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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 4 juni 2021 
Redactie Dorpsweg 35 

1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 
info@centraledorpenraad.nl 

Website: 
www.centraledorpenraad.nl 

Oplage 1020 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 
 
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 
Deze meeste vergaderingen worden online gehouden of anders op het 
kantoor van de Centrale Dorpenraad. 
18 mei  Kick Off GFT 
31 mei  Dorpsraad Ransdorp 
1 juni  Dagelijks bestuur 
4 juni  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 naar info@centraledorpenraad.nl, één van de goede 
inzendingen ontvangt het boek 'Zwaan, 60 verhalen over Landelijk 
Amsterdam-Noord'. 
Op 't Zwaantje van april stond een tekening van het ‘Manhattan van 
Zunderdorp aan de Achterlaan 26-40 op de voorpagina, winnaar van het boek 
is Mw. B. Bindt uit Zunderdorp. 
 
 
Sloopkogel in zicht! 
Beste bewoners van Landelijk Noord! 
De nieuwbouw van OBS De Weidevogel in Ransdorp moet voor Dorpshuis ‘De 
Beke’ geen genadeklap worden. 
Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Ransdorp wil graag dóór op een 
nieuwe plek met nieuwe kansen! 
Vul de vragenlijst in en geef aan hoe jij erover denkt: 
https://forms.gle/5a2uX2hMvYX1ViKe9 
Op onze website www.dorpshuisransdorp.nl vind je onder nieuws ook een link 
naar de vragenlijst. Alle ideeën en meningen zijn welkom! 
Onze dank is groot! 
Bestuur van Stichting dorpshuis Ransdorp 
 
 

mailto:info@centraledorpenraad.nl
https://forms.gle/5a2uX2hMvYX1ViKe9
http://www.dorpshuisransdorp.nl/
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Werkzaamheden 
In het kader van het Instandhoudingsprogramma Landelijk Noord worden er 
werkzaamheden uitgevoerd, een kort overzicht: 
• Tot augustus zijn er werkzaamheden aan de fietspaden Molenslootpad, 

Weerslootpad en Zwarte Gouw en de fietsbruggen in deze fietspaden. 
Gedurende de gehele periode zijn de fietspaden afgesloten. 

• De kerktoren van Zunderdorp wordt gerestaureerd waarbij o.a. het 
voegwerk wordt vernieuwd. In juli moet het werk afgerond zijn. 

• Half februari is er gestart met groot onderhoud aan de Dorpsweg 
Ransdorp 99 t/m 133, ’t Overkantje. Liander heeft de hoofdleiding 
vervangen en nu wordt de bestrating op orde gebracht. 

• De werkzaamheden in de dorpskern van Zunderdorp waarbij elektra, riool, 
waterleiding en de bestrating worden aangepakt zijn gestart. 

Op de website staat een uitgebreid overzicht van de diverse werkzaamheden 
met informatie, planning en bewonersbrieven: 
www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden 
 
 
 
Windmolens 
Op 26 en 27 mei a.s. wordt de Regionale Energie Strategie 1.0 behandeld in 
de gemeenteraad van Amsterdam en worden de definitieve zoekgebieden 
vastgesteld. 
De agenda en achterliggende stukken worden een week voorafgaand aan de 
vergadering gepubliceerd op https://amsterdam.raadsinformatie.nl/ 
Afgelopen april zijn er per stadsdeel online bijeenkomsten over windenergie 
gehouden, ook was er een informatieavond RES-regio- Noord-Holland-Zuid. 
De bijeenkomsten zijn terug te zien op: https://www.amsterdam.nl/wonen-
leefomgeving/duurzaam-amsterdam/windmolens-amsterdam/bijeenkomsten-
windmolens-amsterdam/ 
N.B. De Centrale Dorpenraad neemt geen positie in voor of tegen de 
windmolens, daarover verschillen de meningen van de bewoners te veel. Wel 
wil de Centrale Dorpenraad proberen iedereen zo goed mogelijk te 
informeren. 
Informatie over de windmolens: www.centraledorpenraad.nl/landelijk-
noord/windmolens  
 
 
  

http://www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden
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Kick-off GFT afvalinzameling 
In het eerder ’t Zwaantje stond een oproep voor deelnemers aan deze online 
kick-off. Door omstandigheden is de eerder geplande kick-off niet doorgegaan 
maar nu is er een nieuwe afspraak gemaakt: dinsdag 18 mei om 19.30 uur. 
Tijdens deze sessie wil de gemeente graag met bewoners bespreken hoe het 
groenten, fruit- en tuinafval (GFT) gescheiden opgehaald kan worden in 
Landelijk Noord. Er is al een korte enquête over dit onderwerp verspreid.  
Bent u geïnteresseerd en heeft u tijd om enkele keren deel te nemen aan 
deze (voorlopig online) werkgroep, meldt u dan zo spoedig mogelijk aan via 
info@centraledorpenraad.nl of bel met 020-4904437.  
 
 
 
Milieuzone Zuiderzeeweg 
Sinds november 2020 geldt in Amsterdam een milieuzone voor oudere 
dieselvoertuigen. De milieuzone omvat nagenoeg het gehele gebied binnen de 
Ring A10. Dat betekent dat stedelijk Amsterdam-Noord nu grotendeels 
onderdeel is van de milieuzone. Op de Ring A10 mag u blijven rijden met uw 
dieselauto en u kunt altijd de ring af om naar het buitengebied te gaan, zo 
stelt de gemeente. 
Ook de Zuiderzeeweg valt onder de milieuzone, hierdoor kunnen oude diesels 
niet vanaf de afslag S115 (Schellingwoude, Nieuwendam, Durgerdam) via de 
Zuiderzeeweg richting het buitengebied rijden, zij dienen dit via de afslag 
S116 (Noord, Centrum, Volendam) te doen, een flinke omweg als je in 
bijvoorbeeld Durgerdam moet zijn. 
Ondervindt u problemen met de milieuzone dan kunt u dit melden bij de 
Centrale Dorpenraad, mail naar info@centraledorpenraad.nl of telefonisch 
020-4904437. 
De aangeleverde informatie wordt verzameld en besproken met de gemeente. 
 
 
 
Sanering brandstof 
In april is de brandstoftank van een vrachtwagen kapot gegaan op de brug in 
Ransdorp aan het begin van de Liergouw. Deze brandstof moet worden 
verwijderd middels een sanering en dit zal gevolgen hebben voor de 
bereikbaarheid van Ransdorp en in het bijzonder voor de school. 
Op dit moment is de precieze uitvoeringsdatum is nog niet bekend maar zodra 
hier duidelijkheid over is wordt dit via de DorpsWhatsApps gecommuniceerd 
zodat de overlast voor Ransdorp en de school wordt geminimaliseerd. 
  

mailto:info@centraledorpenraad.nl
mailto:info@centraledorpenraad.nl
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Aanmelden schoolvervoer 
Wie in de periode van 10 mei t/m 8 juli weer gebruik wil maken van het 
Mokumflex-schoolvervoer in Landelijk Noord kan zich aanmelden via 
www.staxi.nl/mokumflex/ (onderaan de pagina staat het aanmeldformulier). 
Vul het aanmeldformulier in en stuur deze retour naar mokumflex@staxi.nl 
Tip!: Open het aanmeldformulier met Adobe Reader, dan kun je hem volledig 
digitaal invullen en ondertekenen. 
Tussentijds aanmelden is altijd mogelijk. 
Voor incidenteel vervoer naar school kun je een 'normale' Mokumflex-taxi 
bestellen. 
 
 
 

Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 
 
Activiteiten- en Informatiegids 
Binnenkort starten weer de voorbereidingen aan de nieuwe editie van ‘De 
wegijzer van Landelijk Noord’ in deze Activiteiten- en Informatiegids staat een 
overzicht met activiteiten en contactgegevens van de vele verenigingen, 
initiatieven en bedrijven van ons gebied. 
De gids is te vinden op: www.centraledorpenraad.nl/nieuws/wegwijzer 
Heeft u wijzigingen, ideeën of suggesties voor de nieuwe gids of interesse in 
het plaatsen van een advertentie neem dan contact op met kantoor 
tel 020-4904437 of mail naar info@centraledorpenraad.nl 
 
 
 
LN Schoon! 
In Landelijk Noord zijn vrijwilligers actief om in hun omgeving zwerfvuil op te 
ruimen. Wilt u ook een steentje bijdragen? 
Bij de Centrale Dorpenraad zijn afvalgrijpers, zakken en handschoenen te 
krijgen. Neem contact op via info@centraledorpenraad.nl of  
bel naar 020-4904437 om dit te regelen. 
 
 
  

http://www.staxi.nl/mokumflex/
mailto:mokumflex@staxi.nl
https://staxi.us7.list-manage.com/track/click?u=a3c8e5f184b2f0a864ac5ff76&id=87b94c31bf&e=f70d4bd886
mailto:info@centraledorpenraad.nl
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Informatie & Activiteiten 

 
Dauwtrappen op Hemelvaart 
Op donderdagmorgen 13 mei beginnen wij de dag met een oude traditie: 
dauwtrappen. Dat wil zeggen: vroeg opstaan en wandelen met de dauw nog 
onder je voeten. We starten bij het Witte Kerkje in Holysloot om 8.00 uur en 
vertrekken dan richting de schuren van Klaas Schouten. We eindigen rond 
9.00 uur weer bij het Witte Kerkje. 
Dan is er koffie/thee voor wie wil en houden we een kort ochtendgebed. 
Vindt u het leuk om mee te wandelen en/of mee te vieren? 
Graag dan van te voren opgeven via Ineke Spelt 06-20271567. 
Protestantse Gemeente Ransdorp-Holysloot 
 
 
 
Gespreksavond Fundamenten 
Op dinsdag avond 1 juni om 8 uur vindt in de Durgerdammerkerk 
een gespreksavond plaats over het boek Fundamenten, van Ramsey Nasr. 
Het boek gaat over de coronacrisis en heeft een warm onthaal gevonden 
bij de lezers. Uit de achterflap citeer ik: 
“De pandemie legt volgens Nasr bloot wat we lange tijd niet wilden zien: het 
politieke en economische systeem heeft de fundamenten van onze 
samenleving aangetast. In een persoonlijk en tegelijk rationeel betoog 
ontleedt Nasr de corona-en klimaatcrisis als twee rampen die wezenlijk met 
elkaar verbonden zijn. Stap voor stap bevraagt hij onze gehele westerse 
manier van leven. Aan de hand van kunstenaars als Boccaccio, Rilke en Van 
Gogh houdt Nasr een pleidooi om onze plek op aarde en ons idee van geluk 
radicaal te herzien., niet als zweverig ideaal, maar puur uit lijfsbehoud”. 
Opgeven bij: baravanpelt@planet.nl 
 
 
 
Kringloopwinkel Holysloot 
De kringloopwinkel in het Dorpshuis van Holysloot is op afspraak te bezoeken. 
Fijn weer even rustig rondneuzen tussen al de leuke spullen, kleine goederen, 
boeken, schoenen en kleding!  
Maak een privé winkelafspraak bij Linda: tel 06-42571323 
De opbrengst is voor het Dorpshuis Holysloot, Dorpstraat 40. 
 
 

mailto:baravanpelt@planet.nl
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HELP! 
Dinsdag 13 april is onze camera Nikon Z6 blijven staan op de glasbak in 
Zunderdorp (bocht van de Nieuwe Gouw/Achtergouwtje). We hopen dat 
iemand hem in bewaring mee heeft genomen. En misschien wel zelf foto's 
mee heeft gemaakt. Dat snap ik wel, want het is een superfijne camera die ik 
voor m'n werk gebruik. 
Helaas heeft briefjes ophangen, oproepen Facebook, iLost nazoeken, een 
Marktplaats bericht en een melding in een aantal appgroepen nog niet mogen 
baten. We hopen nu met dit bericht de camera nog terug te krijgen.  
Dus weet je iets of heb je de camera gevonden? Bel me op 06-48074852. 
Groeten Joep Siermann (Torenven Zunderdorp) 
 
 
 
Werk gezocht 
Gezocht schoonmaak werk of ander leuk werk voor 2 of 3 ochtenden per 
week. Wie maakt mij blij, enthousiaste aanpakker, woonplaats Durgerdam en 
in bezit van auto. Bel mij op 06-53971052 
 
 
 
Mooi, warm en waardevol afscheid 
Uitvaart1001lichtjes is een uitvaartonderneming die meedenkt. Om samen 
met jou van het afscheid iets moois, warms en waardevols te maken. 
Uitvaart1001lichtjes is gevestigd in Schellingwoude. 
We zijn dag en nacht bereikbaar op 0299-240012 en bieden direct hulp bij het 
nemen van de eerste stappen. Voor grote gezelschappen of juist in kleine 
kring. Alles kan afgestemd worden op jullie wensen en budget en er is veel 
meer mogelijk dan gedacht wordt.  
Bezoek onze website www.uitvaart1001lichtjes.nl voor meer informatie over 
onze werkwijze. Liever een keer persoonlijk kennismaken?  
Bel of mail ons voor het maken van een vrijblijvende afspraak. 
Liesbeth Steur & Richard Schimmelpennink 
06- 2464 5280 / 0299-240012 - info@uitvaart1001lichtjes.nl 
 
 
  

http://www.uitvaart1001lichtjes.nl/
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Lente in Durgerdam 
De lente is inmiddels aangebroken en laat wederom zien wat voor schitterend 
dorp Durgerdam is. Wat betreft de werkzaamheden aan het voormalig 
hotel/restaurant Zuyderziel kunnen we aangeven dat het achterliggende 
gebouw B voor zover mogelijk aan de binnenzijde is gedemonteerd. In het 
voorhuis is Kneppers bezig met gereed maken van de betonnen wanden en 
vloeren in het souterrain. Daarnaast wordt het interieur- en tuinontwerp 
steeds verder in detail uitgewerkt. 
Om de inwoners van Durgerdam op de hoogte te houden van het project 
gaan wij de BouwApp lanceren. Dit is een online website/applicatie waarmee 
we informatie zoals foto’s, berichten en nieuwsupdates kunnen delen met 
iedereen die op de hoogte wil blijven. Onze aannemer Kneppers zal dit 
platform gaan gebruiken om bijvoorbeeld aan te kondigen wanneer er zware 
werkzaamheden plaats gaan vinden of andere praktische informatie. We 
zullen in mei communiceren hoe men gebruik kan maken van deze applicatie.   
Kijk vooral op onze website www.aedesrealestate.nl voor contactinformatie en 
onze andere projecten. 
 
 
 
Kledinginzameling Schellingwoude 
Sams Kledingactie voor Mensen in Nood is heel succesvol geweest. De 
opbrengst van de kleding en schoeisel is ruim 500 kg. Dank aan iedereen, die 
heeft bijgedragen aan dit mooie resultaat. 
Gerard en Mary Takken 
 
 
 
 
 
  

http://www.aedesrealestate.nl/
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Muziektheater locatievoorstelling ‘De Stolp’ 
-  Ransdorp 1 t/m 17 juli – vroege vogel ticketverkoop en vrijwilligers  
Achter de schermen wordt hard gewerkt aan De Stolp: acteurs, orkest en koor 
zijn druk aan het repeteren (helaas sommigen nog digitaal). 
Had je eerdere aankondigingen gemist? 
De Stolp is een komedie op locatie over de verhouding tussen stad en 
platteland. De voorstelling viert 100 jaar aansluiting bij Amsterdam en is het 
vervolg op het stuk ‘Wie wind zaait’ in 2016. WWZ herdacht de Waterlandse 
overstromingsramp uit 1916, de aansluiting bij Amsterdam was het gevolg 
van de overstroming. Het stuk is geschreven door Tjeerd Bischoff. 
Vanaf 1 juli wordt deze muziektheaterproductie gespeeld in het weiland achter 
Ransdorp. In de voorstelling worden de wederzijdse vooroordelen tussen 
stedelingen en dorpelingen pijnlijk duidelijk. We volgen de perikelen van boer 
Ron om een groots spektakel te organiseren. Hij haalt daarvoor een 
gerenommeerde regisseur (en ex-bewoonster van Ransdorp) uit Amsterdam. 
De clash tussen stad en platteland laat zich al snel zien. 
Wat bezielde Waterland in 1921 om zich aan te sluiten bij de stad? 
Het stuk wordt gespeeld door Dimme Treurniet, Saskia Mees, Harriet Stroet 
en 17 amateurspelers. De muziek is geschreven door Thomas Geerts, 
liedteksten door Arno Smit. De muziek wordt gespeeld en gezongen door de 
Waterlandse Harmonie en een projectkoor. Meer dan 100 man uit Waterland 
staan iedere avond op de planken in een spectaculair decor! 
 
Speeldata: 
1, 2, 3 en 4 juli; 8, 9 en 10 juli; 15, 16 en 17 juli 2021, aanvang 20.00 uur.  
Speellocatie: weiland Bloemendalergouw 11 Ransdorp. 
Tickets kosten € 25,- en zijn vanaf 10 mei te koop.  
Kijk voor meer informatie op de website: www.de-stolp-amsterdam.nl  
Lezers van 't Zwaantje krijgen € 5,- 'vroege vogels' korting met de 
kortingscode WEIDEVOGEL (maximaal 2 tickets p.p. actie geldig t/m 31 mei)  
Abonneer je op de nieuwsbrief via de site en volg @destolpamsterdam ook op 
facebook en Instagram voor het laatste nieuws. 
 
‘De Stolp’ zoekt vrijwilligers!  
Om ‘De Stolp’ mogelijk te maken zijn we nog op zoek naar mensen die ons 
willen helpen met dit project. Zo zijn we o.a. op zoek naar; 
publieksbegeleiders, rekwisietanten (ondersteuning decor tijdens de 
voorstellingen), verkeersbegeleiders en EHBO’ers.  
Voorstellingsdata zie hierboven. Tijden variëren per functie, maar zijn meestal 
tussen 19:00 en 23:00 uur. Wil jij helpen? Super! Opgeven kan via Janine 
Driessen; vrijwilligers@de-stolp-amsterdam.nl of bel 06-19173177 

mailto:vrijwilligers@de-stolp-amsterdam.nl
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Waar het harinkje blinkt 
een bundeling van gedichten van drie Durgerdamse vrouwen 
Geertje Mager geb. 1871 – Elsje Bording geb. 1875 – Ali Bording geb. 1931 
Samengesteld door Hennie Koopman. 
 
Zij verhalen ieder op haar eigen wijze over het leven aan het begin en het 
eind van de twintigste eeuw. Op rijm gezette verhalen over het dagelijks 
leven, maar ook over de visserij op de Zuiderzee, waarmee een groot deel 
van de Durgerdamse bevolking zich onledig hield. Het gedicht ‘Veertien 
dagen op een ijsschots’, maakt ook in onze tijd nog steeds grote indruk. 
Uit de verhalen spreekt een grote betrokkenheid op de dorpsgemeenschap 
en liefde voor de schoonheid van het dorp en zijn omgeving. 
Het boekje kost € 16,- is te bestellen op: 
www.gigaboekshop.com/product/waar-het-harinkje-blinkt/ 
 
 

 
 
 
  

http://www.gigaboekshop.com/product/waar-het-harinkje-blinkt/


 

 

 
 
 

 
Agenda mei 2021 

 
 

  
10 mei Start kaartverkoop ‘De Stolp’ 
13 mei Dauwtrappen Holysloot 
18 mei Kick Off GFT 
26 mei Raadsvergadering i.v.m. RES 
27 mei Raadsvergadering i.v.m. RES 
28 mei Inzameling Grofvuil 
31 mei Overleg Dorpsraad Ransdorp 
  
1 juni Gespreksavond Durgerdam 
1 juni Overleg Dagelijks bestuur 
4 juni Kopij ‘t Zwaantje 
 
 
 
 


