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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/ 
 
Colofon 
Kopij april opsturen uiterlijk tot vrijdag 1 april 2022 
Redactie Dorpsweg 35 

1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 
info@centraledorpenraad.nl 

Website: 
www.centraledorpenraad.nl 

Oplage 1000 exemplaren 
Bezorging 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 
 

mailto:info@centraledorpenraad.nl
http://www.centraledorpenraad.nl/
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Nieuws van de Centrale Dorpenraad 
 
Wat fijn dat er weer allerhande activiteiten georganiseerd kunnen worden! 
Sinds lange tijd staan er weer bijeenkomsten op de agenda en is er eindelijk 
weer de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. 
 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
Deze meeste vergaderingen worden op het kantoor van de Centrale 
Dorpenraad gehouden. 
10 maart  Overleg met Gebiedsteam 
1 april   Uiterste datum inleveren kopij ’t Zwaantje 
4 april   Dorpscommissie Holysloot 
 
 
 
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 februari-editie stond een tekening van Dorpsstraat Holysloot 5 en 13a 
gezien vanaf het Holysloter Die, met op de achtergrond het Witte Kerkje. 
Winnaar van het boek is Hr De Raaij uit Zunderdorp. 
 
 
 
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. 

• De werkzaamheden in de dorpskern van Zunderdorp waarbij elektra, riool, 
waterleiding en de bestrating worden aangepakt zijn in volle gang. Dit 
geeft regelmatig stremming van het verkeer. 

Een uitgebreid overzicht van de diverse werkzaamheden met informatie, 
planning en bewonersbrieven staat op de website, bij Nieuws en 
Werkzaamheden: www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden 

mailto:info@centraledorpenraad.nl
http://www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden
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Buurtbudget Noord-Oost 
In Amsterdam-Noord is in 2022 weer een Buurtbudget beschikbaar! 
Heb jij een mooi plan voor jouw buurt of dorp?  
Deze kan t/m 21 maart ingediend worden waarna de haalbaarheid bekeken 
wordt. Tussen 16 mei en 1 juni kan er dan gestemd worden. 
Met buurtbudgetten beslis je zelf hoe jij jouw buurt mooier, leuker en 
leefbaarder wilt maken. Iedere bewoner vanaf twaalf jaar kan meedoen: door 
een plan te maken en dat in te sturen, of door te stemmen op ingestuurde 
plannen.  
Tijdens de startbijeenkomst van eind januari is er uitleg gegeven over de 
spelregels en de planning van het proces en de thema’s bepaald waar de in te 
dienen plannen aan moeten voldoen. De volgende 7 thema’s zijn als dé 
thema’s voor Buurtbudget Noord-Oost naar voren gekomen: 
1 Ontmoeting & Verbinding  5 Kunst & Creativiteit 
2 Duurzaamheid & Groen  6 Sport & Bewegen 
3 Gelijke kansen & Onderwijs  7 Veiligheid 
4 Jeugdactiviteit 
De presentatie van de startbijeenkomst staat op de website. 
Heb jij een plan voor Landelijk Noord, schroom niet om het in te dienen! 
Uiteraard wil de Centrale Dorpenraad graag met je meedenken over jouw plan 
Meer informatie staat op: www.centraledorpenraad.nl/buurtbudget-noord-oost 
 
 
 
Tekst plaatsen in ‘t Zwaantje 
Zo’n 10 keer per jaar verschijnt het huis-aan-huis blad ’t Zwaantje in Landelijk 
Noord. Het wijkblad staat vol met informatie die voor bewoners en bezoekers 
interessant kan zijn. Verenigingen en particulieren kunnen kopij aanleveren 
die gratis geplaatst kan worden. Voor het plaatsen teksten van meer 
commerciële aard wordt een bijdrage gevraagd. Kijk voor informatie hierover 
op: www.centraledorpenraad.nl/nieuws/zwaantje 
Wil je ook een keer een tekst plaatsen in ’t Zwaantje? Dat kan! 
Stuur jouw tekst voor de opgegeven kopijdatum naar: 
info@centraledorpenraad.nl  
  

mailto:info@centraledorpenraad.nl
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 

 
Windmolens / RES 
In januari van dit jaar heeft het college van Amsterdam besloten om, op 
advies van de klankbordgroepen, een plan-MER (Plan Milieu Effect 
Rapportage) uit te voeren voor alle nieuwe zoekgebieden voor windenergie in 
Amsterdam. 
De Centrale Dorpenraad platst informatie over de windmolens op onze 
website: www.centraledorpenraad.nl/landelijk-noord/windmolens. 
Het is ook mogelijk om je aan te melden voor de Nieuwsbrief van de 
gemeente over dit onderwerp: www.amsterdam.nl/wonen-
leefomgeving/duurzaam-amsterdam/windmolens-amsterdam 
Bij ‘Contact’ kun je je inschrijven. 
 
 
 
Landelijk Opschoondag 
Op zaterdag 19 maart is het weer Landelijke Opschoondag, dé gelegenheid 
om gezamenlijk de handen uit de mouwen te steken voor een zwerfafvalvrije 
omgeving. Doe je ook weer mee? 
Net als vorig jaar kan er in ieder dorp weer afvalzakken, handschoenen en 
afvalgrijpers gebruikt en geleend worden. 
Binnenkort komen de ophaalplekken op de website te staan en wordt de 
informatie gedeeld via de Dorps Whatsapp. 
Woon jij in Schellingwoude en wil je daar als uitgiftepunt voor materialen 
fungeren? Neem dan contact op met de Centrale Dorpenraad! 
Bel 020-4904437 of mail naar info@centraledorpenraad.nl 
 
 
 
Dorpscommissie Holysloot 
Op maandag 4 april houdt de Dorpscommissie Holysloot zijn jaarlijkse 
openbare vergadering in het Witte Kerkje. Aanvang: 20.00 uur 
De uitnodiging en agenda worden nog verspreid. 
 
  

http://www.centraledorpenraad.nl/landelijk-noord/windmolens
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Informatie & Activiteiten 

 
De Waterlandse melkschuit 
Het blijft niet altijd winter en daarom is het nieuwe vaarseizoen van de 
Waterlandse melkschuit vanuit Durgerdam volop in voorbereiding. 
Op woensdag 2 maart en zaterdag 5 en 12 maart is iedereen van 10.00 tot 
16.00 weer welkom om te helpen met schoonmaken, schuren, lakken en alles 
wat er nog meer nodig is. De melkschuit ligt buiten en dus kunnen we alleen 
werken bij geschikt weer. Bij slecht weer beslissen we de avond ervoor of het 
door kan gaan.  
Het adres is wsv De Ouwe Helling, Noordhollandschkanaaldijk 114a, 1034 NW 
Amsterdam. Mocht het hek dicht zijn bel Ruud Webbers: 06-47510671 en we 
doen het hek voor je open. Wil je als je dat hebt, een schuurmachine 
meenemen? Op 9 april 2020 wordt de schuit weer in het water gehesen en 
daarna naar Durgerdam gevaren. 
Om vast in de agenda te zetten: iedere vierde zondag van de maand is het 
zeildag. Dan vertrekken we uit Durgerdam aan het eind van de ochtend. 
Aanmelden kan per mail bij de Ron de Muijnck: 
secretaris@waterlandsemelkschuit.nl 
Een dagje op pad met de schuit voor een zeil- of roeitocht of op de motor en 
heerlijk lunchen, zonnen of zwemmen kan ook. Voorwaarde is wel dat er een 
schipper aan boord is die met de schuit overweg kan, ook bij onverwacht 
slecht weer. Neem voor een vaartocht contact op met Ron hij kan u ook 
vertellen hoe u een donatie kunt doen want daar hopen we op. Er worden 
nog meer plannen uitgewerkt. Daarover later meer. 
Het kan niet anders dan dat het een prachtig vaarseizoen wordt! 
 
 
Kliederkerk in Zunderdorp 
We hebben er zin in! Op zondag 6 maart organiseren we weer een 
Kliederkerk in de kerk van Zunderdorp. 
De Kliederkerk is voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar. Dit keer vertellen we 
op een creatieve manier het verhaal over David. We gaan koken, een proefje 
doen, iets heel leuks maken en een spel spelen. 
Tijdens de Kliederkerk delen we de kinderen in drie leeftijdsgroepen in en zijn 
er voor iedere leeftijdsgroep speciale activiteiten. Zo blijft het ook uitdagend 
voor de oudere kinderen. Meld je snel aan want we hebben plek voor 40 
kinderen. De Kliederkerk start om 12:00 uur en duurt tot 13:45 uur. 
Aanmelden kan bij Anne-marie via info@kerkzunderdorp.nl 
 

mailto:secretaris@waterlandsemelkschuit.nl
mailto:info@kerkzunderdorp.nl
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Tieneravond 
Yes, het kan weer! We kunnen weer tieneravonden organiseren. We hebben 
super veel zin om weer te starten en dan ook het liefst samen met jou! 
We nodigen je uit op donderdag 10 maart van 19.00 tot 20.30 uur in de kerk 
van Zunderdorp. We starten met het eten van pizza’s, nemen de tijd om 
gezellig bij te kletsen en starten daarna met een heel leuk programma. 
Laat je even weten of je komt? Geef dan ook gerust door welke pizza jij het 
allerlekkerste vindt. 
De tieneravonden zijn trouwens voor alle tieners op de middelbare school 
tussen de 12 en 16 jaar. De data van de tieneravonden voor de aankomende 
maanden: 10 maart, 31 maart, 21 april, 2 juni en 23 juni. 
We sluiten af met een super leuke Nacht zonder Dak in de Pastorietuin. Maar 
daar vertellen we later nog meer over. 
Veel groetjes van 
Taco 
Anne-marie (06-42081177) 
Jannemieke en Madelon (06-81937480) 
 
 
 
Koffie-inloop in Zunderdorp  
De koffie-inloop gaat weer beginnen! Zin om samen met anderen even bij te 
kletsen onder het genot van een kopje koffie? Woensdag 16 maart van 
10.00-11.30 uur is er weer koffie-inloop in het Jeugdgebouw, Achterlaan 3 in 
Zunderdorp. Kom je ook? Iedereen is welkom! 
 
 
 
Vrouwen van Nu, afdeling Schellingwoude e.o. 
Eindelijk kan weer een bijeenkomst gehouden worden door de Vrouwen van 
NU. Deze is op donderdag 17 maart 2022 van 14.00 tot 16.00 uur, in het 
Jeugdgebouw te Zunderdorp 
Een presentatie door mw Monique Floor: Mijn leven in Oeganda! 
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Vrijwilligersdag Volgermeer 
Op zaterdag 19 maart 2022 organiseert het Burgerkomitee samen met de 
Beheergroep Volgermeer voor de achttiende keer de vrijwilligers dag 
Volgermeer. Er is weer een gevarieerd programma voor jong en oud waarbij 
iedereen de handen uit de mouwen kan steken.  
De dag begint om 9.30 en duurt tot 15.30 uur. 
Verzamelen bij de Keet op Broekergouw 22, 1027 AH Amsterdam (vlak bij 
Broek in Waterland). 
Voor eten en drinken wordt gezorgd. Voor de organisatie is het belangrijk dat 
je je van tevoren opgeeft.  
Aanmelden graag door een mail te sturen naar info@volgermeer.nl.  
Meer over de Volgermeer vind je op: www.volgermeer.nl 
 
 
 
Dansconcert van de Waterlandse Harmonie 
Dans op vrijdag 1 april mee met de Waterlandse Harmonie! Dans nu de  
quickstep, chachacha, salsa, tango en nog veel meer.  
De Waterlandse Harmonie wil graag iedereen bij de muziek betrekken. Hoe 
kan dat beter dan met een dansconcert met latin en ballroom dansmuziek? 
Annetje Riel, dansdocente en wedstrijddanser met jarenlange ervaring, nam 
de afgelopen maanden een groep Waterlanders onder haar hoede die nu de 
sterren van de hemel dansen en dat ter plekke laten zien. 
Heb je geen ervaring in dansen met partner of wil je je vaardigheden een 
beetje opkrikken? Annetje geeft ter plekke een stoomcursus met haar 
danspartner Peter Majer.  
Natuurlijk mag je ook lekker op een stoeltje gaan zitten en genieten van de 
muziek en de dansers. 
Het concert is in de prachtige zaal van de Betlehemkerk in Amsterdam Noord 
met een heerlijke dansvloer! 
Kaartjes kosten € 10,- en zijn online verkrijgbaar via de website en 
Facebookpagina van de Waterlandse Harmonie. 
Locatie Betlehemkerk (studio 150) Zwanenplein 34, 1021 CM Amsterdam 
 
 
  

http://www.volgermeer.nl/


 

9 
 

Samen Eten 
Na 2 jaar wachten is het zover! We gaan weer met elkaar Samen Eten in 
Zunderdorp. De eerste avond zal, onder voorbehoud van mogelijke 
maatregelen in verband met COVID, zijn op vrijdag 1 april, van 18.00 tot 
20.00 uur in het Jeugdgebouw van Zunderdorp. Aangezien we rustig willen 
starten, zijn er deze eerste keer max. 50 plaatsen beschikbaar. Wil je er bij 
zijn, geef je dan snel op! Iedereen is welkom!  
Je kunt je aanmelden via info@kerkzunderdorp.nl  
 
 
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, eerstvolgende keer 2 april, kun je terecht tussen 11.00 en 14.00 uur.  
Kom gezellig langs om rond te neuzen tussen al de leuke spullen, kleine 
goederen, boeken, schoenen en kleding!  
Voor de inbreng van goederen of kleding graag contact opnemen met Linda: 
tel 06-42571323. De opbrengst is voor het Dorpshuis Holysloot,. 
 
 
Soos Ransdorp 
De Soos van Ransdorp komt op dinsdag 5 april weer bij elkaar met een 
gezellige lunch in dorpshuis De Beke. Vanaf 13.00 uur ben je welkom! 
Aanmelden kan via 06-54975032 (Tineke) 
De vaste bezoekers krijgen nog een bericht in de brievenbus. 
 
 
Inzameling van Sams kledingactie 
Op zaterdag 23 april is er de jaarlijkse inzameling van Sams kleding actie 
voor Mensen in Nood 2022. Gaat u binnenkort de kasten schoonmaken en 
opruimen ,geef dan uw draagbare kleding een tweede leven geef het aan 
Mensen in Nood. De opbrengst in 2022, is bestemd voor diverse onderwijs 
projecten in Oeganda. Sams kleding actie werkt samen met Cordaid. 
Kleding graag schoon en heel in gesloten zakken aanbieden. Schoenen, 
lingerie, brillen en tassen zijn ook welkom.  
De locatie van de inzameling is de opslagruimte rechts naast de 
Schellingwoude kerk, Wijkergouw 6. 
Mocht het vervoer van de kleding voor u een probleem zijn , dan willen wij 
deze thuis bij u komen ophalen. 
Contactpersonen Gerard en Mary Takken 020-4904477 of 06-28057866 

mailto:info@kerkzunderdorp.nl
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Meditatie vanuit de christelijke traditie in de Dorpskerk Durgerdam 
In onze maatschappij zijn autonomie, prestatie, perfectie, maakbaarheid en 
efficiëntie zo vanzelfsprekend geworden, dat we imperfectie en kwetsbaarheid 
in ons leven als ongemakkelijk zijn gaan voelen. Eigenlijk is er geen plaats 
meer voor het onvolkomene en de breekbaarheid van het bestaan. Het niet 
kunnen voldoen aan de door de maatschappij, maar ook door ons zelf (!) 
opgelegde hoge eisen om goed en gelukkig voor de dag te komen, eist echter 
zijn tol: op steeds jongere leeftijd lijden mensen aan burn-out en depressie. 
De boeken van Brené Brown, “De Kracht van Kwetsbaarheid” en “De Moed 
van Imperfectie” én Christa Anbeek’s’ boek ‘Aan de heidenen overgeleverd’ 
hebben mij geïnspireerd tot een serie van vijf meditatieochtenden die met als 
titel, Leven met imperfectie en kwetsbaarheid 
In elke bijeenkomst staat een thema centraal. Het eerste thema is ‘Kwetsbaar 
zijn’. De volgende thema’s zijn: ‘Imperfect mogen zijn’, ‘Jezus leven: gids in 
een onvolmaakt en kwetsbaar bestaan’, ‘De kwetsbare en onvolmaakte ander’ 
en ‘Authenticiteit in kwetsbaarheid en onvolmaaktheid’. 
Als voorbereiding ontvang je vooraf aan elke bijeenkomst een inleidende tekst 
op het thema. 
De christelijke traditie kent verschillende vormen van meditatie zoals 
aandacht-, stilte-, (bijbel)tekst-, beeld- en muziekmeditaties. Maar ook 
labyrintlopen en dansante vormen zoals sacrale dans. In elke 
meditatiebijeenkomst zullen drie verschillende meditatieve werkvormen 
geoefend worden, afgewisseld met meditatieve muziek. Audio opnames van 
meditaties helpen je om ook thuis te oefenen. 
Tijd  10.00 - 11.30 uur, 9.45 uur ontvangst met koffie/thee 
Plaats  Dorpskerk Durgerdam 
Data  6 april, 20 april, 18 mei, 8 juni, 31 augustus en 21 september 
Kosten  Vrijwillige bijdrage voor thee/koffie evt verwarming is welkom 
Begeleiding Rob Boersma 
De meditatiebijeenkomsten zijn voor mensen die zich als gelovig én als niet 
gelovig beschouwen, voor kerkgangers én nieuwe spirituelen. Ook als je nog 
geen ervaring met meditatie hebt of je wilt eens kennismaken met 
(christelijke vormen van) meditatie ben je welkom. 
Verdere informatie en opgave:  
Rob Boersma, tel.: 020-4904417 of 06-21701349 of per email: 
r.h.m.boersma@planet.nl en www.dorpskerkdurgerdam.nl/meditatie 
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Zeilmakerij en beschermhoezen op maat 
Stijlvolle en functionele bescherming van uw buitenkeuken, tuinmeubilair, 
zandbak of andere buitenspullen? Stuurwielhoes, huik of andere hoes voor uw 
boot nodig? 
Ik maak kwalitatief hoogwaardige beschermhoezen op maat. Mooi, oersterk, 
waterdicht en kleurvast. Ook voor reparaties van kleine en middelgrote 
(boot)dekzeilen, buiskappen, raampjes of ritsen vervangen kunt u bij mij 
terecht. Indien gewenst haal ik de spullen bij u op of kom ik ter plekke 
inmeten.  
Meer informatie op www.custommadecovers.nl of www.mooiehoes.nl 
Lucette Bruinsma 
Durgerdammerdijk 52 
Tel. 06-41557343 of mail naar info@custommadecovers.nl  
(Graag altijd even bellen als u langs wilt komen omdat ik meestal in mijn 
werkplaats of op locatie aan het werk ben) 
 
 
 
Ski's & Snowboards waxen en slijpen 
Ben je misschien op wintersport geweest en wil je je materiaal weer op orde 
hebben voor de volgend keer?  
Dat kan nu, lekker makkelijk, dicht bij huis in Zunderdorp!  
Laat je ski's of snowboard waxen en meteen die diepe kras wegwerken!  
Waxen en slijpen ski's € 20,- / snowboard € 25,- 
Neem contact op met Harry om een afspraak te maken: 06-24226545 
 
 
 
 

http://www.custommadecovers.nl/
http://www.mooiehoes.nl/
mailto:info@custommadecovers.nl


 

 

 
 
 
 
 

 
Agenda maart 2022 

 
 
 

6 maart Kliederkerk in Zunderdorp 
10 maart Overleg Gebiedsteam 
10 maart Tieneravond Zunderdorp 
16 maart Koffie-inloop Zunderdorp 
17 maart Vrouwen van Nu 
19 maart Landelijke Opschoondag 
19 maart Vrijwilligersdag Volgermeer 
21 maart Inleveren plan Buurtbudget 

1 april Samen eten in Zunderdorp 
1 april Dansconcert Waterlandse Harmonie 
2 april Kringloopwinkel Holysloot 
4 april Dorpscommissie Holysloot 
5 april Soos Ransdorp, Lunch 

 
 
 


