekend, al van 

kinds af tekent ze graag. In de 80-er jaren ging ze aquarelleren en tekenen 
met pastel-potloden (Conté). Zij exposeert haar werk sinds 2006. 

Na de pauze: Nederland in de jaren 60.In de jaren ’60 kregen we te maken 

met enorm veel veranderingen. In de lezing worden enkele daarvan naar 
voren gebracht, sommige daarvan zijn kostelijk om te zien. 

Lady's only, Leden gratis, Niet leden € 5,- 

mailto:esther@geluksvogel.nu
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Klaverjassen in De Zwaan 

Op zaterdag 28 maart is er vanaf 20.00 uur klaverjassen mét tombola in café 
De Zwaan in Ransdorp. 

Er zijn vele mooie prijzen te winnen dus kom langs voor een gezellige avond! 

 
 

Passieconcerten Amsemble: Membra Jesu nostri 
Kamerkoor Amsemble gaat het indrukwekkende ‘Membra Jesu nostri’ uit van 
Dietrich Buxtehude (1637-1707) uitvoeren met twee concerten in Zunderdorp 
& Broek in Waterland. 
Dietrich Buxtehude is één van de grootste componisten die Duitsland heeft 

voortgebracht. Ook de grote Bach had bewondering voor hem en reisde 
honderden kilometers te voet om hem te horen spelen. Het bekendste vocale 

werk van Buxtehude is zijn Membra Jesu nostri patientis sanctissima, wat 
betekent "De zeer heilige delen van het lijdende (lichaam) van onze Jezus". 

De tekst, geschreven door dichter Arnulf van Leuven (1200-1250), vereert op 

een meditatieve wijze enkele karakteristieke lichaamsdelen van de gekruisigde 
Christus. Het stuk is opgebouwd uit zeven korte cantates die verwijzen naar 

een lichaamsdeel van Christus: de voeten, de knieën, de handen, de zijde, de 
borst, het hart en het gezicht. Het werk is geschreven voor koor, solisten, 

strijkers ensemble en continuo. Een bijzonder en contemplatief werk dat de 

oude muziekliefhebber zeker zal roeren. 
Kamerkoor Amsemble & Swes Barok orkest o.l.v. Benjamin Bakker 

Zondag 29 maart, 16:00 uur Dorpskerk Zunderdorp, Entree: €15,00 
reserveer via www.amsemble.nl of mail kaartenvoorverkoop@gmail.com 

Zaterdag 11 april: 16:00 uur De Broekerkerk, Broek in Waterland,  
Entree: €15,00 reserveer via www.broekerkerk.nl/passieconcert of mail 
kaartenvoorverkoop@gmail.com  
www.amsemble.nl  
 

 
Sam’s kledingactie voor Mensen in Nood in Schellingwoude 

Gaat u binnenkort de kasten opruimen en de garderobe vernieuwen ,dan kunt 

u de gebruikte kleding altijd afstaan aan Mensen in Nood. 
De inzameling dag is zaterdag 18 april. 

Uw draagbare kleding schoeisel, huishoudelijk textiel en brillen in gesloten 
zakken zijn van harte welkom bij het volgende adres, 

Opslagruimte rechts naast de Schellingwouderkerk van 10.00 uur tot 12.00 

uur. Eventueel willen wij u helpen met het vervoer Van de zakken. 
Contactpersoon Mary Takken 020-490447 of 06-28057866 
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Melkschuit op het droge 

De Waterlandse melkschuit ligt bij WSV de Ouwe Helling 
(Noordhollandschkanaaldijk 114a, 1034NW Amsterdam = langs de A10) op de 

kant en heeft een bewogen winter achter de rug. Het hout van de vlonders 

bleek aangetast te zijn door witrot. Een schimmel die zich voedt met alles wat 
hout constructieve kwaliteiten geeft. Als je het z’n gang laat gaan blijft een 

soort peperkoek over en is het over en uit met schuit. De oude vlonders zijn 
met dank aan bewezen diensten bij het grof vuil gezet en in de loods van de 

gebroeders Hoeve in Zunderdorp zijn nieuwe gemaakt.  

Met name Maarten Hoeve, Frans Dekker en Ruud Wessels hebben er veel tijd 
in gestoken. De nieuwe vlonders zijn van een lichtere houtsoort die uitstekend 

voor het doel geschikt is en zo gemaakt dat ze veel beter bestand zijn tegen 
vocht en water. 

De romp is nu aan de beurt en dat wordt spannend want het is nog niet zeker 
of en hoever de romp aangetast is. In de maand maart wordt er gewerkt aan 

het schoonmaken, bestrijden van witrot, krabben, gescheurde delen 

vernieuwen, schuren en lakken. Iedereen is van harte uitgenodigd om te 
helpen en wij bieden een gezellige middag en op zaterdag trakteren we op 

het, zonder overdrijven, beste broodje-bal ooit. De roeiers en zeilers krijgen 
een aparte mail en als u daar (nog) niet bij hoort kunt u een mail sturen naar 

waterlandsemelkschuit@gmail.com. 

11 april is het hellingdag en gaat de schuit weer het water en Waterland in. 
We willen het seizoen beginnen met een toer door Waterland en proberen op 

plekken te komen waar tot 1900 de melkschuiten lagen. Als u mee wilt varen 
of een onderwijs- of ander project wilt combineren of andere ideeën heeft 

horen we dat graag. 
We hebben ook een vacature. We zijn op zoek naar iemand die de weg kent 

in PR en Communicatieland en zich in wil zetten om de bekendheid van de 

schuit in Waterland en omstreken te vergroten. 
Tot bij de schuit! 

 
 

 

Gezocht: Kindvriendelijke kleine oppashond 
Hallo hondenbezitter, heeft u behoefte om uw hondje een paar uur, een dag 

of een weekend onder te brengen in Schellingwoude? 
Laten we dan eens kennismaken. Als het over en weer bevalt, is uw 

viervoeter welkom en heeft u daar een goed gevoel bij. 

Ruime tuin, dochter van 7 jaar als speelkameraad en aandacht aanwezig. 
Met hartelijke groet, 

Paul, 06-29035588 

mailto:waterlandsemelkschuit@gmail.com
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Holistische massage 

In een comfortabele woonwagen aan het Kinselmeer, kunt u een heerlijke 
ontspannende oliemassage ontvangen. De massage wordt afgestemd op uw 

behoeften, wensen en wat het lichaam op dat moment nodig heeft. Het 

omvat meestal deze volgorde: eerst wordt het lichaam in beweging gebracht 
door ritmisch schudden om het lichaam langzaam te openen en spanning los 

te laten….daarna worden huid en spieren met olie gemasseerd door 
strijkingen, diepe knedingen, drukpuntmassage en eventueel fricties … 

altijd eindigend met zachte technieken om de energie te harmoniseren en een 

diepe ontspanning te bevorderen. 
Deze volledige lichaamsmassage activeert het zelfgenezend vermogen van het 

lichaam, spieren en gewrichten voelen soepeler, activeert de werking van 
organen en het lymfestelsel, bevordert betere slaap en brengt een algeheel 

gevoel van ontspanning en welzijn … 
Tarieven vanaf € 50,- per uur, op abonnement (= 5 massages) 10 % korting 

per massage. De massages vinden (voorlopig) plaats op Kampeerterrein De 

Kikker, Bloemendalergouw 60, tussen Ransdorp en Holysloot 
Bel of mail me gerust voor meer informatie! 

Annemiek Mellink -MikoMoves- 06-41268932 of mail me op 
miko0792@orange.fr 

 

 
 

Piano 
Gratis af te halen in Holysloot: prima studiepiano merk Haegele, destijds 

gekocht bij Bockting in Amsterdam. Geïnteresseerd? email: swp@xs4all.nl 
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Agenda maart 2020 

 

 

5 maart Gebiedsteam, CDR 
6 maart Waterland fleurt op, Holysloot 
7 maart Kledingbeurs & Kringloop 
8 maart Concert Bladblazers 
8 maart Excursie SSB, vogels 
9 maart Vesper, Holysloot 
11 maart OV Ransdorp ledenvergadering 
17 maart Soos Holysloot, Diner 
20 maart Start Wandelcoaching 
20 maart Toneelvereniging Ransdorp 
21 maart Toneelvereniging Ransdorp 
22 maart Schoonmaakactie Sch'wouderpark 
22 maart Start Wandelcoaching 
22 maart Excursie SBB, vogels 
25 maart Start Meditatie & Creatie 
26 maart Vr. van Nu, Eugènie Herlaar 
27 maart Toneelvereniging Ransdorp 
28 maart Toneelvereniging Ransdorp 
28 maart Klaverjassen, De Zwaan 
29 maart Passieconcert Amsemble 
  
 


