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Nieuws van de Centrale Dorpenraad 
Na een drukke periode i.v.m. Koningsdag, 4 en 5 mei is het weer tijd voor 
een nieuw 't Zwaantje. Ook deze maand weer veel nieuws en activiteiten ! 
 In het vorige 't Zwaantje stond een oproep voor de eerste bijeenkomst 
van de Werkgroep Dijkversterking. Op onze website staat binnenkort meer 
informatie over deze bijeenkomst en de Dijkversterking in het algemeen. 
 Bent u benieuwd naar de winnende kar van de 5 mei Optocht ? Ook 
deze uitslag vind je terug op de website ! 
 De juni editie van 't Zwaantje komt 17 juni uit en overbrugt de 
zomerperiode van juli en augustus. Op 2 september komt dan het volgende 
't Zwaantje uit ! 

www.centraledorpenraad.nl 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
15 mei  Historische Werkgroep 
19 mei  Dagelijks Bestuur Centrale Dorpenraad 
19 mei  Dorpsraad Schellingwoude (intern) 
21 mei  Werkgroep Cultuur 
29 mei  Historische Werkgroep 
7 juni  Dorpsraad Durgerdam (intern) 
10 juni  Openbare vergadering Dorpsraad Schellingwoude 
12 juni  Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de Werkgroepen zijn op het 
kantoor van de Centrale Dorpenraad en beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
 
 
Lespakket Tweede Wereldoorlog 
Op 26 en 28 mei wordt het lespakket voor de vierde keer uitgevoerd. Met 
hulp van diverse vrijwilligers krijgen de kinderen van groep 8 van OBS 'De 
Weidevogel' deze dagen informatie over de Tweede Wereldoorlog in 
landelijk Noord. Zij bezoeken met een gids de dorpen en krijgen oud-
verzetsman Thijs Porsius op bezoek in de klas. 
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Uitgifte nieuwe Wijkgids onzeker 
Mogelijk komt er dit jaar géén nieuwe wijkgids uit. Er zijn onvoldoende 
adverteerders die de kosten kunnen dekken. 
De wijkgids wordt gemaakt door FMR Produkties, de Centrale Dorpenraad 
levert de teksten aan. Lokale bedrijven worden benaderd om een 
advertentie te plaatsen en hiermee worden de kosten gedekt. 
Dit jaar zijn er vooralsnog onvoldoende adverteerders en komt de uitgifte in 
gevaar. De Centrale Dorpenraad heeft zelf geen budget om het tekort te 
betalen. Als je een advertentie in de Wijkgids wilt plaatsen dan kun je 
contact opnemen met de Centrale Dorpenraad. 
 
 
Website Dorpsraad Durgerdam 
De dorpsraad heeft een nieuwe website. Nog steeds 'under construction' 
maar inmiddels al aardig gevuld met informatie. 
Neem gerust eens een kijkje: www.onsdurgerdam.nl 
Voor informatie over de dijkversterking, notulen van de 
dorpsraadvergaderingen, Koningsdag en nog veel meer. Voor actuele zaken 
kun je ons ook volgen op één van onze twee Facebookpagina's: 

 Dorpsraad Durgerdam 

 Wat te doen in Durgerdam (deze pagina is gevuld met leuke 
activiteiten in en rond het dorp). 

 
 
Hoe is jouw internet en mobiele bereikbaarheid ? 
Heb jij problemen met internet en je mobiele bereik ? Vul dan het inlegvel 
bij dit 't Zwaantje in ! De Centrale Dorpenraad ontvangt regelmatig klachten 
over slecht internet en zwak mobiel bereik in landelijk Noord. Om uit te 
kunnen zoeken of dit verbeterd kan worden willen we de klachten 
inventariseren. Formulier opsturen naar: Dorpsweg 35 , 1028 BK Ransdorp of 
geeft het af aan je eigen Dorpsraad. 
Digitaal aanleveren kan via: info@centraledorpenraad.nl 
Het formulier en meer informatie vind je op onze website: 
www.centraledorpenraad.nl 
 
Heeft u kennis en/of expertise over internet en mobiele telefonie? 
Wij kunnen bij dit onderzoek en verdere stappen wel wat hulp gebruiken! 
Neem dus contact met ons op als je ons een keer kunt bijstaan, adviseren of 
doorverwijzen. Denk daarbij aan technische kwesties, kennis over het 
netwerk, regelgeving of interessante contacten. 
  

http://www.onsdurgerdam.nl/
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Tentoonstelling Watersnood in Ransdorpertoren 
In de nacht van 13 op 14 januari 1916 kreeg Waterland een ramp te 
verduren. Op twee plaatsen brak de dijk van de Zuiderzee door en stortte 
het water zich over het land, de boerderijen en de dorpen. De laatste 
dijkdoorbraak had plaatsgevonden in 1825 toen de dijk bij Durgerdam 
bezweek. Hoewel het dijkbeheer sinds die tijd aanzienlijk was verbeterd, 
kon een noordwesterstorm op 13/14 januari 1916 toch een groot gebied 
onder water zetten. De dijken waren door de grote hoeveelheid regen 
doorweekt en konden hierdoor minder weerstand bieden aan het woeste 
water. Met grote kracht drong de zee door een aantal breuken in de 
Waterlandse dijk en overstroomde het achtergelegen land. 
De voornaamste oorzaak van deze breuken was het slechte onderhoud. 
Opvallend was dat de dijken niet vanaf de buitenzijde, maar vanaf de niet 
versterkte binnenzijde werden ondermijnd. De schade werd nog verhevigd 
door de storm met sneeuw en vorst van 17 februari. Veel van de deels 
vernielde huizen stortten alsnog in. 
De toren is weer ieder weekeind te bezoeken van 11.00-17.00 uur. 
In juli en augustus ook door de weeks zie: www.ransdorpertoren.nl 
 
 
Uitslag Oranjeloterij 27 april, Ransdorp 
De volgende prijzen zijn nog niet opgehaald: 
330  Selfie stick 
1385  Electrische pizza pan 
40  Cadeaubon dagje uit voor 2 
133  Schrobset tegen groene aanslag 
140  Grasmaaier (kinder)+ harkje en schep 
54  Cadeaubon voetreflexbehandeling 
38  Hoofdprijs: tuinbank met kussens 
De prijzen kunnen t/m 31 mei worden opgehaald bij: 
Peter Komin, Dorpsweg 18, Ransdorp. tel: 06-53953440 
Na 31 mei vervallen de niet afgehaalde prijzen aan de Oranjevereniging. 
 
 
Sleutelbos gevonden 
Begin april is er op het schoolplein in Ransdorp een sleutelbos gevonden. 
Aan de bos zit o.a. een fiets- en huissleutel. De eigenaar kan contact 
opnemen met het kantoor van de Centrale Dorpenraad 020-4923372 of 
even langskomen. 
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Brandweer komt ook voor reanimatie 
en is vaak eerder ter plaatse dan ambulance 
 
Brandweer Amsterdam-Amstelland reanimeert sinds 2000 met een 
Automatische Externe Defibrillator (AED). Ook neemt de brandweer een 
groot deel van de basale reanimatie met borstcompressie en beademing op 
zich. Dat de brandweer óók deze levensreddende taak op zich neemt is niet 
altijd bekend. Hierdoor kan het voorkomen dat de brandweer pas met 
reanimeren kan beginnen nadat is uitgelegd waarom zij ter plaatse is en niet 
de ambulancedienst. De belangrijkste minuten verstrijken … 
 
Bel altijd 112 
Wanneer bij 112 een melding van een hartstilstand binnenkomt, gaat de 
melding zowel naar de ambulancedienst als de brandweer. Omdat de 
ambulancedienst in de regio Amsterdam-Amstelland over slechts drie 
uitvalsbases beschikt en de brandweer over twintig, is de brandweer vaak 
eerder ter plaatse. Juist de eerste minuten zijn cruciaal en doorslaggevend 
bij een reanimatie. De ambulancedienst neemt het over zodra zij ter plaatse 
is. Elke brandweerauto (autospuit) is standaard uitgerust met een AED. Ook 
het korps in Landelijk Noord heeft dus de beschikking over een AED.  
 
De brandweer bestaat uit all-round hulpverleners.  
Behalve voor het blussen van branden, voorlichten over 
brandveiligheid en hulp verlenen bij verkeersongelukken, 
komt de brandweer ook bij hartstilstand. 
 
Informatie 
Voor vragen of aanmeldingen om ons korps te versterken: 
Brandweer Landelijk-Noord, Kazerne manager A. van Zanten, 06-18796581 
www.brandweerlandelijknoord.nl 
 
 
 
Vrouwen van Nu afd. Schellingwoude 
Woensdag 20 mei, aanvang 19.30uur  
Locatie: Wijkgebouw, Wijkergouw 12, Schellingwoude. 
Modeshow / Presentatie  
Fashion Plus, leuke betaalbare mode voor alle maten en leeftijden.  
Voor leden en niet leden, niet leden betalen € 5,- 
Lady's only ! 
  

http://www.brandweerlandelijknoord.nl/
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Bewustzijn, gezondheid en ontspanning 
Op maandag 18 mei om 20.00 uur wordt er in het Dorpshuis Holysloot een 
lezing gehouden over gezondheid en de invloed die je daar zelf op hebt. Je 
stuurt, vaak onbewust, signalen uit die effect hebben op je lichaam en je 
geest. Steeds meer komen wetenschappers er achter dat daar veel meer 
aan te doen is dan vroeger gedacht werd. Zo hebben onze hersenen tot op 
hoge leeftijd de mogelijkheid om te vernieuwen en nieuwe dingen aan te 
leren. Bijvoorbeeld hoe we met onszelf omgaan, en met onze omgeving. Dit 
heeft een enorm effect op onze beleving en op onze gezondheid. Hoe je 
denkt en met je emoties omgaat kan letterlijk invloed hebben op je cellen. 
Van nature hebben we allemaal een zelfhelend vermogen in ons. Het gaat er 
om hoe we dit zo goed mogelijk kunnen toelaten en ondersteunen. Daar is 
heel veel onderzoek naar gedaan en met verbluffende resultaten. Langzaam 
druppelt dat door in onze samenleving. Wil je er meer over weten en vooral 
ervaren, kom dan naar de lezing op maandag 18 mei in het Dorpshuis in 
Holysloot. We starten om 20 uur. De lezing is vooral praktisch gericht, zodat 
je meteen aan de slag kunt met wat je hebt gehoord en ervaren. 
De lezing wordt gegeven door Marja van Oosterom. Zij is geboren en 
opgegroeid in Holysloot. Ze heeft ruim 35 jaar een praktijk waarin ze 
mensen begeleidt in hun herstel- en groeiproces. Gestoeld op haar 
ervaringen als verpleegkundige, natuurgeneeskundige en opleidingen. Ze 
heeft jarenlang collega’s bijscholing gegeven en mensen opgeleid in het 
ervaren van het natuurlijk herstel en het toelaten van de innerlijke kracht. 
Toegang is €10,- en je kunt je opgeven bij Linda Verhoef via 06-42571323 of 
bij Tineke Krüse via 020-4904965. 
 
 
Atelier gezocht! 
Mijn naam is Cees Smit, Beeldend Kunstenaar. Ik maak grafiek en 
tekeningen die het gebied langs de IJsselmeerdijk en Waterland als 
belangrijkste thema hebben. 
Momenteel werk ik in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam, maar wil 
mijn atelier verplaatsen naar de plek waar mijn hart ligt. Over het algemeen 
werk ik drie dagen per week als kunstenaar, twee dagen per week ben ik 
groepsleerkracht op basisschool 'De Achthoek' in Amsterdam. Ik zoek een 
werkruimte in Waterland waar ik kan etsen, linograferen en tekenen. 
Cees Smit 
06-100828348  
cees.smit@xs4all.nl 
www.cees-smit.com  

mailto:cees.smit@xs4all.nl
http://www.cees-smit.com/
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Toneelvereniging Ransdorp 70 jaar ! 
Toneelvereniging Ransdorp bestaat dit jaar 70 jaar en dat gaan we vieren 
met een unieke workshop in mei en met natuurlijk spetterend toneel in 
november. 
In mei wordt er een unieke Workshop Acteren aangeboden. 
Op 4 donderdagavonden van 21 mei t/m 11 juni is er plaats voor maximaal 
12 personen in dorpshuis 'De Beke' in Ransdorp. 
Wat leer je ? 
Je maakt kennis met de basisvaardigheden van acteren. Improviseren, 
spelen met tekst, fysiek acteren: alle aspecten van toneelspelen komen aan 
bod. Spelplezier en persoonlijke spelontwikkeling staan in deze cursus 
voorop. 
Wat doe je ? 
Iedere les start met een warming-up, waarbij je theatrale oefeningen doet 
op het gebied van beweging, stem en ruimtegebruik. Daarnaast werk je in 
improvisaties aan samenspel en geloofwaardigheid, leer je hoe je 
verschillende personages vorm kunt geven, en maak je kennis met het 
spelen vanuit bestaande teksten. In iedere les staat een ander element van 
het acteren centraal. Op die manier leer je zowel je eigen talent, als ook je 
theatrale voorkeur kennen. 
Voor wie ? 
De Workshop Acteren is toegankelijk voor iedereen die op een plezierige 
manier het theater wil ontdekken en wellicht ambitie heeft zich bij 
Toneelverening Ransdorp aan te sluiten. 
Spelervaring is voor deze workshop niet nodig. 
Docent: Marianne van Zeijlen 
Na een theateropleiding in Amsterdam werkt Marianne sinds 2004 als 
dramadocent en theatermaker op verschillende theaterscholen (o.a. bij het 
NKT in Purmerend) en eigen theaterprojecten.  
U kunt zich voor deze workshop aanmelden via het email adres: 
toneelransdorp@gmail.com Wees er snel bij ! 
 
 
Een vervelend begin van het zomerseizoen 
Rond 23 april zijn er vandalen bezig geweest bij een weekendhuisje aan het 
Ransdorper Die. Er werden 4 ruiten ingeslagen. Door de vernielzucht lagen 
binnen en buiten overal glasscherven. Na het opruimen en herstellen van de 
schade, vraagt de eigenaar zich af wie er nou zoiets doet en waarom de 
vandalen niet begrijpen dat het vernielen van andermans eigendom pijn 
doet. Als iemand iets gezien heeft of de daders kent, kan hij of zij dat melden 
bij de politie. 

mailto:ToneelRansdorp@gmail.com
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Concert Waterlandse Harmonie met Eric Vloeimans 
Uniek! Trompettist Eric Vloeimans geeft een concert met de Waterlandse 
Harmonie onder leiding van Thomas Geerts op 23 mei om 20.00 uur 
 Op 23 mei staat er voor De Waterlandse Harmonie iets bijzonders te 
gebeuren. Zowel het grote orkest als het opleidingsorkest gaan optreden 
met Eric Vloeimans in een veldschuur in Ransdorp. Thomas Geerts, de 
dirigent van de Harmonie, kende Vloeimans als docent en heeft hem 
benaderd. Wat zou de reden zijn dat deze internationaal gelauwerde 
musicus wil optreden met een plaatselijke dorpsharmonie ? Wij gissen er 
maar even naar: ooit is Eric Vloeimans als negenjarig jongetje begonnen met 
AMV- lessen. Toen hij een instrument mocht kiezen viel hij meteen voor het 
koper. Uiteindelijk koos hij voor de trompet en zijn eerste orkestervaring 
deed hij op bij de Heineken Fanfare in den Bosch. Daarom hebben Fanfares 
en harmonieën waarschijnlijk nog altijd een speciale plek in zijn hart. 
 Eric Vloeimans was niet meteen een begenadigd trompettist bij wie 
alles van een leien dakje ging. Integendeel: het vinden van de juiste 
embouchure (de stand van de lippen bij het trompetmondstuk) was voor 
hem een jarenlange strijd. Het is daarom zo spannend dat hij ook met het 
opleidingsorkest van de Harmonie gaat spelen. Hoe bijzonder is het, dat 
iemand die nu zoveel succes heeft, begrijpt hoe moeilijk het kan zijn om een 
instrument echt goed te leren spelen. Bovendien spat het spelplezier eraf bij 
Eric Vloeimans, hij is vrolijk en vol grapjes. Het rolmodel dat je als Harmonie 
graag aan je beginnende muzikanten laat zien. 
 Vrijheid is een belangrijk aspect van het kunstenaarschap van Eric 
Vloeimans. Als gevolg daarvan is improvisatie een standaard onderdeel van 
zijn praktijk Maar vrijheid gaat voor hem verder dan improvisatie. Als geen 
ander slecht Eric Vloeimans de grenzen tussen verschillende genres binnen 
de muziek. Muziek is voor hem muziek, en de hokjesgedachte - dit is jazz, 
pop, klassiek, of barok - is aan hem niet besteed. Het belangrijkste is een 
persoonlijke chemie en de manier waarop hij die kan overbrengen. Zijn 
benadering, zijn spel en zijn klank zijn daarin uniek 
 In een interview wordt gevraagd aan Eric Vloeimans met welk gevoel 
hij hoopt dat het publiek na afloop van zijn concert de zaal verlaat? Zijn 
antwoord: 'Ik hoop altijd de harten van de mensen te bereiken. Dat ze 
betoverd raken en even ‘heel ergens anders’ zijn geweest, en stuiterend van 
geluk de zaal uitdansen........of zweven' 
Beter kunnen wij het niet verwoorden! Wij hopen dat het concert op 23 mei 
die betovering te weeg zal brengen.  
 
www.waterlandseharmonie.nl of www.facebook.com/waterlandseharmonie  
  

http://www.waterlandseharmonie.nl/
http://www.facebook.com/waterlandseharmonie
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Dansles in Ransdorp ! 
Mijn naam is Redmond Valk, eigenaar van Dansschool Redlex in Amsterdam 
Noord. Vanaf 3 juni t/m 1 juli a.s. verzorgen wij elke woensdag danslessen 
voor jong en oud ! De danslessen zullen verzorgd worden in de gymzaal van 
basisschool de Weidevogel in Ransdorp. 
Wij zullen 5 weekse introductie lessen verzorgen op woensdag 3 juni t/m 1 
juli 2015. De kosten zijn € 45,- per persoon, per cursus. 
Zo verzorgen wij de volgende cursussen: 

 Stijldansen beginners 

 Salsa beginners 

 Streetdance voor kinderen (7 t/m 11 jaar) 

 Swingkids (4 t/m 6 jaar) 

 Streetdance/Hip Hop (12 jaar en ouder) 

 Michael Jackson Kids (7-11 jaar) 

 Michael Jackson Dance (12 jaar en ouder) 

 Zumba Fitness (Vanaf 12 jaar en ouder) 
Na deze introductielessen zullen wij vanaf september 2015 diverse 
cursussen verzorgen van 30 weken t/m mei 2016. 
Voor meer informatie over onze cursussen, tarieven, lesdagen, startdatums 
en online inschrijven gaat u naar www.dansschoolredlex.nl 
of bel: 06-39449419; mail: info@redlex.nl 
 
 
Kledingbeurs en rommelmarkt 
De kledingbeurs & rommelmarkt in Holysloot is nu ook iedere eerste 
zaterdag van de maand geopend van 11 tot 14 uur ! De eerstvolgende 
zaterdagopening is dus op 6 juni. 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 ! 
 
 
Huisgenoot gezocht 
Wij zijn op zoek naar een kitten of jonge poes: wij bieden een nieuwe 
huisgenoot veel liefde, lekker buitenlopen in de wei en gezellige buurpoezen 
op een mooie plek in Waterland. 
Reacties graag naar : fam Vogels 020-4904268 of hanninka@hotmail.com 
  

http://www.dansschoolredlex.nl/
mailto:info@redlex.nl
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55+Soos Zunderdorp 
Het winterseizoen van de 55+ Soos is met een high-tea en een bezoek aan 
de Speeltoren in Monnickendam afgesloten. 
Maar omdat het toch wel erg lang duurt voordat we in september weer van 
start gaan is er op woensdag 17 juni een inloop Soos. Zo heeft iedereen toch 
de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en gezellig samen een kopje thee of 
koffie te drinken. Welkom! 
 
 
De kuise Susanna / Lassus en Sweelinck 
Het programma vermeldt een Chanson en een vijfstemmige mis van Orlando 
di Lasso (1568) en Chansons van Jan Pieterszoon Sweelinck (1594). Rode 
draad is het populaire ‘Chanson spirituelle’ van Didier Lupi genaamd 
‘Susanna un jour’ (1548), dat gaat over de kuise Susanna die werd belaagd 
door de oude mannetjes maar ongedeerd bleef. Lassus en Sweelinck hebben 
dit stuk gebruikt voor hun eigen composities. 
Vocaal ensemble Cappella Nova o.l.v. Jurjen Vis 
zaterdag 20 juni 2015, aanvang 20.30 uur  
Dorpskerk Durgerdam 
Toegang: € 15,- / € 10,- 
 
 
Zaterdag 27 juni 2015, Boerenmarkt Zunderdorp. 
Save the Date! 
De zomer 2015 zal van start gaan met een spetterend evenement, 
georganiseerd door de kerk van Zunderdorp, met medewerking van de 
Stichting Diensten met Belangstellenden én voetbalvereniging HBOK. 
In de weilanden rond de kerk van Zunderdorp kunt u deelnemen aan 
activiteiten, genieten van landelijke hapjes en drankjes, meedoen met 
wedstrijden hooivorkdarten, voetbal cliniques en bij de rijkgesorteerde 
kramen verse streekproducten aanschaffen. Ook is er een grootse 
rommelmarkt met kramen gevuld met boeken, huisraad, speelgoed, noem 
maar op. Zorgboerderij “Ons Verlangen” komt met allerlei kleinvee, zoals 
kalfjes, varkens, konijnen en kippen. Er zijn optredens van de Zunderdorper 
boerenkapel, Les Fleurs du Nord en het Zeedijkkoor. Het draaiboek voor 
deze gezellige dag ligt al klaar, de organisatie zal nog heel wat werk 
verzetten om van deze Boerenmarkt een gezellig dagje uit te maken. 
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Bijles voor middelbare school en Cito toets 
Problemen met vakken op de middelbare school? Dreig je te blijven zitten? 
Moeite met het plannen van huiswerk? Of zit je nog op de basisschool en 
ben je bang dat het niks wordt met de Cito toets? 
Dan is het tijd voor Waterlandse bijles! Daarmee wordt school makkelijker 
(en daardoor leuker). 
Ik ben Tycho van Denderen en zit in de vijfde klas van het Gymnasium. Ik 
geef bijles in vrijwel alle vakken voor de middelbare school en ik kan je ook 
helpen met het voorbereiden van de Cito toets.  
De bijlessen worden gegeven in de dorpskerk van Durgerdam of op het 
kantoor bij mij aan huis. De kosten zijn € 10,- per uur voor basisschool 
leerlingen en € 15,- per uur voor leerlingen op de middelbare school. 
Interesse? Neem contact met mij op voor een afspraak! 
Tycho van Denderen: t.vandenderen@het4e.nl of 06-42536861 
 
 
Woonruimte gevraagd 
Huurwoonruimte gezocht in landelijk Noord en omstreken (Amsterdam-
Noord / Nieuwendam) voor 2 personen, liefst langere tijd (minimaal 6 
maanden). Bel of mail: Dagmar Willems, tel:06-21443084 
E-mail: dagmarwillems666@gmail.com of dagmar.willems@hotmail.com 
 
 
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 
Defecte lantaarnpaal       020-5972626 
Openbare ruimte       14020 
Meldingen in de openbare ruimte kunnen ook online doorgegeven worden 
via: www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/mor-0/melding-openbare/  
 
Op de website van de Centrale Dorpenraad wordt een pagina toegevoegd 
met alle relevante storingsnummers en extra informatie en uitleg hierover. 
kijk op www.centraledorpenraad.nl 
  

mailto:t.vandenderen@het4e.nl
mailto:dagmarwillems666@gmail.com
mailto:dagmar.willems@hotmail.com
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Agenda vanaf mei 2015 
 
 

  
  

15 mei Historische Werkgroep, kantoor Centrale Dorpenraad 
18 mei Lezing Dorpshuis Holysloot 
19 mei Dagelijks Bestuur Centrale Dorpenraad 
19 mei Interne vergadering Dorpsraad Schellingwoude 
  
20 mei Vrouwen van Nu, Modeshow / Presentatie 
21 mei Werkgroep Cultuur, kantoor Centrale Dorpenraad 
21 mei Start workshop acteren, toneelvereniging Ransdorp 
22 mei Inzameling grofvuil Landelijk Noord 
  
23 mei Concert Waterlandse Harmonie met Eric Vloeimans 
26 mei Uitvoering lespakket WO II 
28 mei Uitvoering lespakket WO II 
29 mei Historische Werkgroep, kantoor Centrale Dorpenraad 
  
3 juni Start danslessen Ransdorp 
7 juni Interne vergadering Dorpsraad Durgerdam 
10 juni Openbare vergadering Dorpsraad Schellingwoude 
17 juni 50+ Soos Zunderdorp, inloopsoos 

  

  
Colofon 

Kopij juni-juli-
augustus 

digitaal opsturen uiterlijk tot vrijdag 12 juni 2015 

Redactie Dorpsweg 35 
1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 
info@centraledorpenraad.nl 

Website: 
www.centraledorpenraad.nl 
 

Oplage 1000 exemplaren 
Bezorging J. Gils (020-6368967) 

’t Zwaantje is het wijkblad van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord. 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 

 

http://www.centraledorpenraad.nl/

