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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 Amsterdam-
Noord 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. Meer informatie staat op onze website: 
www.centraledorpenraad.nl 
 
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 8.30 tot 14.30 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 juni digitaal opsturen uiterlijk tot vrijdag 9 juni 2017 

 
Redactie 

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

 
Website: 
www.centraledorpenraad.nl 
 

Oplage 1020 exemplaren 

Bezorging J. Gils (020-6368967) 

Tekening Ransdorp de Beekesloot 

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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3 

 

 
 

Nieuws van de Centrale Dorpenraad 

 
 
Deze maand wordt een bijzondere maand, het 60-jarig jubileum van de Centrale 
Dorpenraad wordt gevierd. Dit doen we door op 21 mei a.s. het boekje Zwaan te 
presenteren. Afgelopen maand is daar hard aan gewerkt om alles op tijd klaar te 
krijgen en het ligt nu bij de drukker. We kijken uit naar het eindresultaat. 
Voorafgaand aan de presentatie is er een bijzondere voorstelling Verborgen 
Verhalen, welke aansluit bij het boek. Van harte aanbevolen!  
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
De meeste vergaderingen zijn op het kantoor van de Centrale Dorpenraad en 
beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
19 mei  Bestuurlijk overleg 
21 mei  Presentatie Zwaan, 60-jarig jubileum Centrale Dorpenraad 
9 juni  Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
 
 
Presentatie: Zwaan, 60 verhalen over Landelijk Amsterdam-Noord 
Dit jaar viert de Centrale Dorpenraad zijn 60-jarig bestaan. Ter gelegenheid van 
dit jubileum heeft de historische werkgroep een boekje gemaakt 'Zwaan' met 
allerlei verhalen over ons gebied. Op zondag 21 mei wordt dit boekje 
gepresenteerd in de Kerk van Ransdorp. 
Inwoners van Landelijk Noord worden van harte uitgenodigd om hierbij 
aanwezig te zijn. Vanaf 15.30 uur inloop, aanvang presentatie 16.00 uur. 
Er is een optreden van de Waterlandse Harmonie en de middag wordt feestelijk 
afgesloten met een hapje en een drankje. 
En uiteraard kan Zwaan direct aangeschaft worden. 
 
 
Verkoop Zwaan 
Het boekje 'Zwaan, 60 verhalen over Landelijk Amsterdam-Noord' is vanaf 
21 mei te koop. Het is een verzameling grote en kleine verhalen over Landelijk 
Amsterdam-Noord, de bewoners, de gebouwen en belangrijke gebeurtenissen. 
Verhalen van soms eeuwen geleden tot nu. 
Het boekje is in 2017 te koop via de Centrale Dorpenraad voor € 7,50. 
 
Voor de verkoop in de dorpen ben ik op zoek naar mensen, die tegen een kleine 
vergoeding, het boek actief willen verkopen in hun dorp. 
Heb je hier interesse in neem dan contact op met kantoor: 
tel. 020-4904437 of email info@centraledorpenraad.nl 
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Vergeten verhalen, 21 mei in Ransdorp 
Theater, verhalen en muziek, uitgevoerd door bewoners van Landelijk Noord. 
Drie voorstellingen achter elkaar (in het Raadhuis, boven op en beneden in de 
Ransdorper Toren) vertellen over vergeten verhalen uit Landelijk Amsterdam 
Noord. 
Vergeten Verhalen start om 13.00 uur voor de kerk van Ransdorp.  
Er is plaats voor maximaal 90 mensen. Je kan je vanaf nu opgeven bij de 
Centrale Dorpenraad: tel: 020-4904437, email: info@centraledorpenraad.nl 
Let op: tijdens de voorstelling beklim je de toren! 
De voorstelling is gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. 
 
 
Project kinderkunstwerk 
Begin april hebben de kinderen van groep 8 van OBS De Weidevogel een heus 
kunstwerk over de Watersnood gemaakt. De officiële onthulling moet nog 
plaatsvinden maar het is al te zien onder het A10 viaduct Durgerdammerdijk. 
In maart kreeg de klas enkele gastlessen over de watersnood van 1916 en over 
de gevolgen van zo'n ramp als deze in de huidige tijd zou plaatsvinden. Daarna 
hebben de kinderen een tekenles gehad om deze 'beelden' vast te leggen. De 
resultaten zijn gebruikt voor het kunstwerk dat door de kinderen zelf is gemaakt! 
Het project komt tot stand door een samenwerking van De Weidevogel, Stichting 
Schoolbuurtwerk, het Rode Kruis en Centrale Dorpenraad. 
 
 
Wijkgids 2017-2018 
Op dit moment wordt er weer gewerkt aan een nieuwe Wijkgids voor landelijk 
Amsterdam-Noord. In deze gids staan alle gegevens van de Centrale 
Dorpenraad, de Dorpsraden en de diverse werkgroepen. Ook de contactpersonen 
van clubs en verenigingen in het gebied en lokale bedrijven worden vermeld. 
Graag aanvullingen en/of wijzigingen z.s.m. doorgeven aan de redactie  
tel. 020-4904437 of info@centraledorpenraad.nl 
 
 
Internet 
De slechte internetsnelheid in ons gebied is een terugkerend onderwerp. Er is in 
het verleden o.a. een enquête gehouden over dit onderwerp en er zijn 
gesprekken geweest om naar mogelijke oplossingen te zoeken. 
Omdat de Centrale Dorpenraad geen beleidsmedewerker meer heeft is dit alles 
stil komen te liggen. Om het onderwerp weer vlot te trekken willen we een groep 
formeren die samen gaan kijken wat de mogelijkheden zijn en wat de beste 
oplossing voor Landelijk Noord is. De Centrale Dorpenraad kan deze groep dan 
ondersteunen. Heb jij interesse om deel te nemen aan deze groep? 
Meld je dan aan bij Marianne, 020-4904437 of info@centraledorpenraad.nl 
Eind mei willen we voor de eerste keer bij elkaar komen. 
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 

 
 
Subsidie Bewonersinitiatieven 
Wil je voor een activiteit in de periode juli t/m december 2017 nog subsidie 
aanvragen? Dan moet je er snel bij zijn! 
Aanvragen moeten vóór 15 mei ingediend worden. 
Dit geldt voor bedragen > € 500,- voor kleinere bedragen kun je (het hele jaar 
door) terecht bij het Huis van de Wijk. 
Meer weten? Kijk op de website van de gemeente of neem contact op met de 
Centrale Dorpenraad. 
 
 
Beste Schellingwouders 
Hierbij willen wij een oproep doen aan iedereen met een reanimatie diploma om 
zich op te geven om beschikbaar te zijn voor een lokaal reanimatie netwerkje. 
Enige tijd geleden was er een reanimatie geval, maar werd er geen alarm 
gegeven via de landelijke reanimatie app, waar ondergetekende wel 
ingeschreven stond. Deze app waarschuwt mensen met een reanimatie diploma 
die vlak in de buurt zijn. Zo wordt de tijd tot het kunnen starten van de 
reanimatie meestal flink verkort en stijgen daarmee de overlevings kansen van 
een slachtoffer flink en soms is dat gewoon het verschil tussen leven of dood.. 
Bij na vragen bleek dat in een grote stad dat netwerk niet gebruikt wordt, omdat 
men bang is voor gevaarlijke toestanden als hulpverleners zich door druk verkeer 
naar een slachtoffer gaan spoeden. 
Voor Schellingwoude is dit natuurlijk niet het geval, maar wij liggen wel vrij ver 
van de ambulance post, zodat hulpverlening via die weg meestal niet snel 
genoeg ter plaatse is om een goede kans van slagen te hebben. 
Wij hebben een gesprek gehad met de ambulance dienst en voorwaarde voor 
een netwerkje waren genoeg mensen (liefst ca 30) die een geldig (jonger dan 2 
jaar) reanimatie diploma hebben. 
Daartoe hebben wij een oproep geplaatst voor het volgen van een reanimatie 
cursus. Daaruit zijn 3 cursussen uit voortgekomen en hebben wij nu rond de 25 
mensen met een geldig reanimatie diploma. 
Daarmee is stap 1 gezet. 
Het aantal mensen met een diploma is hoger (BHV-ers en personen die in de 
zorg werken of b.v. al een diploma hadden), dus kan nu geprobeerd worden stap 
twee te zetten. 
In overleg met Scott Klein van de ambulance dienst willen we een bijeenkomst 
organiseren waar Scott uitleg en een presentatie zal houden hoe zo'n netwerkje 
er uit kan zien en hoe het functioneert. 
Wil je wel onderdeel worden van een lokaal reanimatie netwerkje voor 
Schellingwoude, geef je dan a.u.b op bij: 
Philipp van Eekeren 06-50511352 E-mail: van.ekeren@tjasker.nl 
Ruben Heikoop  06-40240235 E-mail: ruben.heikoop@online.nl 

mailto:van.ekeren@tjasker.nl
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Enquête zwaar verkeer 
Het stadsdeel heeft in maart een enquête verspreid over het zwaar verkeer in 
Landelijk Noord. De uitkomst van de enquête komt op de website van de 
gemeente te staan. www.amsterdam.nl/waterland 
 
 
Twee zonne-energiepompen voor plas dras percelen 
Dit voorjaar zijn twee, op zonne-energie aangedreven pompen geïnstalleerd voor 
het plas-dras zetten, het onder water zetten, van weilanden. Deze pompen zijn 
gefinancierd door het Streekfonds, waarvoor onze ambassadeur Friso de Zeeuw 
een donatie had gegeven. Hij zette dan ook de pomp in werking op het weiland 
van Cor Knip te Zuiderwoude in aanwezigheid van Ernest Briët, directeur van 
Landschap Noord-Holland, publiek, de pers en het voltallige bestuur van het 
streekfonds. De andere pomp is geplaatst bij Nico Smit, melkveehouder te 
Zunderdorp. Op de website van het streekfonds, www.streekfondswaterland.nl, 
is een filmpje te zien. 
Agrariër doen samen met Water Land & Dijken extra hun best voor de 
weidevogels en hun pullen. Zo zijn er percelen die gemaaid worden ná het 
broedseizoen, percelen waar extensief gewijd wordt en percelen die vroeg 
gemaaid worden; dit alles om verschillende vegetatie aan de vogels aan te 
bieden. Nu zijn er dus ook percelen waar water op gepompt wordt door een 
pomp met zonnepanelen, aangeboden door het Streekfonds Waterland, met o.a. 
als doel dat de pullen makkelijker naar wormen en insecten kunnen zoeken. 
 
 

Informatie & Activiteiten 

 
 
Waterloosingers & Waterladies 
Het is weer zover, komt allen luisteren naar een oorstrelen dubbeloptreden van 
de Waterloosingers & Waterladies, onder leiding van Elly.(de 2 jazzkoren die 
iedere woensdagavond oefenen in de Dorpskerk Durgerdam) 
Na afloop een gezellige borrel, iedereen is welkom! Entree is gratis. 
Woensdag 10 mei om 21.10 uur in de Dorpskerk Durgerdam. 
 
 
Rolcontainer 
Wie o wie weet waar onze bruine vuilnis-rolcontainer is gebleven? Vermist sinds 
Koningsdag 27 april, waarschijnlijk in de sloot gegooid. Graag contact opnemen 
met Fam. Van Vuure-Ossewaarde tel: 06-42014900 
Ook vernield/ ontvreemd: 
De resten van het muurtje en afzettingshek van de duiker op de kruising 
Dorpsweg/Nieuwe Gouw/Bloemendalergouw. En een nieuw pak isolatiemateriaal, 
ontvreemd uit voortuin nr. 98, deze spullen dreven ook in de Kerkenlandersloot. 
Graag van andermans spullen afblijven. 
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Filmavond in de Dorpskerk Zunderdorp 
Op donderdavond 11 mei is er film kijken in de kerk, het heeft wel iets. Films 
die enerzijds met beide benen in deze wereld staan en anderzijds oog hebben 
voor de trage vragen in een mensenleven, die passen goed in ruimte als de kerk. 
Zo’n film is As it is in heaven. Geregisseerd door de Zweed Kay Pollak. Misschien 
heeft u/heb jij van deze rolprent gehoord of van gelezen of wellicht gezien, want 
in menig (arthouse)bioscoop heeft deze film vele weken gedraaid, in Utrecht 
zelfs meer dan 2 jaar. 
Mochten u en jij belangstelling hebben voor deze film (duur: 132 minuten), wees 
dan welkom op donderdag 11 mei, 20:00 u, in de Dorpskerk van Zunderdorp. 
Toegang is vrij, koffie en thee staan klaar vanaf 19:30u. 
 
 
Sam's kledingactie in Ransdorp en Holysloot 
Op zaterdag 13 mei wordt in Ransdorp en Holysloot weer kleding ingezameld 
voor Sam's kledingactie. In Ransdorp kan vanaf 10 uur de kleding in zakken aan 
de weg worden gezet, waarna het wordt opgehaald en naar Holysloot gebracht. 
In Holysloot kunnen, op deze zaterdag, de zakken met kleding gebracht worden 
naar de familie Schouten, Dorpsstraat 17. 
Op maandag 15 mei wordt alle ingezamelde kleding opgehaald. 
Deze actie wordt lokaal georganiseerd door vrijwilligers. De opbrengst van de 
kleding gaat naar de ‘Ontheemden’ in Nepal. Een steunproject voor 500 families 
welke nog in opvangkampen verblijven van Cordaid Mensen in Nood. Er is een 
voorzichtige start gemaakt met de bouw van huizen maar er is nog veel steun 
nodig. Zeker voor de families die niets meer hebben en niet meer terug kunnen 
naar hun ‘oude’ dorp. Ook voor hen is Cordaid, samen met de overheid aldaar, 
een oplossing aan het zoeken zodat ook deze ontheemden weer een toekomst 
hebben. Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood zamelt al ruim 45 jaar kleding 
in voor het goede doel. Wij worden hierin ondersteund door tal van vrijwilligers. 
U geeft hen én ons echt een steuntje in de rug als u deze inzamelactie zou willen 
publiceren. Voor meer informatie over de kledinginzamelingsactie of over onze 
organisatie kunt u terecht bij ondergetekende en zie voor projectinformatie onze 
website: www.samskledingactie.nl 
 
 
Holysloot – Het Witte kerkje is open, Welkom! 
De kerk in Holysloot opent, bij geschikt weer, haar deuren op zondagmiddag. 
Passanten zijn van harte welkom om een kijkje te nemen, uit te rusten, stil te 
zijn, boeken over de omgeving in te zien of te kopen, het gesprek aan te gaan. 
Soms zal er ook een mooie tentoonstelling zijn van kunstenaars uit Landelijk 
Noord. Toegang is natuurlijk gratis. Behalve op de zondagen met de geplande 
concerten. Zie hiervoor de agenda op www.Holysloot.nl/kunst-in-de-kerk 
Je bent van harte welkom! 
 

  

http://www.samskledingactie.nl/
http://www.holysloot.nl/kunst-in-de-kerk


8 

 

 
 
Stiltewandeling vanaf de Durgerdammerkerk 14 mei 
Een plant kan niet groeien zonder voeding en zonlicht. Wij denken soms dat we 
steeds origineel en authentiek moeten zijn, dat we alles uit onszelf moeten 
halen. Maar wat is onze voeding voor geest en ziel? 
In de wandeling van 14 mei verkennen we het thema ‘groei’ op verschillende 
manieren. Door muziek, beweging, meditatie op het landschap, een tekst en 
gesprek. Een bijzondere ervaring. 
Praktisch 
Datum:  zondag 14 mei 2017 
Verzamelen: 13:45 in de Durgerdammerkerk, Durgerdammerdijk 76. 
Wandeling: 14:00 tot 16:30 met een pauze. We lopen een deel in stilte en een 
deel in gesprek. Het is ook mogelijk de hele wandeling in stilte te lopen. 
Na afloop is er soep en een broodje in de Durgerdammerkerk. 
Kosten:  vrijwillige bijdrage (ongeveer 2-10 euro) 
Begeleiding: Rob Boersma 
Aanmelden: arjette@zinnignoord.nl of 06-13214203 
 
 
Soos in Zunderdorp 
Op woensdagmiddag 17 mei is de laatste soos dit seizoen. Gezellig wat 
spelletjes doen, bijpraten, een puzzeltje oplossen.  
Iedereen hartelijk welkom in het Jeugdgebouw om 14.30 uur 
 
 
Samen zingen in de Dorpskerk Zunderdorp 
Twee avonden samen zingen doen we dit keer rondom Pinksteren in de 
Dorpskerk van Zunderdorp. Onder leiding van Benjamin Bakker worden er enkele 
liederen ingestudeerd en gezongen. 
We ontmoeten elkaar twee woensdagavonden en drinken vooraf een kopje koffie 
of thee. 
Woensdag 17 mei, 19.30 uur inloop met koffie, 20.00 uur zingen. 
Woensdag 24 mei, 19.30 uur inloop met koffie, 20.00 uur zingen waarbij 
iedereen tevens welkom is om te komen luisteren. 
Iedereen die van zingen houdt kan zich tot en met 10 mei opgeven bij een van 
de kerkenraadsleden of hildavanmeerveld@live.nl 020-6368810 
 
 
Woningruil gezocht 
Aangeboden: lichte 3 kamer etage aan de Jacob Catskade in Amsterdam, sociale 
huur, rustige buren. Gezocht: woningruil in landelijk noord, min 3 kamers, 
sociale huur, voor mij (vaste baan) en mijn dochter van 4. Voor meer info bel 
0641975310 of mail willemsenolga@gmail.com 
Vriendelijke groet Olga Willemsen 
 

  

mailto:hildavanmeerveld@live.nl?subject=Zingen%20op%20weg%20naar%20Pinksteren
mailto:willemsenolga@gmail.com
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Vrouwen van Nu, afd. Schellingwoude 
Donderdag 18 mei om 20.00uur, in het Wijkgebouw. Wijkergouw 12. 
Schellingwoude. Te gast is Dhr. Paul Marselje. 
De Vrijmetselarij is een wereldwijde broederschap van mannen, waarvan de 
leden vragen stellen omtrent zingeving in persoonlijke of algemene zin. 
Symbolisch ziet de vrijmetselarij zichzelf als een ruwe steen. Binnen deze 
symboliek vormen maatschappij en samenleving een te voltooien bouwwerk, 
waarvan ieder mens een levende bouwsteen is. Die steen behoeft bewerking om 
zo optimaal mogelijk te passen in die samenleving. Voor iedere vrijmetselaar is 
de ontdekkingsreis naar zichzelf en zijn rol in de samenleving verschillend. Maar 
allen worden ze ingewijd in 3'' graden'. Iedere vrijmetselaar die toetreedt, wordt 
leerling. De meesten ontwikkelen zich vervolgens tot gezel- en meester 
vrijmetselaar. 
Leden gratis/niet leden € 5,- 
 
 
Aan de overkant, Open ateliers Noord 
Het is weer zover! De kunstenaarsateliers in Amsterdam Noord gaan weer open. 
Het jaarlijkse weekend van de open ateliers Noord, afgekort de OAN, vindt dit 
jaar plaats op 20 en 21 mei. Zo'n 60 kunstenaars zetten de deuren van hun 
werkplaats open en laten hun werk zien. Van keramiek tot beeldhouwwerk, van 
fotografie tot schilderkunst en van sieraden tot autonome installaties. 
Niet alleen de kunstenaars ateliers zijn open: Ook het SBK (Asterweg 1A) heeft 
een tentoonstelling met het werk van alle deelnemers en er is een pop up-store 
bij het Filmhuis FC HYENA (Aambeeldstraat 24). Jong en oud, kunstliefhebber of 
dagjesmens, iedereen is van harte welkom op 20 en 21 mei! 
Er is een overzichtelijke website met foto's van het werk van deelnemende 
kunstenaars. Op de website staat een kaart van Amsterdam Noord waarop 
duidelijk staat aangegeven waar de open ateliers te vinden zijn: 
openateliersnoord.nl 
 
 
Kunst in de Kerk: Maandelijkse concertserie in Witte Kerkje Holysloot 
Zondag 21 mei: Friedrich und Die Niederlieder 
Fraaie vertalingen in het Duits van Nederlandse klassiekers 
Friedrich Hlawatsch (zang/viool) presteert het ongelooflijke: met zijn fraaie 
vertalingen in het Duits van Nederlandse klassiekers als Ketelbinkie, Twee 
motten en de Troika bewijst hij hoe rijk de taal van het Nederlandse origineel is. 
Friedrich treedt op met een band met top muzikanten: Rob Stoop, Peter 
Wassenaar, Louis Ter Burg, en zangeres Mieke Stemerdink. Vic van de Reijt, 
Nederlands uitgever, publicist, muziekkenner en, naar eigen zeggen, 'hoeder van 
bedreigde muzieksoorten', geeft vooraf een inleiding. www.dieniederlieder.nl 
 

  

http://www.dieniederlieder.nl/
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Zondag 11 juni Fernando Lameirinhas 
Een fado voor mijn vader  
Fernando Lameirinhas (Portugal) is een begenadigd componist en tekstschrijver, 
en als zanger en gitarist (fado) een van de ikonen van de wereldmuziek in 
Nederland. Zijn muziekstijl is een eigen kijk op de fado, vermengd met samba, 
chorinho, Kaapverdiaanse morna, jazz en pop, hartstochtelijk, melancholiek en 
swingend. In Fernando's Een fado voor mijn vader vertelt en bezingt Lameirinhas 
in alle eenvoud zijn levensloop, waarin zijn familiegeschiedenis en zijn muzikale 
geschiedenis onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. www.lameirinhas.net 
Het programma wordt gepresenteerd door muzikant/radiomaker Abel de Lange 
die ook bij ieder concert op zijn pick-up plaatjes vooraf en in de pauze draait. Per 
concert zijn er 75 kaarten beschikbaar, reserveren is aan te raden! 
Meer informatie via www.holysloot.nl/kunst-in-de-kerk of 
www.facebook.com/HolyslootKunstindeKerk 
Locatie: Witte Kerkje, Dorpsstraat 30, 1028 BE Holysloot 
Aanvang 15.00 uur 
Toegang € 10,- incl. koffie, thee en koekjes – kinderen tot 12 jaar gratis entree 
Tickets reserveren kan via holysloot.nl/events/ 
 
 
Kledingbeurs & rommelmarkt 
De kledingbeurs en rommelmarkt in Holysloot in het Dorpshuis van Holysloot is 
iedere eerste zaterdag van de maand geopend van 11 tot 14 uur ! 
Eerstkomende datum: 3 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 ! 
 
 
‘Open TuinKunst’ op tuinpark Wijkergouw 
Zondag 18 juni organiseert Tuinpark Wijkergouw ‘Open TuinKunst’. Die dag 
stellen onze creatieve tuinders hun tuinen open en kunt u genieten van 
exposities, workshops en optredens. U wordt verrast in de tuinen met beeldende 
kunst, muziek, poëzie, fotografie, thee met taart en verhalen over flora en fauna. 
‘Open TuinKunst’ is van 11.00 tot 17.00 uur, Wijkergouw 30, Amsterdam, 
toegang is gratis. www.wijkergouw.nl  
 
 
Resultaat Kledinginzameling 
De opbrengst van de kledinginzameling voor Mensen in Nood heeft in 
Schellingwoude en omgeving dit jaar 400 kg kleding opgeleverd. 
Alle mensen die kleding en ander materiaal hebben ingeleverd hartelijk bedankt. 
Mary Takken 

http://www.lameirinhas.net/
http://holysloot.nl/kunst-in-de-kerk/
https://www.facebook.com/HolyslootKunstindeKerk/
http://holysloot.nl/events/
http://www.wijkergouw.nl/
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Waterland-Kerkenland 2017 
Het jaarlijks terugkerend evenement met honderden deelnemers vindt dit jaar 
plaatst in het weekend van 17-18 juni en 24-25 juni. 
Twee weekenden cultuur in de breedste zin van het woord. Iets zeer bijzonders, 
nu al voor het twee-en-twintigste achtereenvolgende jaar. Het eerste weekend 
Landelijk Amsterdam-Noord; met de pittoreske dorpen Durgerdam, Zunderdorp, 
Ransdorp en Holysloot. Het tweede weekend Waterland; met de dorpen Broek in 
Waterland, Zuiderwoude, Uitdam en het stadje Monnickendam. De muzikale 
fietsroutes voeren u door het prachtige Noord-Hollandse landschap, naar 
kerkjes, waar u op muzikale intermezzo’s wordt getrakteerd. Er is een gevarieerd 
aanbod: van klassiek tot jazz en van shanty tot folk. 
In totaal zijn er 64 optredens van 16 ensembles, orkesten, koren en bands. 
Meer informatie: www.waterland-kerkenland.nl 
 
 
Osteopathie kan voor uw lichamelijke klachten de oplossing zijn 
Osteopathie is een manuele geneeswijze, die het lichaam als één geheel ziet en 
behandeld. Een osteopatische behandeling heeft als doel het lichaam weer in 
een optimaal evenwicht te brengen, zodat de klachten verdwijnen. Er wordt 
duidelijk gekeken naar wat de basis is van de klachten door verschillende delen 
van het lichaam te onderzoeken (organen, zenuwstelsel, spieren en gewrichten). 
Hierdoor kan het zijn dat er behandeld wordt op een andere plek van het 
lichaam, dan waar de klachten zich voordoen. Door deze manier van behandelen 
is het resultaat op de langere termijn effectiever.  
Van jong tot oud, osteopathie is er voor iedereen, bv. bij de volgende klachten: 
 Aanhoudende nek en lage rug klachten 
 Brandend maagzuur/ maagklachten 
 Prikkelbaar Darmsyndroom (buikpijn/ 

buikkrampen)  
 Obstipatie/ diarree 

 Hoofdpijn/migraine 

 Duizeligheid 
 Voorkeurshouding (baby’s) 
 Refluxklachten (baby’s) 
 Veel huilen (baby’s) 
 Slecht slapen (baby’s) 
 Overstrekken (baby’s) 

www.osteopathieeric.nl voor meer informatie 
 
 
Atelier Schellingwoude 
Atelier Schellingwoude heeft tot aan de zomer nog enkele plekken. Met mooi 
weer en als de wind het toestaat gaan we “en plein Air” tekenen/schilderen, met 
de lessen en instructie die daar bij hoort. Een verdieping of basis naar wens is 
mogelijk. Info:mariette Renssen 06-58885241 info@marietterenssen.nl 
dinsdagochtend (8 lessen) 10.30 t/m 13.00 uur 
9, 16, 23 ,30 mei, 13, 20, 27 juni en 4 juli 
Donderdagavond (8 lessen) 19.30 tot 22.00 uur 
11, 18 mei, 1, 8, 15, 22, 29 juni en 6 juli 
Vrijdagochtend (6 lessen) 10.30 t/m 13.00 uur 
2, 9, 16, 23, 30 juni en 7 juli 

http://www.osteopathieeric.nl/
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Agenda vanaf mei 2017 
 
 

  
  

10 mei Waterloosingers & Waterlelies, Durgerdam 
11 mei Filmavond Dorpskerk Zunderdorp 
13 mei Sam's kledingactie Holysloot-Ransdorp 
14 mei Stiltewandeling, Durgerdam 
17 mei Soos Zunderdorp 
17 mei Zingen op weg naar Pinksteren 
18 mei Vrouwen van Nu, Vrijmetselarij 
19 mei Bestuurlijk overleg 
20 mei Open Ateliers Noord 

  
21 mei Open Ateliers Noord 
21 mei Voorstelling Vergeten verhalen 
21 mei Jubileum Centrale Dorpenraad 

Presentatie: Zwaan 
21 mei Kunst in de kerk 
26 mei Ophaaldag grof vuil 
31 mei Zingen op weg naar Pinksteren 
  3 juni Kledingbeurs & Rommelmarkt, Holysloot 
11 juni Kunst in de kerk 

 
 
 

 


