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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. 
 

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 9.00 tot 15.00 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 opsturen uiterlijk tot vrijdag 31 mei 2019 

Redactie Dorpsweg 35 
1028 BK  Ransdorp 

020-4904437 
info@centraledorpenraad.nl 

Website: 
www.centraledorpenraad.nl 

Oplage 1020 exemplaren 

Bezorging J. Gils (020-6368967) 

Tekening Dorpsweg Ransdorp t.o. school 
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 

 

De meivakantie is weer voorbij, voor schoolkinderen de laatste vakantie vóór 

de zomervakantie. Het jaar vliegt voorbij. Het volgende 't Zwaantje is dan ook 
alweer de zomer-editie van juni-juli-augustus. Wilt u voor die periode kopij 

aanleveren, houd hier dan rekening mee! 
 

 

Agenda Centrale Dorpenraad 
De meeste vergaderingen zijn op het kantoor van de Centrale Dorpenraad en 

beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
14 mei  Dorpsraad Ransdorp 

21 mei  Dagelijks bestuur 
23 mei  Werkgroep Bijen & Insecten 

31 mei  Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 

 
 

Werkzaamheden Liergouw 
Nog in 2019 wordt er onderhoud gepleegd aan de Liergouw! De weg wordt 

voorzien van een nieuwe deklaag en de bermen en passeervakken worden 

aangepakt. De werkzaamheden moeten gereed zijn voordat de dijkversterking 
van de Markermeerdijken begint en de dijk wordt afgesloten. 

Tijdens de werkzaamheden wordt de bovenbouw van beide bruggen in de 
Liergouw verwijderd, deze zijn nu in een slechte staat. Daarna wordt de 

bovenbouw weer vervangen/teruggeplaatst. 
De werkzaamheden betreft het traject vanaf de A10 tot Ransdorp. 

Met dit grote onderhoud hoopt de gemeente dat de Liergouw de komende vijf 

jaar weer veilig is. Ondertussen wordt er een onderhoudsplan voor heel 
Landelijk Noord opgesteld waarin al de wegen en fietspaden in ons gebied zijn 

opgenomen. In dit plan wordt opgenomen dat de Liergouw volledig vervangen 
moet worden om deze toekomstbestendig te maken. 

Bewoners en ondernemers in de omgeving van de Liergouw hebben begin 

april al een brief ontvangen over de onderhoudswerkzaamheden, deze brief is 
meer informatie is terug te vinden op: 

http://www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden-liergouw. 
Er is o.a. een speciaal mailadres beschikbaar waar u terecht kunt met vragen: 

VerkeerLandelijkNoord@amsterdam.nl 

De gemeente organiseert ook nog een informatiebijeenkomst. 
Heeft u ideeën of vragen over de Liergouw dan kunt u dit doorgeven aan 

bovenstaand mailadres of bij de Centrale Dorpenraad. 

mailto:VerkeerLandelijkNoord@amsterdam.nl
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Broedseizoen in Volgermeer 

Het is weer voorjaar! Dat betekent dat voor veel vogels het broedseizoen 
weer is aangebroken. De Volgermeerpolder heeft zich de laatste jaren 

ontwikkeld tot belangrijk gebied voor veel vogels. In 2017 zijn er in de 
Volgermeerpolder maar liefst 101 soorten vogels gesignaleerd waaronder 

soorten waar het slecht mee gaat of vrij zeldzaam zijn zoals grutto’s, tureluurs 

en kieviten, veldleeuweriken, baardmannetjes en karekieten. 
Broedende vogels houden van rust. Bij verstoring bestaat de kans dat het 

broedsel mislukt. Daarom gelden er voor de Volgermeerpolder enkele regels 
om de vogels te beschermen: 

 Honden moeten altijd zijn aangelijnd, behalve in het aangewezen en 

omheinde losloopgebied 

 In het broedseizoen tussen 15 maart en 15 juni is het gebied ten oosten 

van de centrale watergang helemaal verboden voor honden 
Deze beperkingen zijn te vinden op https://maps.amsterdam.nl/honden 

Deze beperkingen zijn echt belangrijk. Voor hondenbezitters is het misschien 
lastig te geloven, maar vogels zien ook kleine of oude honden als roofdieren. 

Dat betekent dat ze vluchten of de honden proberen weg te jagen. Het legsel 
koelt dan af waardoor de eieren niet uitkomen. En als de eieren al zijn 

uitgekomen veroorzaken honden stress waardoor de ouders minder toekomen 

aan het verzorgen van het broedsel. 
Amsterdam vindt het ook belangrijk dat er plekken zijn waar honden vrij rond 

kunnen rennen. Daarom zijn er flink wat officiële losloopgebieden aangewezen 
waaronder ook een omheinde plek in de Volgermeerpolder 

Gemeente Amsterdam 

Beheer Volgermeerpolder 
 

 
Centrale Dorpenraad stopt met Wijkgids in huidige vorm 

Het dagelijks bestuur van de Centrale Dorpenraad heeft besloten om geen 
Wijkgids in de huidige vorm voor Landelijk Noord meer uit te geven. De 

Wijkgids werd uitgegeven samen met een uitgeverij waarbij de Centrale 

Dorpenraad de tekst aanleverde en de uitgever voor de opmaak en het 
drukken zorgde. De Centrale Dorpenraad ontving de gids gratis, de uitgever 

had hier advertentie-inkomsten van. De laatste wijkgids is van de periode 
2018-2019. De Centrale Dorpenraad is voornemens om vanaf 2020 in eigen 

beheer een activiteiten- en bedrijvengids voor Landelijk Noord uit te gaan 

geven. Met deze gids willen we het aanbod van activiteitenorganisatoren en 
bedrijven beter faciliteren en daarnaast mogelijk aanvullende inkomsten 

genereren voor onze stichting. 

https://maps.amsterdam.nl/honden
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 

 

AED in Ransdorp !! 
Zoals iedereen inmiddels weet is de vrijwillige brandweer in Ransdorp 

opgeheven en beschikken wij niet snel meer over een AED. Aangezien de AED 
al landelijk zijn diensten heeft bewezen en vele levens heeft gered zijn wij op 

zoek gegaan naar de mogelijkheden. 

Via 3FM Serious Request zijn wij geselecteerd om 24 mensen een reanimatie 
training te laten volgen en ontvangen wij ook een AED. 

De cursus duurt slechts enkele uurtjes en geef je dus snel op want vol=vol. 
Opgeven kan via de Centrale Dorpenraad,  

tel. 020-4904437 of mail naar info@centraledorpenraad.nl 
 

 

Veilig verkeer in Ransdorp! 
Omdat we allemaal een dorp willen waar kinderen veilig over straat kunnen, is 

er een actie op touw gezet om de maximumsnelheid onder de aandacht te 
brengen. Een aantal Ransdorper kinderen heeft geposeerd voor posters, die 

tijdelijk op verschillende plekken in het dorp zullen komen te hangen. 

Vrijdag 10 mei om 14:30 uur worden deze gepresenteerd op het schoolplein 
van Ransdorp. Aansluitend is er een feestelijke borrel in café De Zwaan. 
 

 

 
 

Informatie & Activiteiten 

 

Samen Eten Holysloot 
Op vrijdag 10 mei gaan we weer samen eten in het Witte Kerkje in Holysloot. 

De tafels in de kerk zijn gedekt, er is een heerlijke maaltijd, wat te drinken, 
gezelligheid. Het samen eten begint om 18.30 uur (!). Dit is een half uur later 

dan de gebruikelijke tijd en later dan in het kerkblad stond.  
Graag weten we vooraf hoeveel mensen er zullen komen. Daarom graag zo 

spoedig mogelijk opgeven bij ds. Carolina, c-koops@live.nl, tel. 8457369. Als 

we rekening dienen te houden met een dieet, dan horen we dat ook graag. 
Wie vervoer nodig heeft, kan dat aangeven. Dan wordt daar voor gezorgd.  

Er gaat een ‘collectepan’ rond voor een vrijwillige bijdrage.  
Iedereen is van harte welkom! 
 
 

mailto:c-koops@live.nl
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Stekjesmarkt bij Tuinpark Wijkergouw 

Ons tuinpark Wijkergouw aan de Wijkergouw nr. 30 is weer dagelijks geopend 
van 9.00 uur tot zonsondergang. U bent van harte welkom om te komen 

wandelen en van de rust te genieten. Binnenkort wordt in de boerderij op 
vrijdagavond weer geklaverjast en wordt op zaterdag onze gezellige lunch 

geserveerd vanaf 12.30 uur. 

Op zaterdag 11 mei a.s. van 12.00 tot 14.00 uur is er een stekjesmarkt op 
het terras bij de boerderij. Bij slecht weer verhuizen we naar binnen. 

Op onze website www.wijkergouw.nl vindt u meer informatie over ons park. 
 

 
 

Rieks Hoogenkamp in Dorpskerk Durgerdam 

Op zondagmorgen 12 mei is Rieks Hoogenkamp, oud-predikant van 
Zuiderwoude en Uitdam, de gastvoorganger in de Dorpskerk Durgerdam. 

In deze dienst staat het thema 'het maken van keuzes' centraal. 
Rieks Hoogenkamp zet hierbij de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer (1906-

1945) in de schijnwerpers. Deze verzetsstrijder maakte onder moeilijke 

omstandigheden in het verzet tegen het Nazisme zijn keuzes. Hoe kan dat ons 
vandaag de dag inspireren? De viering begint om 10.30 uur en zal ongeveer 

een uur duren. Na afloop is er gelegenheid om koffie/thee te drinken en met 
elkaar verder te praten. 

Adres: Dorpskerk, Durgerdammerdijk 76 in Durgerdam. 

 
 

 
Roeien met de Waterlandse Melkschuit 

De Waterlandse Melkschuit (replica van historische schip waarmee van 1700-
1900 dagelijks melk naar Amsterdam werd gebracht) is van de winter 

helemaal geschilderd en ligt er dus weer glimmend bij in z'n vaste ligplaats bij 

Watersportvereniging Durgerdam. Van daaruit wordt er weer geroeid met 
ploegen van zes roeiers en een stuur. Onderweg kan gewisseld worden en 

dus kunnen er een paar extra roeiers mee. Er zijn nu vier ploegen die 
regelmatig recreatief roeien op het IJmeer. Dat is goede lichaamsbeweging! 

Kennismaken met roeien met de melkschuit? Geef je per e-mail op bij Dave 

Bouw (davebouw@noorderijdijk.nl). Dan wordt je uitgenodigd een keer met 
een ploeg mee roeien. 

Als je meer mee gaat roeien, dan betaal je € 25,- voor 2019 als 
kostenvergoeding. Meer informatie: www.waterlandsemelkschuit.nl 

 

http://www.wijkergouw.nl/
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Workshop Meditatie & Creatie (schilderen) 

Binnenkort wordt op drie dinsdagochtenden de nieuwe workshop Meditatie en 
Creatie gegeven in het Wijkgebouw van Schellingwoude.  

Zoals de titel al suggereert, combineren we mediteren en schilderen. 
Elke bijeenkomst start met een uitgebreide meditatie. Doordat je even uit je 

‘doe-modus’ stapt en ontspant, opent zich jouw creatieve potentie die er altijd 

al was, maar waar je je niet eerder op deze manier bewust was.  
Na de meditatieve beoefening ga je onder begeleiding een schilderoefening 

doen. Je krijgt een concrete opdracht die je op intuïtieve wijze kunt 
uitwerken. Het doel van de oefeningen is verbinding maken met jouw 

creativiteit en speelsheid. Zonder ambitie, zonder streven, zonder correctie, 

werk je vanuit vrijheid en zorgeloosheid aan je opdracht. Het gaat niet om het 
resultaat, maar om het genieten en creatief bezig zijn. 

Data: 14 en 28 mei en 11 juni 2019 
Tijd: 9.00 – 12.00 uur 

Speciaal introductie tarief: € 75,- voor drie workshops van drie uur, inclusief 
materialen. 

Plaats: Wijkgebouw Schellingwoude. Wijkergouw 12, Schellingwoude 

Ervaring met meditatie of schilderen is niet nodig!  
Meer informatie of aanmelden: 06-46713583 of esther@geluksvogel.nu 

Graag tot ziens, Natasja en Esther 
 

 

Koppel-klaverjassen De Zwaan 
Op zaterdag 18 mei is er weer gezellig koppel-klaverjassen in café De Zwaan. 

Aanvang 20.00 uur. Komt allen want er zijn weer leuke prijzen te winnen! 
 

 
Bach Cantateserie Zunderdorp 

Op zondag 19 mei kunt u weer genieten van twee cantates van J.S. Bach in 

de Bachserie Zunderdorp. De semi-professionele zangers en instrumentalisten 
van Amsemble staan garant voor een mooi concert.  

Op het programma staan cantate 37 Wer da glaübet und getauft wird en 
cantate 144 Nimm was dein ist und gehe hin. Het concert duurt een klein uur 

en staat o.l.v. Benjamin Bakker.  

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de ingang v.d. kerk vanaf 15:30 uur  
Zondag 19 mei 2019, 16.00 uur 

Dorpskerk Zunderdorp, Achterlaan 12 
Entree: € 12,50 
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HI THERE - De Waterlandse Harmonie & Instant Composers Pool 

Een bijzondere combinatie van twee totaal verschillende orkesten! In mei 
speelt de Waterlandse Harmonie twee concerten met het ICP orchestra, één 

van de meest avontuurlijke ensembles van Nederland, met onder meer 
muzikanten als slagwerker Han Bennink, pianist Guus Janssen en 

klarinettist/saxofonist Michael Moore. Het ICP is een kruising tussen een 

jazzband en een kamerorkest, waarin blazers, strijkers en een slagwerker op 
het scherpst van de snede improviseren. Een spannende samenwerking voor 

de Waterlandse Harmonie! 
Het repertoire bestaat uit composities van Misha Mengelberg en Sean Bergin. 

Deze twee overleden jazz-helden schreven vrolijke, toegankelijke en 

laagdrempelige liedjes. Pianist Mengelberg was medeoprichter van het ICP. 
Saxofonist Sean Bergin, een jazz muzikant geboren in Zuid-Afrika, had zijn 

eigen band de MOB (My Own Band). Veel muzikanten uit het ICP speelden 
ook in de MOB. Thomas Geerts, dirigent van de Harmonie maakte in 

samenwerking met het ICP speciale arrangementen voor het orkest van de 
muziek van Bergin en Mengelberg. 

De Waterlandse Harmonie trekt met dit project de stad in vanuit de 

weilanden! 
 

Op 19 mei om 20.00 uur spelen zij met het ICP in de kerk van stichting 
Bildung aan de Volendammerweg 150 in Amsterdam Noord en op 25 mei om 

20.30 in het BIMhuis. Voor het concert in de Bildung zijn geen kaartjes nodig 

(donaties welkom) kaarten voor het concert in het BIM huis kunnen via hun 
website worden gekocht.  

Voorafgaand aan het avondconcert op 19 mei 's middags om 17.00 uur: 
Kinderconcert Bim Bam Bennink door slagwerker Han Bennink & ICP 

Orchestra.  
ICP muzikanten maken muziek voor de eeuwige jeugd. Zij houden van een 

geintje, daarom vindt iedereen ze leuk. Ze spelen liedjes maar kunnen ook 

instant improviseren (componeren). Misschien kan je zelf ook meedoen! Ieder 
concert is een onvoorspelbaar avontuur. 

Centraal staat hun wereldberoemde drummer Han Bennink. Hij leerde spelen 
op potten en pannen en drumt nu op alles wat hij tegenkomt. Het concert 

wordt een unieke mix van pakkende melodietjes, gekke tonen en unieke 

ritmes door Han Bennink en enkele ICP leden. 
Kinderen van alle leeftijden zijn welkom, toegang is gratis 

Stichting Bildung, Volendammerweg 150, aanvang 17.00 uur 
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Open Ateliers Noord 2019 

Op 25 en 26 mei zijn er weer open ateliers in Amsterdam-Noord. Een 
weekend lang kunst te zien en te koop in 70 ateliers in Noord. 

Ook in Landelijk Noord zijn er op verschillende deelnemers en locaties. 
Een plattegrond, deelnemerslijst en alle informatie over OAN 2019 staat op 

https://openateliersnoord.nl/ 

 
 

Kledingbeurs & Kringloop 
De kledingbeurs en kringloopwinkel in het Dorpshuis van Holysloot is weer 

geopend op zaterdag 1 juni van 11 tot 14 uur! 

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! 
 

 

Toren van Ransdorp 
Sinds Koningsdag is de Ransdorper Toren weer geopend en trekt jaarlijks 

duizenden bezoekers. Naast toeristen ook veel mensen uit Amsterdam en 
omgeving. De toren is tevens een toeristisch informatie punt (TIP) waar 

diverse folders en fietsroutes te verkrijgen zijn. 

Dit jaar is het Rembrandtjaar en aangezien Rembrandt ook in Ransdorp kwam 
en de toren heeft geschetst, zullen wij hier uitgebreid aandacht aan besteden. 

Ook zullen er verschillende exposities te zien zijn en kunt u de tentoonstelling 
van de Watersnood van 1916 bezichtigen. 

Iedereen die de toren wil beklimmen om van het weidse uitzicht te genieten is 
welkom tijdens de reguliere openingstijden. Aan huwelijksaanzoeken of 

groepsactiviteiten buiten de openingstijden werken wij graag mee. 

Op de tussenverdieping kunt u even uitrusten om de tentoonstellingen te 
bekijken. 

april t/m juni  zaterdag en zondag van 11.00 – 17.00 uur 
juli en augustus  dinsdag t/m zondag van 11.00 – 17.00 uur 

september  zaterdag en zondag van 11.00 – 17.00 uur 

Toegang € 0,50 p.p. 
maandag gesloten. 

Om op afspraak langs te komen kunt u bellen naar 020-4904605 of stuur een 
mailtje naar ransdorpertoren@gmail.com 

 

http://www.ransdorpertoren.nl/nl/intro/
mailto:ransdorpertoren@gmail.com
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Toneel in Ransdorp 

Noordhollands Dagblad: “En nu….?” lachwekkend, absurd & soms ontroerend 
Datum:  zaterdag 22 juni 

Locatie:  Dorpshuis De Beke te Ransdorp 
Aanvang: 20.00 uur 

Zaal open: vanaf 19.30 uur 

Entree:  € 10,- 
Na vorig jaar de succesvolle voorstelling “Deckchairs” te hebben gespeeld, 

brengt de F.A. Buur nu met de zelf geschreven voorstelling “En nu….?” 
Een toneelstuk over twee zussen en hun moeder. 

Een verhaal over herinneringen, kansen en twijfels. 

Na het overlijden van hun moeder komen de zussen Loes en Anne samen in 
het huis van hun moeder. Op geheel eigen wijze nemen zij afscheid van hun 

moeder. Soms lachwekkend, soms absurd, soms ontroerend. De dames gaan 
soms helemaal los als zij ongekende kanten van hun moeder ontdekken. Dan 

blijft niets meer onbesproken. Humor overwint misschien wel alles. 
Firma Buur is een theatergezelschap bestaande uit Silvia Appelman en 

Danielle Kenter. De twee dames die heel wat theaterkilometers hebben 

gemaakt in verschillende producties.  
Kaarten reserveren via: www.ransdorptoneel.nl 

Of via Rene Burgers: 06-20634698 
 

 

Midzomerfeest 'Back or the Future' 
Op 22 juni is er weer een midzomerfeest in Schellingwoude en deze editie 

maakt het thema waar! 
Veel blijft bij het oude maar er zijn ook twee veranderingen. 

 We beginnen dit jaar al om 18:00 uur! 
Je kunt nu al om 18 uur lekker komen eten op het festivalterrein! 
Wat allemaal lees je in het volgende Zwaantje.  

 Open podium voor de jeugd van 18 – 19 uur! 
Wegens succes vorig jaar mag de jeugd van zich laten horen en zien op 

het open podium. Laat uiterlijk woensdag 19 juni weten of je komt 
optreden. Meldt je aan via de facebookpagina:Midzomernachtfeest 

Schellingwoude. 
Verder is er als vanouds: live muziek, lekker eten en drinken en vuurkorven 

op een gezellig festivalterrein voor alle bewoners van de dorpen van Landelijk 

Noord. 
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Profumo Uitnodiging 

“Drink voortaan niet alleen water, maar gebruik een weinig wijn voor uw 
maag en voor uw  gedurige ongesteldheden” 1e brief van Paulus aan 
Timoteüs, 5:23 
Op zaterdag 22 juni van 16:00 tot 18:00 uur organiseert wijnhandel Profumo 

weer de befaamde halfjaarlijkse Waterlandse wijnproeverij. 

Locatie is het Wijkgebouw in Schellingwoude, Wijkergouw 12. 
Op de proeverij worden tien bijzondere frisse, fruitige en excentrieke 

zomerwijnen geschonken. Aansluitend aan de proeverij zal Profumo in 
samenwerking met thuiskok Boudewijn Hofman een uitgebreid feestelijk en 

zonovergoten buffet (warme en koude gerechten) verzorgen, waarbij 

uiteraard een mooi glas wijn wordt geserveerd. 
Kosten van de proeverij bedragen € 10,- per persoon. 

Het diner, inclusief 1 glas wijn, wordt u aangeboden voor € 30,- per persoon. 
Indien u komt proeven en eten betaalt u € 35,- 

Aanmelden voor de proeverij kan bij Marco Hofman, Dorpsweg Ransdorp 32, 
telefoon: 06-21156102/06-38104988 of email: profumo@ziggo.nl 

Indien u wilt blijven dineren dan horen wij dat graag vóór zondag 16 juni. 

Er is plaats voor maximaal 40 personen. Leuk als u een introducé meeneemt. 
Wij hopen u te zien op zaterdag 22 juni! 

Met vriendelijke wijn- en spijsgroet, 
Marco & Boudewijn Hofman 
 

 
Kleding actie Schellingwoude 

De Kledinginzameling in Schellingwoude voor Mensen in Nood heeft dit jaar 
450 kg opgebracht. Iedereen die kleding heeft ingebracht ,willen wij hierbij 

hartelijk bedanken. 
Dit jaar gaat de opbrengst via Cordaid naar de wederopbouw van Sulawesi. 

Het gebied wat zo zwaar is getroffen door de aardbeving in 2018 . 

Mary Takken 
 

 
Hatha Yoga in het wijkgebouw van Schellingwoude 

Ontdek je mogelijkheden tot meer ontspanning, souplesse en vitaliteit o.l.v. 

een ervaren docente. Veel individuele aandacht, instappen kan op elk niveau. 
Lestijden: maandag van 18 tot 19.15 uur, dinsdag van 20 tot 21.15 uur en 

woensdag 18.45 tot 20.00 uur. 
Voor meer info of aanmelden voor een gratis proefles: arja662@gmail.com 

mailto:profumo@ziggo.nl
mailto:arja662@gmail.com


 

 

 

Agenda mei 2019 

 

 

10 mei Presentatie Veilig Verkeer Ransdorp 
10 mei Samen Eten Holysloot 
11 mei Stekjesmarkt Tuinpark Wijkergouw 
12 mei Themadienst Dorpskerk Durgerdam 
14 mei Dorpsraad Ransdorp, CDR 
  
18 mei Koppel-klaverjassen café De Zwaan 
19 mei Concert Witte Kerk Holysloot 
19 mei Bach Cantateserie Zunderdorp 
21 mei Dagelijks Bestuur, CDR 
23 mei Vrouwen van Nu, jubileum boottocht 
  
23 mei Werkgroep Bijen & Insecten, CDR 
24 mei Ophaaldag grof vuil 
25 mei Open Ateliers Noord 
26 mei Open Ateliers Noord 
1 juni Kledingbeurs & Kringloop Holysloot 
 
 


