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Centrale Dorpenraad 
 
‘t Zwaantje is een uitgave van de Stichting Centrale Dorpenraad Landelijk 
Noord. Deze stichting is actief in het landelijk gebied van Amsterdam-Noord. 
De Centrale Dorpenraad ondersteunt vrijwilligers die zich o.a. inzetten 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 
Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

van 9.00 tot 15.00 uur 
Telefoon: 020-4904437 
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 10 juni 2022 
Redactie Dorpsweg 35 

1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 
info@centraledorpenraad.nl 

Website: 
www.centraledorpenraad.nl 

Oplage 1000 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 op het kantoor van de Centrale 
Dorpenraad gehouden. 
23 mei  Dorpsraad Ransdorp 
23 mei  Dorpsraad Zunderdorp 
24 mei  Dagelijks bestuur 
10 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, liefst met een mooi/uitgebreide beschrijving, naar 
info@centraledorpenraad.nl, graag ook uw naam en adres vermelden. 
Eén van de goede inzendingen ontvangt het boek  
'Zwaan, 60 verhalen over Landelijk Amsterdam-Noord'. 
Op de april-editie stond een tekening van het voormalig stoomgemaal Uitdam 
aan de Uitdammerdijk 39. Winnaar van het boek is Hr J. Gils uit Zunderdorp. 
 
 
Durgerdam 600 jaar! 
Op 3 mei 2022 was het 600 jaar geleden dat de bewoners van het buurtschap 
IJdoren in de gelijknamige buitendijkse polder, bij een charter van Graaf Jan 
van Beieren, op 3 mei 1422, toestemming kregen, nadat tijdens de St. 
Elisabethvloed van 1421 de zeedijk en de helft van IJdoren, door het water 
waren weggeslagen, om een nieuwe inlaagdijk en een uitwaterende ebsluis 
aan te leggen.  
Aan deze dijk vestigden zich de bewoners van IJdoren en was het dorp 
IJdoornickerdam geboren. Later werd dit via Doornickerdam, Durgerdam. 
Enkele initiatiefnemers hebben daarom een boekje uitgeven over de 
geschiedenis van Durgerdam dat huis-aan-huis is verspreid in het dorp. 
Durgerdammers, gefeliciteerd! 
 

mailto:info@centraledorpenraad.nl
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Werkzaamheden 
In het kader van het Instandhoudingsprogramma Landelijk Noord worden er 
werkzaamheden uitgevoerd, een kort overzicht: 
• Werk aan het fietspad Zwarte Gouw van de Liergouw tot de 

Zunderdorpergouw. De werkzaamheden aan de Zwarte Gouw duren t/m 
september 2022. 

• Werkzaamheden in de dorpskern van Zunderdorp waarbij het riool en de 
waterleiding vernieuwd wordt. Daarna wordt de bestrating opnieuw 
aangebracht. Dit geeft regelmatig stremming van het verkeer. 

• In de dorpskern van Holysloot wordt de bestrating vernieuwd nadat het 
riool, elektra- en gasleidingen in de straat vervangen zijn. 
Het werk start in mei 2022 en is naar verwachting in juli 2023 klaar. 

Een uitgebreid overzicht van de diverse werkzaamheden met informatie, 
planning en bewonersbrieven staat op de website, bij Nieuws en 
Werkzaamheden: www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden 
 
 
Brug Zunderdorp afgesloten 
Op 22 april is brug 351, tussen de Zunderdorpergouw en Middenlaan, met 
spoed afgesloten voor al het wegverkeer. Uit onderzoek van de gemeente 
bleek dat onderdelen van de brug in zeer slechte staat waren waardoor deze 
veiligheidsmaatregel genomen moest worden. 
Vanwege de wet Natuurbescherming kan er pas na 10 juni begonnen worden 
met het versterken van de brug. Meer informatie en de bewonersbrief staat 
op: www.centraledorpenraad.nl/brug-351-afgesloten  
 
 
Dorpsbegraafplaatsen 
Nadat er vanuit de verschillende dorpen berichten waren dat het onderhoud 
van de begraafplaatsen aldaar te wensen overliet heeft de Centrale 
Dorpenraad hierover een brief gestuurd naar de directeur van de Nieuwe 
Noorder. Naar aanleiding van de brief is er een afspraak gemaakt om het 
beheer en onderhoud van de dorpsbegraafplaatsen te bespreken. 
Tijdens dit gesprek is er o.a. afgesproken om nog voor de zomervakantie op 
iedere begraafplaats een schouw te houden om de punten van aandacht te 
inventariseren. Zo kan bepaald worden wat op korte termijn opgelost kan 
worden en welke zaken er opgenomen moet worden in het beheerplan dat De 
Nieuwe Noorder in de loop van dit jaar gaat opstellen. 
 
 

http://www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden
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Tuinkorven voor Landelijk Noord 
De gemeente heeft op verschillende plekken in Landelijk Noord tuinkorven 
geplaatst. De korven zijn voor blad- en snoeiafval zoals gras, bladeren, klein 
geknipte takken en snoeiresten van planten en bomen. 
De tuinkorven worden wekelijks geleegd en staan er van april t/m november. 
Woont u vlak bij een van de tuinkorven en wilt u een oogje in het zeil 
houden? Stuur dan een mail naar tuinkorven@amsterdam.nl 
Meer informatie over de tuinkorven staat op: 
www.centraledorpenraad.nl/tuinkorven-in-landelijk-noord 
 
 
Koningsdag 
Afgelopen maand hebben we allemaal weer kunnen genieten van een 
ouderwetse Koningsdag. De Centrale Dorpenraad wil al de vrijwilligers van de 
Oranjeverenigingen en -comités hartelijk bedanken voor hun inzet! 
Samen hebben we ’t Oranje Zwaantje uitgegeven en is er, net als andere 
jaren, voor ‘Koningsdag in Landelijk Noord’ een gezamenlijke 
evenementenvergunning aangevraagd. Om de kosten voor deze vergunning 
te dekken is er subsidie aangevraagd en ontvangen van het Stadsdeel Noord. 
 
 
 

Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 
 
Stemmen Buurtbudget 
Tussen 16 mei en 1 juni kan er gestemd worden op de plannen die zijn 
ingediend voor het Buurtbudget Noord-Oost. Iedere bewoner van 12 jaar en 
ouder krijgt een persoonlijke stemcode thuisgestuurd waarmee online 
gestemd kan worden op jouw favoriete plannen. 
Op de website van de Centrale Dorpenraad worden de ingediende plannen uit 
Landelijk Noord vermeld.  
Kijk dus op: www.centraledorpenraad.nl/buurtbudget-noord-oost 
 
 
Werkgroep agrariërs 
Op 12 mei komt de werkgroep agrariërs bij elkaar op het kantoor van de 
Centrale Dorpenraad. Dit is op uitnodiging van stadsdeelbestuurder Mw. 
Saskia Groenewoud. De gemeente wil graag in gesprek met de lokale 
agrariërs en dit is de eerste aanzet daarvoor. 
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Afscheid & VrijMiBo 
Op vrijdag 10 juni is er eindelijk de mogelijkheid om onze oud bestuurders te 
bedanken die zijn gestopt met hun vrijwilligerswerk voor de Centrale 
Dorpenraad. Vanwege de coronamaatregelen was het tot nu toe niet mogelijk 
om iets te organiseren. Gelukkig kunnen we Yvonne, Georg en Teun tijdens 
een gezellige vrijdagmiddag borrel eindelijk alsnog hartelijk bedanken voor 
hun jarenlange inzet! 
 
 
 

Informatie & Activiteiten 
 
In gesprek over levensvragen 
Op dinsdagmorgen 10 mei is de zogenaamde Omegacursus in Zunderdorp 
gestart. Een cursus die zich richt op ouderen die in gesprek willen gaan over 
geloofs- en levensvragen. Denk aan vragen als: wat doet ouder worden met 
je; wat heb je aan bidden; hoe stel jij orde op zaken; als kinderen andere 
keuzes maken? Dominee Taco neemt de inleiding voor zijn rekening en 
daarna openen we het gesprek. We eindigen met een lunch. De volgende 
bijeenkomst is op dinsdag 24 mei a.s. om 10.30 uur, in het Jeugdgebouw in 
Zunderdorp. Er zijn vijf bijeenkomsten, 1 x in de 2 weken.  
Aanmelden bij Taco (06-19921974) of op info@kerkzunderdorp.nl 
 
 
 
Tentoonstelling schilderijen Wil Schindler 
De tentoonstelling ‘WIL 100‘ wordt georganiseerd ter gelegenheid van de 
100ste geboortedag van Wil Schindler. De tentoonstelling geeft een overzicht 
van de schilderijen die hij tussen 1946 tot aan zijn overlijden in 1984 heeft 
geschilderd. Van de kapel van Durgerdam tot maanlicht in het Zwarte Woud. 
Wil woonde het grootste deel van zijn leven in Ransdorp, aan ‘t Overkantje op 
nr. 101. Naast zijn werk als huisschilder was hij een gedreven en veelzijdig 
kunstschilder die zich liet inspireren door zijn omgeving. Hij schilderde de 
dorpen van Landelijk Noord, molens, schepen en stillevens. Maar ook de 
landschappen uit zijn jeugd zijn te zien. Schilderijen van het Zwarte Woud, 
waar hij 100 jaar geleden werd geboren. 
Van 13 t/m 15 mei, in de Dorpskerk Durgerdam, open van 12.00-18.00 uur. 
www.centraledorpenraad.nl/tentoonstelling-wil100 
 

http://www.centraledorpenraad.nl/tentoonstelling-wil100
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Koffie-inloop in Zunderdorp  
Zin om samen met anderen even bij te kletsen onder het genot van een kopje 
koffie? Woensdag 18 mei van 10:00-11:30 uur is er weer koffie-inloop in het 
Jeugdgebouw, Achterlaan 3 in Zunderdorp. Kom je ook? Iedereen is welkom! 
 
 
 
Historische kostuums met Anke Wolff en Liddy Ackerman 
Op vrijdag 20 mei van 14 tot 16.00 uur organiseren de Vrouwen van Nu een 
interessante middag in het Jeugdgebouw Zunderdorp, Achterlaan 3. 
Anke de Wolff en haar vriendin Liddy Ackerman presenteren deze middag hun 
zelf ontworpen en gemaakte kostuums van door de eeuwen heen. 
Er worden kostuums geshowd die een uniek staaltje naaldkunsten laten zien, 
je valt van de ene in de andere verbazing. 
Het is de laatste bijeenkomst voor de zomervakantie, we gaan er een extra 
gezellige middag van maken! 
Ook niet leden zijn welkom, toegang € 5,- 
 
 
 
Hotel Durgerdammerdijk 73 
Deze week zijn wij langsgegaan bij alle buurtbewoners om een uitnodiging in 
de brievenbus te doen voor het dorpsevenement dat wij organiseren. Op 
vrijdag 20 mei vanaf 16:00 ‘s middags organiseren wij een evenement voor 
alle buurtbewoners van Durgerdam. Zo kunnen wij als team Aedes jullie 
informeren over de plannen, jullie vragen beantwoorden en elkaar beter leren 
kennen. Onder het genot van een hapje en een drankje zullen jullie niet alleen 
de mogelijkheid hebben om aan ons als team Aedes vragen te stellen maar 
ook aan andere belangrijke partners van het project. Daarbij zal er ook de 
mogelijkheid zijn om onder begeleiding in het hotel te kijken, om zo alvast 
een voorproefje te krijgen van wat het gaat worden.  
Met de zomer die er aan komt begint het weer ook steeds beter te worden, 
heerlijk om van te genieten op de dijk aan het IJ.  
Wij hopen jullie graag te zien op 20 mei, u kunt zich aanmelden door de QR-
code te scannen in de uitnodiging of via deze link: 
calendly.com/durgerdam/aedes. 
Regelmatige updates zijn ook te volgen in de Bouwapp, via deze link:  
https://debouw.app/projects/durgerdam/updates. 
 

https://debouw.app/projects/durgerdam/updates
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Koor Schellingwoude 20 jaar 
Ter gelegenheid van ons jubileum organiseert het Koor Schellingwoude, o.l.v. 
Ricus Smid, op 29 mei a.s. een concert in de Schellingwouderkerk. 
Het concert begint om 14.00 en duurt tot 16.00 uur. 
Het thema is ‘Souvenir uit Nederland’ en ons repertoire is deze keer dan ook 
Nederlandstalig. We werken samen met het IJburgkoor, dat ook onder leiding 
van onze dirigent staat en met een trio uit muziekgroep Horaki, bestaande uit 
een accordeonist, violiste en zangeres. 
De entree bedraagt, inclusief een consumptie in de pauze, € 12,50 en voor 
kinderen t/m 12 jaar € 7,50. 
Kaarten kunt u reserveren bij: Tineke 06-48040646, Vera 06-52323117 of 
Cora 06-23206796 
 
 
Tieneravond in Zunderdorp 
Op 2 juni is er weer een Tieneravond in de kerk van Zunderdorp. Deze avond 
is toegankelijk voor alle tieners van 12 t/m 16 jaar. Van te voren eten we met 
elkaar, daarna gaan we met elkaar in gesprek en we spelen natuurlijk ook 
altijd een spel. Ben je er bij? Lijkt het je ook leuk om eens een keer te 
komen? Gezellig! Meld je aan bij Madelon (0681937480) of Anne-marie 
(0642081177) of via info@kerkzunderdorp.nl 
 
 
Oranje vereniging Ransdorp 
Wij willen alle vrijwilligers bedanken die hebben meegeholpen in welke vorm 
dan ook om onze Koningsdag tot een succes te brengen. 
Tijdens de kinderoptocht zijn er foto’s gemaakt voor de gemeentekrant. Deze 
krant kunt u vanaf 20 juni in de bus verwachten. 
Bij de Oranjeloterij zijn er nog een aantal prijzen gevallen welke nog niet 
opgehaald zijn, deze kunnen tot en met 31 mei afgehaald worden bij  
Peter Komin DW 18 (graag even van te voren bellen) 
Het gaat om de nummers: 
201 Thermofles 
220 Waardebon J. Harmans xl fietsen en scooters 
241 Bierpakket brouwerij de Parel 
736 Waardebon J. Harmans xl fietsen en scooters 
741 Huid verwennerij 
 
 

mailto:info@kerkzunderdorp.nl
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Kringloopwinkel Holysloot 
De kringloopwinkel in het Dorpshuis van Holysloot, Dorpstraat 40, is iedere 
woensdag te bezoeken tussen 10.00 en 13.00 uur. Op de 1e zaterdag van de 
maand, eerstvolgende keer 4 juni, kun je terecht tussen 11.00 en 14.00 uur.  
Kom gezellig langs om rond te neuzen tussen al de leuke spullen, kleine 
goederen, boeken, schoenen en kleding!  
Voor de inbreng van goederen of kleding graag contact opnemen met Linda: 
tel 06-42571323. De opbrengst is voor het Dorpshuis Holysloot,. 
 
 
 
Holynote concerten met Luc Ex 
Op 5 juni begint de reeks Holynote concerten weer. Dit keer hebben wij een 
bijzondere en avontuurlijke reeks samengesteld met gastprogrammeur Luc Ex 
uit Ransdorp! Luc is bassist, componist en geluidskunstenaar.  
Hij volgt onverwachte paden; verrassing en spontaniteit zijn een onlosmakelijk 
onderdeel van zijn concerten. 
Op 5 juni wordt de spits afgebeten met Objet Sonore een concert van Luc Ex 
buiten in de openbare ruimte op het Waterlandplein. Hier speelt hij samen 
met saxofoniste Ada Rave en het geluidsobject Objet Sonore, een megagrote 
geluidshoorn. Met Objet Sonore brengt Luc omgevingsgeluiden in de muziek. 
Je hoort een gepassioneerde sax geflankeerd door bijvoorbeeld omvallende 
bomen, heipalen of het geruis van een ventilator. 
Combineer de boodschappen met een fantastisch concert  
- zondag 15 uur Waterlandplein - toegang gratis 
 
 
 
Kliederkerk in Zunderdorp 
Op zondag 12 juni is de volgende Kliederkerk in de kerk van Zunderdorp. Dit 
keer gaat het over het verhaal van de Barmhartige Samaritaan. Hoe zorg je 
goed voor elkaar? We gaan natuurlijk koken, doen een heel leuk spel en gaan 
iets prachtigs maken. De kliederkerk is van 12:00-13:30 uur in onze dorpskerk 
en is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Wil je ook komen? Leuk! Meld je dan 
voor 31 mei  a.s. aan bij Anne-marie, info@kerkzunderdorp.nl Leuk om je dan 
te zien! 
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DRC 90 jaar | 2 dagen feest in Durgerdam 
Op zaterdag 18 juni en zondag 19 juni viert voetbalvereniging sv DRC een 
bijzonder jubileum. En jij bent van harte uitgenodigd om mee te feesten! Met 
heel veel leuke spelletjes voor kinderen, foodtrucks met heerlijke hapjes en de 
geweldige coverband Soul Survivors. De activiteiten beginnen beide dagen om 
9:00 uur, de band speelt vanaf 15:00 uur. 
90 jaar, en nog altijd springlevend! 
N.B. Graag parkeren buiten het dorp of nog mooier kom lekker op de fiets! 
 
 
We mogen weer! 
Op 25 juni kan er eindelijk weer gedanst worden aan de oevers van het IJ in 
het Schellingwouderpark tijdens het Midzomerfeest Schellingwoude 2022: 
Lekker Klef! 
Deze editie wordt gezelliger, warmer en kleffer dan ooit! (maar wel 
kindvriendelijk) Geniet van live bands, DJ's, lekker eten en drinken en de 
vuurkorven op het gezelligste festivalterrein van én voor Landelijk Noord! 
De jeugd kan ook weer van zich laten horen op het open podium aan het 
begin van de avond. Aanmeldingen uiterlijk 22 juni via een bericht naar 
@MidzomerfeestSchellingwoude op Facebook of Instagram! 
Meer informatie: linktr.ee/midzomerfeestschellingwoude 
 
 
Tuinpark Wijkergouw 
Bezoekers zijn weer welkom op ons Tuinpark Wijkergouw. Op zaterdag kunt u 
tussen 12.30-13.30 uur bij ons genieten van een gezellige lunch.  
Tot half oktober kunt u in ons winkeltje terecht voor allerlei goede 
tuinbenodigdheden, zoals allerlei gereedschap en een zak potgrond voor een 
goede prijs.  
In ons werkhok ‘Samen Sterk’ staat een verzameldoos van Stichting Aap. 
Hierin kunt u uw oude laptop, telefoontje en cartridges inleveren voor het 
goede doel. Samen Sterk is t/m eind oktober geopend op zaterdagochtend 
van 9.00-12.30 uur. 
 
 
Opbrengst Sams kledinginzameling 
De inzameling voor Sams kledingactie heeft in Schellingwoude circa 850 kg 
opgeleverd. Alle gevers bedankt voor de donatie. 
Namens Sams kledingactie, Mary Takken 

http://linktr.ee/midzomerfeestschellingwoude
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Bloemen bezorgen? 
FlowerDutchess.com zoekt een charmant type met rijbewijs en gevoel voor 
styling die 1 dag in de week beschikbaar is om bloemen te bezorgen bij 
bedrijven. Het gaat om de bloemenabonnementen van FlowerDutchess.com: 
schitterende kunstbloemen in DutchDesign vazen die op balies, bij recepties, 
wachtkamers, vergaderkamers etc worden neergezet. 
Voor meer informatie, graag contact opnemen via: 06-24249355 of 
wendie@flowerdutchess.com 
 
 
Ben jij een opgeruimd type? 
Heb je zin om mij te helpen mijn magazijn met zijden bloemen op orde te 
brengen? Ik zit in Amsterdam Noord en heb een grote voorraad zijden 
bloemen en planten. Die moet op orde: Tellen, ordenen… Genoeg te doen. 
Ook als je wil blijven werken voor een paar ochtenden in de week. Kan! 
FlowerDutchess.com is aan het groeien. 
Graag reageren op: 06-24249355 of wendie@flowerdutchess.com 
 
 
KijFit in Durgerdam 
Ben jij op zoek naar Fysiotherapie of Personal Training in de buurt? 
Of wil je graag starten met Bootcamptrainingen in buitenlucht? 
Neem dan contact met ons op of meld je dan aan voor een gratis 
proeftraining! 
Durgerdammerdijk 76, 1028 CK Durgerdam  
Tel. 06-11323068 
Email: kije@kijfit.nl 
Website: www.kijfit.nl 
 
 
 
 
 
 

http://flowerdutchess.com/
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Agenda mei 2022 

 
 
 

10 mei Start Omegacursus Zunderdorp 
13-15 mei Tentoonstelling Wil 100 
16 mei Start stemmen Buurtbudget 2022 
18 mei Koffie- inloop Zunderdorp 
20 mei Historische kostuums, Vr van Nu 
23 mei Dorpsraad Ransdorp 
23 mei Dorpsraad Zunderdorp 
24 mei Dagelijks bestuur CDR 
  
29 mei Koor Schellingwoude 20 jaar 
1 juni Eind stemmen Buurtbudget 2022 
2 juni Tieneravond Zunderdorp 
4 juni Kringloopwinkel Holysloot 
5 juni Holynote concert met Luc Ex 
12 juni Kliederkerk Zunderdorp 
18-19 juni DRC 90 jaar 
25 juni Midzomerfeest Schellingwoude 
 
 
 


