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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 AmsterdamNoord 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
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opsturen uiterlijk tot vrijdag 2 april 2021
Dorpsweg 35
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1028 BK Ransdorp
www.centraledorpenraad.nl
020-4904437
info@centraledorpenraad.nl
1020 exemplaren
R. Gils (020-3370816)

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te redigeren en in te korten.
De eindverantwoordelijkheid berust bij het dagelijks bestuur van de Centrale
Dorpenraad
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Nieuws van de Centrale Dorpenraad
Op de valreep van de winter konden we allemaal nog een lang weekend
genieten van heerlijk schaatsweer. Hoewel de kwaliteit van het ijs op veel
plekken bijzonder slecht was kon er zo hier en daar toch fijn geschaatst
worden. Hebben we toch nog een winter gehad! Op naar de lente!
Agenda Centrale Dorpenraad
Deze meeste vergaderingen worden online gehouden of anders op het
kantoor van de Centrale Dorpenraad.
2 maart
Dagelijks bestuur
11 maart
Overleg Gebiedsteam
Half maart
Kick off GFT afval
20 maart
Landelijk Opschoondag
2 april
Uiterste datum inleveren kopij ’t Zwaantje
Storing kantoor Centrale Dorpenraad
Door werkzaamheden in de straat is onlangs het glasvezelkabeltje van kantoor
beschadigd. Hierdoor is het kantoor een aantal dagen niet bereikbaar geweest
omdat het internet eruit lag en dus ook de mail en de telefoonlijn. Het
beantwoorden van mail en het bijwerken van de website heeft daarom wat
achterstand opgelopen. Gelukkig is het wel gelukt om een ’t Zwaantje te
maken en binnenkort is de opgelopen achterstand hopelijk weer weggewerkt.
Werkzaamheden
In het kader van het Instandhoudingsprogramma Landelijk Noord worden er
werkzaamheden uitgevoerd, een kort overzicht:
• Tot augustus zijn er werkzaamheden aan de fietspaden Molenslootpad,
Weerslootpad en Zwarte Gouw en de fietsbruggen in deze fietspaden.
Gedurende de gehele periode zijn de fietspaden afgesloten.
• De kerktoren van Zunderdorp wordt gerestaureerd waarbij o.a. het
voegwerk wordt vernieuwd. In juli moet het werk afgerond zijn.
• Half februari is er gestart met groot onderhoud aan de Dorpsweg
Ransdorp 99 t/m 133, ’t Overkantje. Liander gaat de hoofdleiding
vervangen en daarna wordt de bestrating op orde gebracht.
Op de website staat een uitgebreid overzicht van de diverse werkzaamheden
met informatie, planning en bewonersbrieven:
www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden
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Tekening voorpagina
Op de voorpagina van 't Zwaantje staat een tekening, weet u waar dit is?
Stuur het antwoord naar info@centraledorpenraad.nl, één van de goede
inzendingen ontvangt het boek 'Zwaan, 60 verhalen over Landelijk
Amsterdam-Noord'.
Op 't Zwaantje van februari stond een tekening van het Vuurtoreneiland op de
voorpagina, winnaar van het boek is Mw C. Honingh uit Durgerdam.
Informatiebijeenkomst lisdoddeteelt Burkmeer
De gemeente Amsterdam start vanaf juli 2021 een tijdelijke proef met
lisdoddeteelt in polder de Burkmeer. Op 11 februari j.l. heeft de gemeente
een digitale informatiebijeenkomst gehouden. Het verslag hiervan is terug te
vinden op:
www.centraledorpenraad.nl/informatiebijeenkomst-lisdoddeteelt-burkmeer
Windmolens langs de A10
De laatste tijd is er veel te doen rond de plannen van de gemeente om, in het
kader van de Regionale Energie Strategie, windmolens rond Amsterdam te
plaatsen. Een mogelijke locatie is de ring A10 Noord.
De Centrale Dorpenraad neemt geen positie in voor of tegen de windmolens,
daarover verschillen de meningen van de bewoners te veel. Wel wil de
Centrale Dorpenraad proberen iedereen zo goed mogelijk te informeren.
Binnenkort komt deze informatie op onze website te staan, via de Dorpsapps
krijgt u bericht.
Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen
Kick-off GFT afvalinzameling
In het vorige ’t Zwaantje stond een oproep voor deelnemers aan deze online
kick-off. Tijdens deze sessie wil de gemeente graag met bewoners bespreken
hoe het groenten, fruit- en tuinafval (GFT) gescheiden opgehaald kan worden
in Landelijk Noord. Er is al een korte enquête over dit onderwerp verspreid.
De eerste bijeenkomst wordt half maart gehouden.
We zijn nog op zoek naar enkele bewoners uit Holysloot en Zunderdorp om
zich aan te sluiten bij de groep.
Bent u geïnteresseerd en heeft u tijd om enkele keren deel te nemen aan
deze (voorlopig online) werkgroep, meldt u dan zo spoedig mogelijk aan via
info@centraledorpenraad.nl of bel met 020-4904437.
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Landelijke Opschoondag
Op 20 maart is het Landelijke Opschoondag en gaan in het hele land
vrijwilligers op pad om in hun omgeving zwerfvuil op te ruimen. Ook in
Landelijk Noord willen we deze dag niet zomaar voorbij laten gaan.
Een groepje vrijwilligers is plannen aan het smeden om in ieder dorp in actie
te komen, uiteraard houden we rekening met de coronamaatregelen.
Binnenkort is er meer bekend en komt al de informatie op de website van de
Centrale Dorpenraad te staan, uiteraard worden er ook berichten in de diverse
DorpsApps geplaatst! U doet toch ook mee!?
Informatie & Activiteiten
Update hotel/restaurant Zuyderziel
Momenteel is de aannemer druk bezig met het bouwen van de kelder. Zodra
deze gereed is zal de gevel en constructie worden aangepakt. Aankomende
maand beginnen de inpandige sloopwerkzaamheden van gebouw B. Dit
gebouw ligt achter het hoofdgebouw waar 10 hotelkamers in worden
gerealiseerd. Aangezien dit in een betere staat is dan het voorste gebouw,
gebouw A, zijn de werkzaamheden hier minder rigoureus.
Van sommige bewoners, hebben we waardevolle informatie gekregen over
bijvoorbeeld de geschiedenis van het dorp en/of hotel. Hier zijn we enorm blij
mee! Leuk om te zien dat iedereen zo betrokken is in het dorp. Blijf dit dus
ook vooral doen! Berichten kunnen ingestuurd worden naar:
durgerdam@aedesrealestate.nl.
Kijk vooral op onze website www.aedesrealestate.nl voor contactinformatie en
onze andere projecten.
Jaarlijkse kleding inzameling in Schellingwoude
Sams kledingaktie is dit jaar op zaterdag 24 april.
Gaat u binnenkort de kasten schoonmaken en opruimen, geef dan uw
draagbare kleding een tweede leven door deze door te geven aan Sams
kledingaktie. De kleding gaat in 2021 naar een project bestemd voor de
renovatie en bouwen van sanitair in 25 basisscholen in Kongo.
Sams kledingaktie wordt georganiseerd in samenwerking met Cordaid.
Locatie van de inzameling is de opslagruimte rechts naast de
Schellingwouderkerk, Wijkergouw 6.
Mocht het vervoer van de kleding voor u een probleem zijn, dan willen wij u
helpen om de spullen thuis bij u op te halen.
Contactpersonen: Gerard & Mary Takken 020-4904477 of 06-28057866
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Het weidevogelseizoen gaat weer van start
De lente is in aantocht. Begint het bij u ook al te kriebelen? Als u buiten bent
dan hoort u in de verte de grutto al met zijn kenmerkende roep. Deze vogels
hebben net een tocht van duizenden kilometers achter de rug. En met hen
komen ook de andere weidevogels weer terug om hier te broeden.
Boeren die lid zijn van de agrarische natuurvereniging Water, Land & Dijken
zijn er ook klaar voor. In Durgerdam en Holysloot doen 7 boeren mee aan
agrarische natuurbeheer en zij stellen een groot deel van hun percelen
beschikbaar voor de weidevogels. Op 4 locaties is vanaf 15 februari het water
opgezet om greppels of land vol water te zetten. Op deze locaties vinden de
weidevogels het voedsel dat ze nodig hebben om op te vetten en zich voor te
bereiden op het nieuwe broedseizoen. 57 ha is ingericht als rustperceel.
Verstoringen zijn hier niet toegestaan totdat alle nesten zijn uitgekomen en
alle aanwezige pullen vliegvlug zijn. Hier vinden de vogels de rust de ze nodig
hebben. Op nog eens 100 ha zijn vrijwilligers actief om te kijken of en waar
de nesten liggen zodat deze tijdens werkzaamheden, zoals maaien, gespaard
blijven. Dit doen zij samen met de boeren. In het gebied zijn ook percelen
met natuurbeheer door particulieren en natuurlijk de percelen van
Staatsbosbeheer. Samen met de percelen met agrarisch natuurbeheer wordt
er een heel mooi en belangrijk weidevogelgebied gecreëerd, dat we moeten
koesteren. Als u weer naar buiten gaat, let dan eens op alle vogelgeluiden die
u hoort en besef dat de roep van bijv. de grutto bijzonder is omdat je die lang
niet overal in Nederland meer kunt horen! Geniet ervan dit voorjaar!
Ook u kunt zich aanmelden als vrijwilliger en zelf in uw regio aan de slag gaan
om de weidevogels te beschermen tijdens het broedseizoen. Meer informatie
over de agrarische natuurvereniging en wat boeren doen voor
plattelandsnatuur: www.waterlandendijken.nl
Voor contact kunt u mailen met de veldcoördinator in het gebied: Tanja Verbij
T.verbij@waterlandendijken.nl

Plaquette in Schellingwoude
In april wordt er aan de kerk van Schellingwoude een plaquette bevestigd ter
nagedachtenis van een Schellingwouder die tijdens de Tweede Wereldoorlog
is omgekomen. De Centrale Dorpenraad zoekt enkele geïnteresseerden die
mogelijkheden zien om deze plaquette ook tijdens de jaarlijkse 4 mei
herdenking te gebruiken bij bijvoorbeeld een kleinschalige bijeenkomst.
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met Marianne Vrolijk via
info@centraledorpenraad.nl of bel met 020-4904437.
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Uitvaart1001lichtjes - de Kunst van het Afscheid
Lieve dorpsgenoten, Sinds 2002 woon ik samen met mijn lief, zoon, hond en
kat op ons woonschip in Schellingwoude. Er wonen veel ondernemers in de
omringende dorpen, waaronder ikzelf. Begin 2020 heb ik samen met mijn
collega Richard Schimmelpennink de kleinschalige uitvaartonderneming
Uitvaart1001ichtjes.nl opgericht. Richard heeft lange tijd in Zunderdorp
gewoond en woont sinds enkele jaren in Warder.

Afscheid, verdriet en schoonheid

Wij helpen je om schoonheid te brengen op dagen die vol verdriet zitten.
Puttend uit onze jarenlange opgedane kennis in de uitvaartwereld helpen wij
je zoeken naar de best passende invulling. Niet zoals ‘het hoort’, maar altijd
zoals jij het graag wilt. Voor grote gezelschappen of juist in kleine kring.

Intiem moment

Regelmatig krijgen we terug van families dat ze het heel fijn vonden om - juist
op zo’n intiem moment - met een vertrouwd of bekend persoon aan de slag te
kunnen. Geen onbekende in 3-delig pak maar een dorpsgenoot die - al ken je
elkaar niet echt - toch vertrouwd voelt.

Aan een half woord genoeg

Mijn grootste kracht is het intuïtief goed aanvoelen waar iemand naar op zoek
is. Ik heb vaak aan een half woord genoeg. Richard denkt graag buiten de
gebaande paden. Hij is er als nodig, en doet een stapje terug als dat wenselijk
is. Ik nodig je uit om onze website uitvaart1001lichtjes.nl eens te bezoeken.
Mocht je het fijn vinden om eens vrijblijvend kennis te maken bel of mail me.
Ik vertel je graag meer over onze werkwijze.
Hartelijke groet,
Liesbeth Steur
Schellingwouderdijk 410, 1023 NM Schellingwoude
uitvaart1001lichtjes.nl | info@uivaart1001lichtjes.nl
06-24645280 | 0299-240012

“A funeral is not a day in a lifetime. It’s a lifetime in a day.

Woning te huur gezocht
Ik zoek een huis(je) met tuin voor mij, dochter (17 jaar) en hond.
Te huur. In (landelijk) noord. Wie heeft een tip?
Ik moet per 1 juli a.s. Dorpsweg Ransdorp 102 verlaten.
Frederike de Voogt
06-22542051
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Zing mee in het koor van De Stolp!
De Stolp is een mix van muziek/theater/historie/spektakel over de aansluiting
van de Waterlandse dorpen bij Amsterdam, dit jaar 100 jaar geleden.
Vijf jaar geleden maakten wij in het weiland aan de Bloemendalergouw de
voorstelling `Wie wind zaait’ over de overstroming van Waterland in 1916.
Dat was een groot succes.
Binnenkort starten de repetities voor het koor van De Stolp. Dat gaat in eerste
instantie via Zoom, koordirigent Benjamin Bakker heeft daar inmiddels veel
ervaring mee. Het is een superleuke ervaring om in het koor mee te zingen en
onderdeel te zijn van de voorstelling. Mooie muziek wordt gecomponeerd door
Thomas Geerts, tevens dirigent van het orkest van de Waterlandse Harmonie.
Fijne liedjes worden geschreven door Arno Smit uit Zunderdorp.
Bladmuziek en mp3’s zijn beschikbaar om mee te oefenen.
Wil je meedoen? Meld je aan bij swp@xs4all.nl liefst met vermelding van
stemtype en eventuele koorervaring. Ook voor vragen kan je hier terecht.
meer info op FB de Stolp of op https://annexaties1921.com/2020/10/30/destolp/

Agenda maart 2021

2 maart
11 maart
half maart
20 maart
2 april

Overleg Dagelijks bestuur
Overleg Gebiedsteam
Kick-off GFT afval
Landelijke Opschoondag
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