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Nieuws van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord 
Vanwege de komende zomerperiode overbrugt het volgende 't Zwaantje de periode 
juni, juli en augustus. Begin september komt er dan weer een nieuw 't Zwaantje uit. 
Op onze website www.centraledorpenraad.nl wordt regelmatig nieuwe informatie 
geplaatst zoals over: 
- Project Van IJ tot Gouw / aanleg brug Nieuwe Gouw 
- Voortgang Bestemmingsplan Landelijk Noord 

 
 

Agenda Centrale Dorpenraad 
7 juni   Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
11 juni  Vergadering Dagelijks Bestuur 
De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de Werkgroepen zijn op het kantoor 
van de CDR en beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
 
 

Bestemmingsplan Landelijk Noord 
Het nieuwe bestemmingsplan wordt op 5 of 6 juni door de commissie Ruimtelijke 
Ordening van het Stadsdeel behandeld. Daarna zal de Deelraad op 19 of 26 juni het 
plan vaststellen. Vervolgens is er 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Dit bezwaar 
kan alleen ingediend worden door degene die een zienswijze hebben ingediend en 
door degene die aantonen dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest. 
Tegen de gewijzigde vaststelling van het RO kan weer iedereen beroep instellen. 
De CDR geeft gevraagd of er met deze bezwaarperiode geschoven kan worden zodat 
het niet geheel in de zomervakantie-periode valt. Hier is nog geen uitsluitsel over. 
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Schoon Schellingwoude 
De voorjaarsschoonmaak in Schellingwoude werd omwille van het barre weer 
afgezegd. Toch zijn er al enthousiastelingen gesignaleerd die zelfstandig op stap 
gaan met plastic zak en prikker om zwerfvuil te verwijderen. De Klikostickers 
(‘zwerfvuil mag in deze bak’) helpen daarbij. In de toekomst zullen we meer grote en 
kleine opruimacties blijven organiseren, waarover we berichten we via de email 
(info@schellingwoude.org), via Twitter (@Schellingwou) en Facebook 
(Schellingwoude Landelijk Noord).  
Echter: acties zijn aardig en gezellig, maar niet altijd nodig. Uiteindelijk zorgen we er 
met kleine individuele activiteiten voor dat het leuk toeven is in Schellingwou - en 
dat het er een beetje knap uitziet. De gemeente maait, haalt vuil op en handhaaft 
waar nodig. Om te zorgen dat het stadsdeel niet met regels af hoeft te dwingen wat 
we zelf met een beetje tijd en aandacht voor elkaar kunnen krijgen, hebben we voor 
u een korte checklist met fijne zeurdingen die handhaven overbodig maken: 

- Grofvuil: komt eens per maand en op speciaal verzoek - maar laat het niet op 
straathoek, bushalte of (onder)dijk liggen. 

- Kleinvuil, peuken en prullen: gewoon even in de bak. 
- Stoepjes zijn knapper en veiliger als ze niet door onkruid overwoekerd 

worden - dus trek die grasjes even uit en maak de gifkar van de gemeente 
overbodig. 

- Picknicktafels: zorg dat ze niet in het pad van de maaimachines staan (en hou 
zelf het gras onder de tafels een beetje kort) 

Als er in de openbare ruimte zaken aangepakt moeten worden, kan dit rechtstreeks 
bij de gemeente gemeld worden, of bij de Dorpsraad (info@schellingwoude.org). 
Maar in veel gevallen geldt dat het net zo snel zelf even is aangepakt. En als dat een 
grotere inspanning vraagt dan een eenmansactie? Dan slaan we graag de handen 
ineen. Creatieve ideeën over beter onderhoud zijn altijd welkom! 
Dorpsraad Schellingwoude 
 
 

Nieuws van de Dorpsraad Ransdorp 
De Dorpsraad heeft op 21 april weer vergaderd. Een van de agendapunten was het 
formuleren van de speerpunten van de dorpsraad voor 2013. Dat wil zeggen: met 
welke onderwerpen gaat de dorpsraad zich komend jaar vooral bezighouden. Zelf 
kwam de dorpsraad tot de volgende speerpunten: de kerk en het stimuleren van het 
gebruik van de kerk, diverse bouwplannen en vergunningsaanvragen rond het dorp, 
de problematiek rond zwaar verkeer, snelverkeer en de aanhoudende 
verkeersoverlast rond de school. Natuurlijk blijft ook de staat van onderhoud van 
het straatmeubilair en de wegen onze aandacht houden. Mocht u zelf nog 
belangrijke onderwerpen willen aandragen die onze aandacht nodig hebben, dan 
horen wij dat natuurlijk graag. Voor meer nieuws over de dorpsraad Ransdorp, de 
data van onze vergaderingen en de notulen: kijk op www.ransdorp.blogspot.com.  
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Boek over Tweede Wereldoorlog 
Het boek 'Landelijk Amsterdam-Noord 1940-1945' is nu te koop. 
Verkoopadressen in Landelijk Noord: 

• Ransdorp; kantoor Centrale Dorpenraad 
• Holysloot; bij Wendelien Halbertsma, Dorpsstraat 80 
• Durgerdam; bij Dick Reedijk, Durgerdammerdijk 113 
• Zunderdorp; bij Henk Hagedoorn, 't Nopeind 10a 

    bij Marianne Vrolijk, Achtergouwtje 5 
• Schellingwoude; bij Fam. Takken, Schellingwouderdijk 295 

Daarnaast is het boek te verkrijgen bij: 
• Plantage Boekhandel Van der Plas, Buikslotermeerplein 
• Bruna Buikslotermeerplein 

 
Het boek kost € 19,50 
In de maand mei is het boek, alleen in Landelijk Noord, verkrijgbaar voor € 17,50 daarna 
betaalt u weer de normale prijs. 
 
In het Nieuws 
Onlangs zijn er artikel over het boek verschenen in o.a. Het Parool en de 
Stadsdeelkrant. Op onze website kunt u ze lezen. 
 
 

De Ransdorper Toren is weer geopend 
De Ransdorper Toren trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Naast toeristen ook veel 
mensen uit de Amsterdam en omgeving. De toren is tevens een toeristisch 
informatie punt (TIP) waar diverse folders en fietsroutes te verkrijgen zijn. 
Iedereen die de toren wil beklimmen om van het weidse uitzicht te genieten kan 
gebruik maken van de openingstijden of komen op afspraak. 
Op de tussenverdieping kunt u even uitrusten om de tentoonstelling te bekijken. Dit 
jaar heeft de tentoonstelling als onderwerp Winters Wel en Wee. Behalve ijspret 
hebben enkele winters veel problemen opgeleverd. Bijvoorbeeld de zwerftocht van 
de Durgerdammer vissers die 14 dagen in barre weersomstandigheden op een 
ijsschots ronddreven over de Zuiderzee. 
Openingstijden: 
april t/m september: zaterdag en zondag van 11.00-17.00 uur 
juli en augustus:  dagelijks van 11.00-17.00 uur, maandags gesloten 
Op afspraak 020-4904605 
Toegang € 0,50  
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BEJAARDENHOEK 
Onze ouderenwijkpost Loket Zorg en Samenleven is op 

De Breek, Volendammerweg 51b 
tel.:   020-7510610 

Verandering? 
 Als u dit leest zou eigenlijk de lente al weer bijna voorbij moeten 
zijn. Maar ik heb het gevoel dat in Durgerdam, nu ik dit schrijf de lente 
nog moet komen. De reusachtige es waar ik op uitkijk, die de laatste jaren 
in januari bloeide, doet dat dit jaar pas nu, dit voel ik aan de hooikoorts 
prikkels in mijn neus. De enorme iep waar ik tegenaan kijk, toont nog 
geen enkel teken van lenteleven. Mijn gekleum, vooral in de vroege 
ochtend, bevestigt me dat het nog winterig is, hier langs het water. 
 Je kunt nu ervaren dat het in de stad warmer is, daar staan de 
bomen al aardig in blad, in het Gooi is het zelfs volop lente, echte 
klimaatverschillen zijn nu zichtbaar, zelfs in onze eigen omgeving. De 
enige lentetekens momenteel hier buiten, zijn het bloeien van bollen en 
paardebloemen in het gras. Waar blijft de voorspelde opwarming? Krijgen 
we in de plaats daarvan een kleine West Europese ijstijd, zoals we die 
hadden in de 17e eeuw? De mens past zich gemakkelijker aan verandering 
aan, dan de natuur, het gras groeit nog niet en het vee blijft daardoor op 
stal. Wij echter, halen gewoon de nodige bloemen voor het 
bloemencorso even uit Zuid Frankrijk. 

Ik ben als de natuur en heb meer moeite met de kou. Mijn oude lijf 
is stijver en strammer dan ooit en ik word vroeg wakker van kou en 
pijntjes. Dit bestrijd ik met dagelijkse gymnastiek en een stukje lopen. De 
soep wordt echter niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Ik hoop 
daarom dat als u dit leest we allemaal lente beleven. 
 
Ernst mei / 2013 

 
 

Jaarvergadering en themabijeenkomst 
Op woensdag 24 april is de jaarlijkse plenaire vergadering van de Centrale 
Dorpenraad in de dorpskerk van Schellingwoude gehouden. Het verslag van deze 
vergadering staat binnenkort op onze website: 
www.centraledorpenraad.nl 
Ook het verslag van de themabijeenkomst die aansluitend is gehouden kunt u hier 
terugvinden. Het thema was: Benut de kracht van je dorp.  
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Vrouwen van Nu 
Donderdag 23 mei 2013 om 20.00uur in het Wijkgebouw te Schellingwoude. 
Dit is de laatste avond voor de zomerstop. 
Het eendags bestuur gaat deze avond verzorgen. 
Wij denken dat het een gezellige avond wordt met een hapje en een drankje. 
Laat u verrassen ! 
Ook niet leden zijn welkom op deze avond, zij betalen € 5,- toegang. 
Wist u dat ? Vrouwen van Nu diverse interesse groepen heeft zoals een Cultuurclub, 
Fietsclub, Nordic-Walking club, reisclub en een tuinclub ! 

 
 

Oranjeloterij Ransdorp 
Bon Francien Gezichtsbehandeling 585 
Bon Francien Pedicure behandeling 256 
Hobbykist met scharen set 1728 
Rolkoffertje 654 
Tafeltennis set 2001 
Water glijbaan 2580 
2 strandstoeltjes + parasol 1811 
Strandtent + badlaken 33 
Vaas + klok 2051 
XXL 125 wasbeurten + handdoek set 1270 
60 dlg Gereedschap set 2397 
Set(3dlg) Tuin aardewerk 1784 
“de Tuinen” set + handdoeken 344 
Vuur korf 1479 
Grote Parasol 1915 
Honkbalknuppel set 1069 
Hoofdprijs: Dames Fiets 2344 
De prijzen kunnen vóór 01 juni 2013 afgehaald worden bij Peter Komin 
Dorpsweg 18 Ransdorp tel: 06.53953440 
Prijzen die na 1 juni 2013 niet zijn afgehaald vervallen weer aan de Oranje 
vereniging Ransdorp. 
 
 

Mededeling Toneelvereniging Ransdorp 
Het bestuur van Toneelvereniging Ransdorp laat u hierbij weten, dat tot hun spijt 
het stuk "Pension Schier" helaas niet nog een weekend gespeeld gaat worden. Het 
was technisch niet mogelijk nog een keer te spelen. Inmiddels is de vereniging weer 
begonnen met de repetities voor een nieuw stuk, dat in november 2013 gespeeld 
gaat worden. Ook kunt u voor verdere informatie terecht op onze website 
www.ransdorptoneel.nl  
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DRC Tennis en Jeu de Boules Pinkstertoernooi 
Voor wie? DRC-leden en niet-Leden. Jong of oud. Goed of slecht. Iedereen mag 
  meedoen. 
Wanneer? Zondag 19 mei vanaf 11 uur. Na afloop wordt er geBBQ’ed. 
Waar? Op de Tennisbaan bij DRC natuurlijk. 
Wat neem ik mee?Gympen, tennisracket, jeu de boulesset en uw oude tuinmeubilair 
  (om een fijn terrasje mee te maken bij de baan). 
Waarom eigenlijk? Omdat het leuk is. Maar ook omdat het voortbestaan van de  
  baan op de helling staat. Er zijn nieuwe leden nodig! Dus kom kennis 
  maken op 19 mei (of word meteen lid.) 
Kosten? € 10,- per persoon incl. BBQ. 
Waar meld ik me aan? 
  Bij Marianne van Ruitenbeek 06-24393363 secretariaat@drc.nl 
  of Jacobine de Brauw: 06-26162989 debrauw@hotmail.com 
 
 

Themadienst en expositie Dorpskerk Durgerdam 
Pinksterzondag 19 mei vindt in de Dorpskerk Durgerdam om 10.30 uur een 
themadienst plaats met medewerking van keramiste Sabine Louis, die daar op dit 
moment exposeert. Behalve keramiek zijn in de jubileumexpositie van Galerie 'De 
Opsteker' ook schilderijen die zien van Spaanse en Nederlandse kunstenaars. 
De expositie duurt tot en met zaterdag 25 mei en is te zien op zaterdag en zondag 
van 13.30 tot 17.30 uur. Inlichtingen: www.opsteker.nl en telefoon 020-6386904. 
 
 

Stichting Opkikker 
Je hebt vast een oud(e) mobieltje(s) ergens in de kast liggen waar je niets meer mee 
doet, die liggen daar vaak maar te liggen en dat is zonde! Om het een goede 
bestemming te geven help ik Stichting Opkikker oude mobieltjes verzamelen. Voor 
2013 zijn ze op zoek naar 70.000 stuks en dat gaat natuurlijk lukken met hulp van 
jullie! 
Stichting Opkikker verzorgt Opkikkerdagen voor gezinnen met een langdurig ziek 
kind, zodat na veel vervelende dagen de leuke dagen toch nét iets langer duren!  
http://www.opkikker.nl/ 
Help je me mee verzamelen? 
Laat het me weten of breng het even bij me langs als je in de buurt woont. 
E-mail: koetsje@live.nl 
Bedankt! 
Ursula van Koetsveld 
Kerklaan 29, Zunderdorp 
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Chanson Nouvelle 
In Chanson Nouvelle zingt Cappella Nova o.l.v. Jurjen Vis nieuwe liederen uit alle 
tijden. Allereerst het ’Parijse chanson’ (begin 16de eeuw). Janequin roept een 
lentegevoel op door vogelgeluiden te imiteren. Certon gebruikt heel effectief 
prachtige verzen van dichters uit de renaissance. Ook de Amsterdamse meester Jan 
Pieterszoon Sweelinck benutte de rijke bron van het chanson. Hij bouwde zijn 
prachtige psalmen (in de Franse taal) van kort na 1600 op oudere psalmmelodieën 
van Franse componisten. Rond 1900 zette Claude Debussy de standaard voor het 
Franse chanson in de 20ste eeuw, maar zijn teksten waren uit de 15de eeuw. Nog 
weer 50 jaar later schreef Francis Poulenc chansons op traditionele teksten. Zijn 
liederen lijken echte volksliedjes, alsof hij ze alleen maar had geharmoniseerd. Niets 
is minder waar! 
Sweelinck, Debussy, Janequin en Poulenc 
Vocaal ensemble Cappella Nova o.l.v. Jurjen Vis 
25 mei 2013: Dorpskerk Durgerdam, Durgerdammerdijk 76, 20.00u 
Toegang € 12,50 – t/m 12 jaar € 5,- 
www.cappellanova.nl 
 
 

Amsterdamse Zeilschool weer open 
De Amsterdamse Zeilschool geeft deze zomer weer zeillessen aan beginners en 
gevorderden, van jong tot oud. We varen vanaf het Blauwe Hoofd, net voor je 
Durgerdam in komt. In mei en juni zijn er lessen voor volwassenen in onze valken. 
Groepslessen zijn op vrijdagavond van 18 uur tot 21 uur en op zaterdag- en 
zondagmiddag van 14 uur tot 17 uur. Privélessen zijn ook mogelijk, dan kun je zelf 
uitkiezen welk dagdeel je wilt. 
Voor ervaren zeilers is het mogelijk om de valken te huren. De boten zijn per 
dagdeel en per dag te huur, de tijden zijn 10-13 uur, 14-17 uur en 18-21 uur.  
Vanaf 14 mei is er de wedstrijdzeilcursus. We varen op dinsdagavonden mee met de 
wedstrijden van ZV 't Y in een FF 95 en trainen op zondagmiddagen.  
De inschrijving voor de zomerzeilweken voor de jeugd is nu geopend, kijk op onze 
site voor meer informatie.  
www.amsterdamsezeilschool.nl 
info@amsterdamsezeilschool.nl 
tel: 020-637 1515 
 
 

Vrijwillige Brandweer Landelijk Noord 
Op zaterdag 8 juni opent Brandweer Landelijk Noord zijn deuren voor de mensen uit 
de buurt. Van 14.00 tot 16.00 uur bent u van harte welkom voor informatie, demo's 
en activiteiten. 
Afsluiting met LIVE uitruk. 
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Thai Yoga Massage Weekend Workshop 
13 & 14 juli 2013 / 10:00 - 17:00 uur 

Thai Yoga Massage is een interactieve massagevorm, gebaseerd op krachtige yoga 
stretches en drukpunten uit de acupunctuur. De massage werkt op het zichtbare 
spiersysteem en op het subtielere energielichaam. Zowel de gever als de ontvanger 
ervaren een diep gevoel van ontspanning, rust en ruimte door de principes van 
Vipassana ( mindfulness) en Metta (loving kindness). Een heerlijke techniek om te 
geven en ontvangen; thuis, in het park of op het strand  
 
In deze workshop leer je om zelf TYM-sessies te geven op een veilige, effectieve en 
liefhebbende manier. Alle technieken worden met een uitleg gedemonstreerd, 
daarna oefen je op je mede-cursisten.  
 
De focus ligt naast de losstaande oefeningen op een ritmische flow. 
Voor wie: 
Voor mannen en vrouwen die willen leren masseren of hun ervaring met yoga en 
massage willen verdiepen. Koppels ervaren meer verbinding en een dieper contact 
door met elkaar te oefenen  
 
Hosts: 
De workshop wordt geleid door Ces Mossel en gehost door Noëlle Sterk. 
 
Locatie: 
Lichtcentrum Schellingwoude 
Schellingwouderdijk 337 
Amsterdam (Noord) 
 
Tijd: 
Zaterdag en zondag van 10:00-17:00 uur 
 
Prijs: 
€ 175,- incl. biologische lunch aan lange tafels in de tuin 
 
Deelname: 
Je kunt je plek reserveren door een mail te sturen aan ces@itsallyoga.org 
Je deelname is bevestigd na aanbetaling van € 100,- op rekeningnummer 
39.38.98.857 t.n.v. K. Mossel. 
€ 75,- neem je contant mee naar de workshop. 
 
Bij annulering vanaf een week voor deelname 50% van je aanbetaling. 
Vanaf 24 uur vantevoren 100%. 
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Agenda vanaf mei 2013 
 
  
19 mei Pinkstertoernooi Durgerdam 
19 mei Themadienst en expositie Dorpskerk Durgerdam 
23 mei Vrouwen van nu, eendagsbestuur 
25 mei Chanson Nouvelle, Dorpskerk Durgerdam 
30 mei Atelierroute 
1 juni Atelierroute 
2 juni Atelierroute 
8 juni Open dag Vrijwillige Brandweer 

11 juni Vergadering Dagelijks Bestuur, CDR 
  

Colofon 
Kopij juni-juli-augustus digitaal opsturen uiterlijk vrijdag 7 juni 
Redactie Dorpsweg 35 

1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 
info@centraledorpenraad.nl 

Website: 
www.centraledorpenraad.nl 
 

Oplage 975 exemplaren 
Bezorging J. Gils (020-6368967) 
’t Zwaantje is het wijkblad van de Centrale Dorpenraad LN. De redactie behoudt zich het recht 
voor ingezonden kopij te redigeren en in te korten. De eindverantwoordelijkheid berust bij het 
dagelijks bestuur van de CDR. 

  
 

10 
 

http://www.centraledorpenraad.nl/

	BEJAARDENHOEK
	Onze ouderenwijkpost Loket Zorg en Samenleven is op
	De Breek, Volendammerweg 51b
	tel.:   020-7510610

