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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 t/m vrijdag 31 maart 2023 
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/
mailto:info@centraledorpenraad.nl
http://www.centraledorpenraad.nl/
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Nieuws van de Centrale Dorpenraad 
 
In deze editie van ’t Zwaantje staan zoveel activiteiten dat het bijna niet op de 
achterpagina past, fijn te zien dat er zoveel georganiseerd wordt! 
N.B. Het kantoor is in de week van 4 t/m 10 maart gesloten. 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
De meeste vergaderingen worden op het kantoor van de Centrale Dorpenraad 
gehouden. Deze maand staan er geen bijeenkomsten op de agenda: 
6 maart  Dorpsraad Ransdorp 
9 maart  Informatiebijeenkomst NRD 
13 maart Dorpsraad Zunderdorp 
14 maart Dagelijks Bestuur  
31 maart Uiterste datum inleveren kopij ’t Zwaantje 
 
 
Tekening voorpagina 
Op de voorpagina van 't Zwaantje staat een tekening, weet u waar dit is? 
Stuur het antwoord, liefst met een mooie/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 voorkant van de februari-editie stond natuurlijk een tekening van de 
Schellingwouderbrug. Helaas zijn er bij de redactie geen reacties 
binnengekomen. 
 
 
4 mei in Schellingwoude 
Woont u in Schellingwoude en vindt u het belangrijk dat er op 4 mei ook in 
uw dorp aandacht wordt besteed aan de 4 mei Herdenking? 
Sinds 2021 hangt er aan de kerk van Schellingwoude een plaquette ter 
herinnering aan uw dorpsgenoot Hendrikus Rempe die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog is omgekomen in een concentratiekamp. Bij de plaquette is 
afgelopen jaar, op 4 mei, een krans gelegd. Het zou fijn zijn als er dit jaar een 
korte ceremonie zou plaatsvinden tijdens de kranslegging. Aansluitend is er 
dan de mogelijkheid om samen koffie te drinken. 
Wie wil hieraan meewerken? Het hoeft niet veel tijd te kosten en de Centrale 
Dorpenraad kan hierin ondersteunen. 
Neem dan contact op met de Centrale Dorpenraad! 
Mail naar info@centraledorpenraad.nl of bel met 020-4904437 

mailto:info@centraledorpenraad.nl
mailto:info@centraledorpenraad.nl
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Werkzaamheden 
In het kader van het Instandhoudingsprogramma Landelijk Noord worden er 
werkzaamheden uitgevoerd, een kort overzicht: 
• Werkzaamheden in de dorpskern van Zunderdorp waarbij het riool en de 

waterleiding vernieuwd wordt. Daarna wordt de bestrating opnieuw 
aangebracht. Dit geeft regelmatig stremming van het verkeer.  
De werkzaamheden duren t/m mei 2023. 

• In de dorpskern van Holysloot wordt de bestrating vernieuwd nadat het 
riool, elektra- en gasleidingen in de straat vervangen zijn. 
Het werk is naar verwachting in juli 2023 klaar. 

• HHNK voert baggerwerkzaamheden uit in Ransdorper- en Holysloter Die. 
• De Oude Tramwegbrug is vervangen en onlangs opgeleverd. 
Een uitgebreid overzicht van de diverse werkzaamheden met informatie, 
planning en bewonersbrieven staat op de website, bij Nieuws en 
Werkzaamheden: www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden 
 
 
Verkiezingen 
Op woensdag 15 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en de 
Waterschappen. De stembureaus zijn open van 7:30 uur tot 21:00 uur. 
Als u stemt, heeft u invloed op wat er de komende jaren gebeurt in uw 
provincie en uw waterschap. Ook heeft u indirect invloed op de verkiezing van 
de Eerste Kamer. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen 
Er kan in Landelijk Noord gestemd worden bij de volgende stembureaus: 

• Kerk van Zunderdorp, Achterlaan 12 
• Kerk van Ransdorp, Dorpsweg 55 
• Wijkgebouw Schellingwoude, Wijkergouw 12 

N.B. U kunt hier stemmen voor de Provinciale Staten en het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.  
Als u wilt stemmen voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (buitendijks 
gebied Schellingwouderdijk) dan kan dat bijvoorbeeld op Zeeburgereiland. 
 
Op de website van de Provincie Noord-Holland vindt u informatie over de 
politieke partijen en kandidaten die meedoen aan de verkiezing.  
www.noord-holland.nl/Bestuur/Provinciale_Staten/Verkiezingen_2023 
 
Op de website van uw waterschap vindt u informatie over de politieke partijen 
en kandidaten die meedoen aan de verkiezing.  
www.hhnk.nl/waterschapsverkiezingen-2023 
www.agv.nl/verkiezingen/  

http://www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden
http://www.hhnk.nl/waterschapsverkiezingen-2023
http://www.agv.nl/verkiezingen/


 

5 
 

Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 
 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage 
Van woensdag 22 februari tot en met dinsdag 4 april 2023 ligt de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage en kan een ieder, zowel digitaal 
als per post, een zienswijze indienen. 
De gemeente organiseert op 13 maart een online informatiebijeenkomst over 
windenergie in Amsterdam en de NRD. 
Meer informatie staat op: www.centraledorpenraad.nl/notitie-reikwijdte-en-
detailniveau-nrd-ter-inzage 
 
De Centrale Dorpenraad organiseert op donderdag 9 maart in de Dorpskerk 
Durgerdam een informatiebijeenkomst over het NRD, aanvang 20.00 uur. 
Tijdens de bijeenkomst willen we u informeren over: 

 update over het Programma Windenergie Amsterdam en het 
participatie traject 

 toelichting op de huidige fase m.b.t. de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau 

 toelichting op de vervolgstappen 
U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn! 
 
 
 
Landelijke Opschoondag! 
Op zaterdag 18 maart is alweer de 21e Landelijke Opschoondag. Samen met 
buren en dorpsgenoten steken we de handen uit de mouwen en maken we 
onze straten, bermen, gouwen en waterkanten schoon. 
Net als vorige jaren is er in ieder dorp weer een verzamelpunt waar 
materialen zoals handschoenen, vuilniszakken, afvalgrijpers en -ringen 
opgehaald kunnen worden.  
Op deze dag verzamelen we vanaf 10 uur op de volgende plekken: 

 Dorpshuis van Holysloot 
 Jeugdgebouw Zunderdorp 
 Durgerdammerdijk 
 Schellingwouderdijk t.h.v. nr 145, bij doorgang naar de IJ-oever  
 Ransdorp 

Houd je DorpsApp en de website in de gaten, hierop wordt de laatste 
informatie gegeven: www.centraledorpenraad.nl/landelijk-noord-schoon-3 
  

http://www.centraledorpenraad.nl/notitie-reikwijdte-en-detailniveau-nrd-ter-inzage
http://www.centraledorpenraad.nl/notitie-reikwijdte-en-detailniveau-nrd-ter-inzage
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Informatie & Activiteiten 
 
Kringloopwinkel Holysloot 
Op 11 februari j.l. heeft de Kringloop Holysloot een extra dag gedraaid t.b.v. 
Giro 555. De totale opbrengst van 700 euro is overgemaakt naar Giro 555! 
Ook op zaterdag 4 maart is de Kringloop weer open en komt de gehele 
opbrengst ten goede aan Giro 555. 
De kringloopwinkel in het Dorpshuis van Holysloot, Dorpstraat 40, is verder 
iedere woensdag te bezoeken tussen 10.00 en 13.00 uur. Op de 1e zaterdag 
van de maand 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! Betalen met pin is mogelijk. 
Voor de inbreng van goederen of kleding graag contact opnemen met: 
tel 06-42571323. De opbrengst is voor het Dorpshuis Holysloot. 
 
 
 
Onewomanshow: De toiletjuffrouw 
De Soos Ransdorp heeft op dinsdag 7 maart een middag dat in het teken 
staat van humor; Comédienne Nicole Kovacs brengt dan de onewomanshow 
met als titel: “De toiletjuffrouw”. 
U bent vanaf 14.00 uur van harte welkom in Dorpshuis De Beke,  
Bijdrage € 4,- incl. koffie/thee. 
Nicole Kovacs speelt toiletjuffrouw Marie-Louise Assendelft Lapier van Wijk. 
Deze dame weet ons met haar Amsterdamse accent en ettelijke versprekingen 
en humor behoorlijk te laten lachen. In de ‘Gouwe Pleeborstelshow’ betrekt 
Nicole ons voortdurend in haar dialogen. Ook kunt u deze middag de winnaar 
worden van de ‘Gouwe Pleeborstel’. Door de interactie met haar publiek wordt 
het een dolle boel, het belooft dan ook een hilarische en gezellige middag te 
worden met ‘De Toiletjuffrouw’! 
 
 
 
Oranjevereniging Ransdorp 
Op 8 maart is er weer een algemene openbare leden vergadering in 
Dorpshuis ‘De Beke’. Vindt u het leuk om hier een keer bij aan te sluiten dan 
staat de koffie om 19.30 u voor u klaar. Tot dan! 
Het bestuur 
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Tieneravond Zunderdorp 
Op donderdagavond 9 maart is er weer een Tieneravond in het Jeudgebouw 
van Zunderdorp voor alle tieners van 12 t/m 16 jaar. Vind je het leuk om 
andere tieners te ontmoeten en houd je van pizza en gezelligheid? 
Kom dan zeker een keer kijken. Elke keer komen er nieuwe tieners, onze 
groep groeit en leuk dat er ook tieners uit de andere dorpen komen!  
De tieneravonden leveren boeiende en leuke gesprekken op en de spellen en 
opdrachten eromheen zorgen voor veel hilariteit. We starten om 19:00 uur in 
het Jeudgebouw (Achterlaan 3) met pizza en daarna volgen we een 
programma van Solid Friends. Om 20:30 uur is de avond weer afgelopen. Wil 
je een keer kijken bij de tieneravond? Super leuk!  
Kom gezellig langs. Bel, mail of app een van ons gerust. 
 
 
Natuurwerkdag Volgermeer voorjaar 2023 
Op zaterdag 11 maart 2023 organiseert het Burgerkomitee samen met de 
Beheergroep Volgermeer opnieuw een natuurwerkdag op de Volgermeer.  
Zoals gebruikelijk is er 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 
Alle actuele informatie over de Volgermeer vind je op: www.volgermeer.nl 
 
 
Passieconcert door Kamerkoor Amsemble 
Voor de Passietijd zijn de mooiste muziekstukken geschreven.  
Kamerkoor Amsemble -een betere kamerkoren in Nederland- geeft op 
zaterdagavond 11 maart een Passieconcert in de Dorpskerk van Zunderdorp 
samen met het Swes Barokorkest. Op het programma staat de cantate Christ 
lag in Todesbanden van J.S. Bach en een bijzonder mooie cantate van Johan 
Kuhnau; Gott sei mir gnädig. Het programma wordt omsloten door twee 
motetten van Johan Christoph Bach. Het geheel staat o.l.v. Benjamin Bakker.  
Zaterdag 11 maart 2023 
Dorpskerk Zunderdorp 
Voorverkoop € 15,-  |  Deurverkoop € 20,-  |  Kinderen tot 16 jaar gratis 
Bestel je kaartje online via www.amsemble.nl  |  duur: 60 min 
(dit concert is ook te zien op 12 maart in de Swaen in Edam) 
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Kliederkerk in Zunderdorp 
Op zondag 12 maart is er weer Kliederkerk in Zunderdorp. De kliederkerk is 
van 12:00-13:30 uur in de dorpskerk van Zunderdorp en is voor alle kinderen 
van 4 t/m 13 jaar. Het is elke keer weer een groot feest met heel veel 
kinderen. We gaan koken, iets groots bouwen en een experiment met 
proefjes doen. Voor oudere kinderen is er altijd een extra uitdagend 
programma. Wil je ook komen? 
Meld je dan voor 8 maart a.s. aan bij Anne-marie, info@kerkzunderdorp.nl 
Leuk om je dan te zien! 
 
 
 
Meditatie vanuit de Christelijke traditie in de Dorpskerk Durgerdam 
Op woensdagochtend 15 maart start de serie van acht meditatieochtenden 
in de Dorpskerk Durgerdam. We mediteren met verschillende meditatie-
werkvormen op de 8 (werk)woorden uit het refrein van Ramses Shaffy’s 
bekendste lied: 

’Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Niet zonder ons.’ 
Wat betekenen de verschillende werkwoorden uit het refrein voor ons? 
Hoe verhouden die zich tot de (A)ander?  
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. Vooraf aan elke 
meditatieochtend ontvang je informatie over het thema.  
Audio opnames over wat (christelijke) meditatie is en praktijk meditaties 
helpen je om ook thuis te oefenen. 
Tijd  10.00 – 11.45 uur. 9.45 uur ontvangst met koffie/thee 
Plaats  Dorpskerk Durgerdam 
Data  15 maart; 5 en 26 april; 17 mei; 7 juni; 6 en 27 sept.; 18 okt 
Kosten  Vrijwillige bijdrage voor thee/koffie, 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. 
Informatie en opgave: Rob Boersma, tel.: 020-4904417 of 06-21701349 of 
per email: r.h.m.boersma@planet.nl en www.dorpskerkdurgerdam.nl 
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Koffie-inloop in Zunderdorp  
Elke derde woensdag van de maand is er een Koffie-inloop in Zunderdorp. 
Zin om samen met anderen even bij te kletsen onder het genot van een kopje 
koffie? Je bent van harte welkom! De eerstvolgende koffie-inloop is op 
woensdag 15 maart van 10:00-11:30 uur in het Jeugdgebouw, Achterlaan 3 
in Zunderdorp. Kom je ook? Iedereen is welkom! 
 
 
 
De Amsterdamse tram 
Donderdagmiddag 16 maart van 14.00 tot 16.00 uur is Hans de Meij te gast 
bij de Vrouwen van NU, hij vertelt enthousiaste over zijn hobby de 
‘Amsterdamse tram’. Deze hobby is ontstaan in zijn jeugd, hij woonde namelijk 
vlakbij de tramremise in de Lekstraat. Tijdens de presentatie worden 
schitterende oude foto’s getoond. Prachtig om zo ook een beeld te krijgen van 
hoe Amsterdam in het verleden was. De eerste lijn was nummer 1 en dat ging 
door tot lijn 26 (naar IJburg). Toen de stad zich aan het einde van de 19e 
eeuw sterk uitbreidde kwamen er elektrische trams. De crisis in de dertiger 
jaren reduceerde het aantal reizigers en het lijnennet werd sterk uitgedund. In 
de tweede Wereldoorlog stopte het hele tramverkeer in oktober 1944 en na 
de oorlog werd er, door materiaalgebrek, nog lang doorgereden met heel oud 
materieel. In 1958 kwam de eerste gelede tram en dat werd direct een groot 
succes. Vanaf 2001 werden deze trams vervangen door zgn. lagevloertrams. 
Deze rijden nu nog steeds, met diverse aanpassingen en in verschillende 
kleuren. Uiteraard is er ook nog aandacht voor het busvervoer en het 
metronet. Achter het Haarlemmermeerstation is nu een prachtige verzameling 
oude trams te zien en te gebruiken/huren. Al dit materieel wordt verzorgd 
door enthousiaste vrijwilligers. 
Kom gezellig naar deze interessante middag, ook mannen zijn van harte 
welkom! Leden gratis, niet leden betalen € 5,- inclusief koffie/thee.  
Locatie: Jeugdgebouw Zunderdorp, Achterlaan 3 
 
 
 
Nationale Opschoondag in Schellingwoude 
Zaterdag 18 maart is het weer zover! Help je mee de IJ-oever van ons mooie 
Schellingwouderpark schoon te maken? We verzamelen om 10 uur op de 
onderdijk naast de sportvelden. Voor grijpers, afvalzakken en versnaperingen 
wordt gezorgd. 
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Zing mee met kindercantorij op Paasmorgen! 
Ben je tussen de 4 en 12 jaar en houd je van zingen? Zing dan mee in de 
kindercantorij van de kerk. In drie korte repetities op 18 maart, 25 maart en 
1 april van 13:00-14:00 @ Witte Kerkje Holysloot, studeren we enkele vrolijke 
Paasliedjes in. Gerdien Neels zal met enthousiasme het instuderen verzorgen 
en Aafke Oldenbeuving zal begeleiden op de piano. Er is tijd voor limonade, 
tikkertje en je krijgt een eigen koormap! Uitvoering is op 9 april in de 
ochtenddienst in het Witte Kerkje in Holysloot. Graag aanmelden via 
ds.gneels@gmail.com of via de app (zie dorpsapp). 
 
 
 
Kamerkoor Noord zingt Bach, Schein & Graupner 
Het tweede concertprogramma van Kamerkoor Noord past in deze tijd van het 
jaar, waarin we toeleven naar Pasen. In ons eerste programma stond de liefde 
centraal en nu is gekozen voor nog een grote menselijke emotie, namelijk die 
van het verdriet. Niets was de mensen vreemd, in de periode waarin de 
barokmuziek die we uitvoeren ontstond. De menselijke emoties zijn prachtige 
thema’s voor componisten om mee te werken, vaak zijn het dit hun beste 
werken. Dirigent Benjamin Bakker heeft een programma van een uur 
samengesteld waarin werken van Bach, Schein en Graupner worden 
uitgevoerd in samenwerking met het Swes Barokorkest. Kaarten zijn in de 
voorverkoop verkrijgbaar via de website. 
Kamerkoor Noord is een nieuw koor in Amsterdam Noord voor ambitieuze 
amateurzangers. Uniek is dat het koor niet in de avond repeteert, maar 
overdag op vrijdagochtend in de Dorpskerk van Zunderdorp tussen 10:00 en 
12:30 uur.  
Zaterdag 18 maart, 20:00 uur | Passieconcert 
Dorpskerk Zunderdorp 
Voorverkoop € 15,- | Deurverkoop € 20,- | Kinderen tot 16 jaar gratis 
Meer informatie & kaartverkoop via www.kamerkoornoord.nl   
 
 
 
Klaverjassen in Ransdorp 
Op zondag 19 maart is er weer prijsklaverjassen in café De Zwaan in 
Ransdorp. Aanvang 13.30 uur. Behalve dat u een gezellig kaartje kunt leggen 
is er ook een tombola met mooie prijzen. Wil je wel klaverjassen maar heb je 
geen ‘maat’, neem dan contact p met Yvonne 020-4904481. 
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Bijen houden? 
De imkers Vereniging Waterland (Tuinpark Wijkergouw) start een 
beginnerscursus ‘Bijenhouden’. 
Vanaf 23 maart worden vier theorielessen en één praktijkles op 
donderdagavond binnenshuis en daaropvolgend praktijklessen buitenshuis, in 
principe op zondagochtenden (11:00-13:00 uur); met dien verstande dat 
bijenhouden flexibiliteit vraagt. De imker past zich aan de volksontwikkeling 
van het bijenvolk en/of de weersomstandigheden aan. Het is fascinerend dit 
mee te maken. Meer informatie en aanmelden: 
www.bijenhouders.nl/cursussen/basiscursus-imkeren keuze Amsterdam noord 
(noord met een kleine letter) of bij Freek Furstner 06-41041212. 
 
 
Save the date: Palmpaasstokken maken in Zunderdorp 
Op zondag 2 april nodigen wij alle kinderen uit om een palmpaasstok te 
komen maken. We starten om 09:30 uur in het Jeugdgebouw van Zunderdorp 
en lopen in een optocht om 10:45 uur de kerk van Zunderdorp binnen. 
De stokken gaan we versieren met snoepgoed, crêpepapier, stukjes groen, 
mandarijntjes, pinda’s en natuurlijk ook een broodhaantje. 
Kom je ook gezellig? Alle kinderen en ouders mogen komen. Aanmelden kan 
tot 30 maart a.s. bij Anne-marie (06-42081177), info@kerkzunderdorp.nl 
 
 
Palmpaasstokken maken, Holysloot-Ransdorp 
Voor alle kinderen en ouders die niet willen uitslapen! Kom luisteren naar het 
verhaal van Pasen en maak je eigen Palmpaasstok op 2 april om 9.45 uur in 
het Wijkgebouw in Holysloot. Als alle stokken klaar zijn, houden we een 
optocht die eindigt in de viering in het Witte Kerkje (rond 11:00), waar we 
met elkaar afsluiten. We zoeken nog ouders die mee willen helpen, graag 
melden voor 29 maart beneninekespelt@gmail.com of via 06-20271567. 
 
 
Tijdelijk woning te huur 
Te huur voor 6/7 weken woning in het landelijk gedeelte van Amsterdam 
Noord, vanaf 25 maart tot half mei. De woning is ca 70m2 met keuken, 
woonkamer, badkamer en twee slaapkamers gelegen in een grote tuin aan het 
water, met weids uitzicht. Alle voorzieningen aanwezig. 
We zoeken een kattenliefhebber want onze kat, Karel is er ook. 
Voor informatie: rachel33B@gmail.com 
 
 

http://www.bijenhouders.nl/cursussen/basiscursus-imkeren
mailto:rachel33B@gmail.com
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Voorjaarslunch Soos Ransdorp 
Op dinsdag 4 april staat er, als laatste activiteit van het seizoen, de 
traditionele lunch op het programma. Na de lunch is er zeker tijd om de snel 
veranderende toestand van Europa en/of Waterland door te nemen. 
Kosten € 8,50 inclusief de bij de lunch behorende dranken. 
Aanvang 13.00 uur. De lunch vindt plaats, zoals gebruikelijk, in het Dorpshuis 
‘De Beke’ te Ransdorp. Van harte aanbevolen! 
 
 
 
Vooraankondiging: Inzameling voor Sams kledingactie 
Op zaterdag 22 april van 10.00 uur tot 12.00 uur wordt de jaarlijkse 
inzameling voor ‘Mensen in Noord’ gehouden. Draagbare kleding, schoenen, 
brillen, textiel, dekens, speelgoed en knuffels zijn welkom. 
Locatie: opslagruimte rechts naast de Schellingwouderkerk, Wijkergouw 6. 
De spullen aub. aanleveren in gesloten plastic zakken. 
Eventueel willen wij helpen met vervoer van de zakken. 
De opbrengst komt dit jaar ten goede aan medische zorg voor moeder en kind 
op het platteland van Ethiopië. 
Contactpersoon Mary Takken 020-4904477 of 06-28057866 
 
 
 
Nu in Ransdorp; (relatie)therapie en coaching 
Loopt het even wat minder in jouw persoonlijke leven of je (werk)relatie?  
Ben je opzoek naar een ervaren coach/therapeut die jou daarin kan 
begeleiden? Kom langs voor een kennismakingsgesprek, om te onderzoeken 
wat ik voor jou/jullie kan betekenen. Mijn manier van werken is een praktische 
en ervaringsgerichte. Samen onderzoeken we op welke wijze je patronen in 
stand houdt die kunnen zorgen voor deze problemen. Met heldere 
terugkoppeling geef ik jou inzicht in je verbale en non-verbale wijze van 
communiceren, wat zal leiden tot een betere communicatie en persoonlijke 
ontwikkeling. 
Verder start in april een mannengroep de ‘perfectie’ man. In deze werkgroep 
onderzoeken we, op een ongedwongen manier, welk man-beeld jij van jezelf 
hebt en of je daar gelukkig mee bent. 
Meer informatie over mijn manier van werken en reacties van cliënten, kijk op 
www.zienwateris.nl of bel naar 06-24670522. 
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KijFit in Durgerdam 
Ben jij op zoek naar Fysiotherapie of Personal Training in de buurt? 
Of wil je graag starten met Bootcamptrainingen in buitenlucht? 
Neem dan contact met ons op of meld je dan aan voor een gratis 
proeftraining! 
Durgerdammerdijk 76  Website: www.kijfit.nl 
1028 CK Durgerdam  Email: kije@kijfit.nl  
Tel. 06-11323068 
 
 
 
Koor Schellingwoude 
Ons koor, bestaande uit vrouwen, is momenteel op zoek naar nieuwe leden. 
Ons repertoire is gevarieerd en we zijn laagdrempelig. Noten lezen is geen 
must, maar je eigen partij kunnen vasthouden wel, omdat we vaak 3 stemmig 
zingen. We repeteren elke maandag van 20.00 tot 21.45 uur inclusief pauze. 
Kom eens vrijblijvend langs in het Wijkgebouw, Wijkergouw 12, naast het 
witte Schellingwouderkerkje. 
Van harte welkom! 
 
 
 
Kom naar Holysloot voor de lekkerste ontspanningsmassage! 
Hoi ik ben Martijn, ik ben gecertificeerd masseur en ik geef 
ontspanningsmassages en stoelmassages in mijn praktijk in Holysloot. 
Fijn, vertrouwd, dichtbij en ook niet duur. 
www.welkombijmartijn.nl 
Dorpsstraat 80, Holysloot 
Tel: 06-30254267 
 
  

http://www.kijfit.nl/
mailto:kije@kijfit.nl
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Mensen en hun verhaal … 
 
De saamhorigheid verdwijnt 
 
‘Mijn familie boert hier al generaties, het zit in mijn bloed. Hard werken. Het 
geloof bepaalde hoe we moesten leven. Mijn moeder was van de 
gereformeerde bond, mijn vader was vrijzinniger. Iedere dag werd er gebeden 
en in de bijbel gelezen. Tussendoor werd er ook gelachen. Op zondag werd er 
niet geschaatst, niet gedanst en moesten we naar de kerk. En ik liep keurig 
aan het lijntje. Vermaak vond ik in het dorp, daar ontmoette je elkaar ‘s 
avonds om te kletsen. Zo ben ik mijn vrouw tegengekomen. Ons leven 
speelde zich vooral in Holysloot af en daar waren we tevreden mee. Op haar 
41e kreeg ze borstkanker en op haar 51e was het over en uit. Daar sta je dan 
met je verdriet. Mijn twee zoons waren al uitgevlogen, mijn dochter van 14 
woonde nog thuis. Jarenlang had ik in de kerkenraad gezeten maar door de 
schok van haar dood ben ik er niet meer heen gegaan. Gelovig blijf ik. Ik ging 
wat meer rondtrekken, buiten Holysloot. Zo kwam ik uit nieuwsgierigheid in 
een christelijk gereformeerd dorpje in de Betuwe. Op zondagochtend, vlak 
voor aanvang van een kerkdienst. Ik parkeerde de auto zo’n 100 meter van 
de kerk af. Draaide het raampje open en keek mijn ogen uit. Links en rechts 
passeerden er hordes sober geklede mensen die somber voor zich uitkeken en 
geen woord wisselden. Alsof ze naar een begrafenis gingen. De kerk had 3300 
plaatsen en zat bomvol. 
 
Ook via de jacht verruimde ik mijn blik. Ik nodigde jagers op mijn land uit en 
zij mij. Het leukste was het ‘s avonds aanzitten. Gezellig napraten. Ook met 
katholieken. Dat bleken mensen te zijn zoals jij en ik. Aan een ouderling van 
de gereformeerde bondskerk vertelde ik van mijn katholieke vrienden. Wat 
denk je dat hij zei? “Hou er wel rekening mee dat een katholiek vals in zijn 
hart is.” Ik vroeg hem: “Weet je wel waar jouw wieg stond? Er zijn twee 
katholieke kerken: oud-katholiek en rooms-katholiek. Maar 10 vingers zijn nog 
te weinig voor al die protestante kerken die uit onenigheid zijn ontstaan.” 
 
Als boer kocht ik meestal al wat oudere beesten om af te fokken. Als ze 
drachtig waren verkocht ik ze weer. Tegenwoordig zitten de boeren wat in het 
verdomhoekje. Neem het stikstofprobleem. Dat mensen zelf 3 à 4 keer per 
jaar op vliegvakantie gaan, daar hebben ze het niet over. De ware schuldigen 
van het stikstofprobleem zijn de Partij van de Arbeid die de boeren heeft 
gedwongen groot te worden en de Rabobank die alleen maar geld gaf als ze 
grootschalig gingen werken.  
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De tussenhandelaren en de supermarkten strijken met de winst. Er was 
armoede na de oorlog en de boeren hebben Nederland uit het slop getrokken.  
Een jaar of acht na de dood van mijn vrouw vloog de hele tent in de fik. 
Kortsluiting. De koeien konden nog net op tijd uit de stal gejaagd worden. Ik 
moest rennen voor mijn leven. Gelukkig stond de gemeenschap onmiddellijk 
klaar om te helpen. Een brandweerman die ik kende vroeg me: “Ben je goed 
verzekerd?” Toen ik dat bevestigde zei hij: “Dan steken we eerst een sigaar in 
de brand.” Nu staat er een splinternieuw huis. 
 
Ik heb Holysloot zien veranderen, boeren zijn er bijna niet meer. Er komt 
nieuw volk in de dorpen. Er zitten leuke mensen tussen, maar de meeste 
hebben geen tijd meer. Als ze bij je komen hebben ze wat van je nodig. Ze 
hebben haast: ze moeten dit, ze moeten dat. De saamhorigheid verdwijnt.` 
 
Door  
Siepkje Lenstra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Agenda maart 2023 

 
 

4 maart Kringloopwinkel Holysloot 
6 maart Dorpsraad Ransdorp 
7 maart Soos Ransdorp, De toiletjuffrouw 
8 maart Oranjevereniging Ransdorp 
9 maart Informatiebijeenkomst NRD 
9 maart Tieneravond Zunderdorp 

11 maart Natuurwerkdag Volgermeer 
11 maart Passieconcert Amsemble 
12 maart Kliederkerk Zunderdorp 
13 maart Dorpsraad Zunderdorp 
14 maart Dagelijks Bestuur CDR 
15 maart Verkiezingen provincie en waterschap 
15 maart Koffie inloop Zunderdorp 
15 maart Meditatieochtend Durgerdam 
16 maart Vr. van Nu; De Amsterdamse tram 
18 maart Landelijke Opschoondag 
18 maart Concert Kamerkoor Noord 
19 maart Klaverjassen De Zwaan 
23 maart Start cursus bijen houden 
31 maart Kopij ’t Zwaantje aanleveren 

2 april Palmpaasstokken maken Zunderdorp 
2 april Palmpaasstokken maken Holysloot 
4 april Soos Ransdorp, Voorjaarslunch 

 


