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Nieuws van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord 
In dit 't Zwaantje weer veel informatie over allerlei activiteiten die deze maand gaan 
plaatsvinden. In de bijgeleverde bijlage vindt alles over de intocht van Sinterklaas en 
zijn Pieten op 16 november ! 
Speciale aandacht wil ik ook vragen voor het Drieweg-Concert dat op 24 november in 
Ransdorp wordt georganiseerd door de Werkgroep CLN, we hopen alle kaarten te 
verkopen dus wees er snel bij ! 
 
't Zwaantje wordt iedere maand ook digitaal verzonden aan een vaste groep lezers, wilt 
u 't Zwaantje óók per mail ontvangen dan kunt u dit doorgeven via: 
info@centraledorpenraad.nl 
Overigens staan alle 't Zwaantjes ook op de website van de CDR, dit kan ook handig zijn 
als u de tekst wat zou willen vergroten om het beter te kunnen lezen. Als u een artikel 
terug wilt lezen kunt in het in het archief opzoeken. 
 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
19 november Vergadering Dagelijks Bestuur 
28 november Vergadering Werkgroep CLN 
29 november Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de Werkgroepen zijn op het kantoor van 
de CDR en beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
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Nieuwsbrief CDR 
In het vorige 't Zwaantje bent u al geïnformeerd over de Nieuwsbrief die de Centrale 
Dorpenraad aan het opstarten is. Deze digitale Nieuwsbrief is voor de inwoners van 
Landelijk Noord en belangstellenden voor het gebied, hiermee willen wij u op de 
hoogte houden van zaken die belangrijk of interessant zijn voor het gebied en zijn 
bewoners. Op 15 oktober is er een eerste Nieuwsbrief naar het adressenbestand van 
de Centrale Dorpenraad verzonden en inmiddels hebben al ruim 140 mensen zich 
hiervoor aangemeld ! 
Als u de Nieuwsbrief ook wilt ontvangen kunt u zich opgeven via onze website: 
www.centraledorpenraad.nl 
in de kolom rechtsonder kunt u zich aanmelden. 
Alvast bedankt ! 
 
 
 
Denk mee over de toekomst van Zunderdorp ! 
Bewonersenquête in Zunderdorp, uw mening telt ! 
Sinds 1957 worden onze dorpsbelangen door de Centrale Dorpenraad (CDR) 
vertegenwoordigd bij het Stadsdeel Amsterdam-Noord, gemeentelijke instellingen en 
publiekrechtelijke organisaties. De Dorpsraad Zunderdorp voedt de CDR met 
onderwerpen en thema’s die voor Zunderdorp van belang zijn en houdt de CDR op de 
hoogte over wat er in het dorp speelt. Landelijk Noord is dynamisch, de dorpen en het 
buitengebied gaan mee in ontwikkelingen die op ons af komen. 
Om in te spelen op deze ontwikkelingen is het van belang dat wij een toekomstvisie 
maken voor het dorp en de omgeving in een zogenaamd dorpsontwikkelingsplan. 
Het is daarom belangrijk om inzicht te krijgen in de onderwerpen die voor de bewoners 
van Zunderdorp relevant zijn en dus voor Landelijk Noord én Zunderdorp. De CDR wil 
graag de mening weten van alle bewoners van Zunderdorp, jong en oud. 
Wij komen deze week bij u langs! 
Samen met de Dorpsraad Zunderdorp start de CDR start daarom een groot 
bewonersonderzoek. Leden van de Dorpsraad komen deze week bij u aan de deur met 
een vragenlijst. Als u niet thuis bent doen we de vragenlijst bij u in de bus. Er zijn 
vragen voor jongeren van 12 tot 18 jaar en vragen voor bewoners vanaf 18 jaar. U vindt 
meer informatie en de instructie op het gele voorblad van de vragenlijst. 
Wij halen de enquête tussen 11 en 17 november weer op! 
De vragenlijst kan anoniem worden ingevuld en wordt anoniem verwerkt. In het geval 
u wel uw naam invult zal dit vertrouwelijk worden behandeld en niet openbaar 
gemaakt en gebruikt worden. 
Binnen een week na afgifte van de vragenlijst komen de leden van de Dorpsraad 
Zunderdorp weer langs om de vragenlijsten op te halen. 
Mocht u vragen hebben over het invullen, het doel van de vragenlijst of anders, dan 
kunt u contact opnemen met de CDR: Gabriëlle Bekhuis 020 -4904437 
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Dorpsraad Holysloot 
De afgelopen periode is er veel onzekerheid rondom de dorpshuisgebouwen in 
Holysloot. Na het vertrek van de hoofdhuurder (de peuterspeelzaal) is de grote vraag: 
wie gaat de huur betalen? En wat gaat er met de gebouwen gebeuren? De Dorpsraad 
heeft op 25 juni jl. een bijeenkomst georganiseerd om te peilen hoe de dorpsbewoners 
erover dachten. Hier is geen unaniem standpunt uitgekomen. De belangrijkste 
uitkomsten waren: Het willen slopen van de noodgebouwen en/of het gebruiken van 
de noodgebouwen zolang ze er nog zijn. Over 1 punt waren de aanwezigen het 
allemaal eens; het behoud van een ruimte voor activiteiten en bij voorkeur de gymzaal. 
Ook gezien de lange historie van gebruik door de gymclubs. 
 
Vervolgens heeft de Dorpsraad Holysloot samen met de CDR eind augustus een brief 
gestuurd naar het Stadsdeel t.a.v. de portefeuillehouder van Landelijk Noord dhr. 
Diepeveen. Hierin werd benadrukt dat wij graag de ruimte voor activiteiten willen 
behouden en dat wij met het Stadsdeel in overleg willen hoe dit vorm te geven. Een 
aantal scenario's zijn hierin weergegeven. Dit overleg heeft (ondanks herhaaldelijk 
verzoek) nog niet plaatsgevonden. Het Stadsdeel heeft ook een voorstel ontvangen van 
het Schoolhuis waarin zij voorstellen hoofdhuurder van het gebouw te worden en de 
ruimte onder te verhuren aan clubs/verenigingen. Ook hier is nog geen reactie op 
ontvangen. 
 
Op dit moment zijn de afspraken: de clubs mogen tot nader bericht hun activiteiten 
voorzetten. Het is niet geheel duidelijk of de energie wordt afgesloten. Als deze wordt 
afgesloten dan gaat het Stadsdeel deze niet aansluiten voordat er een besluit is 
genomen over de toekomst van het gebouw. 
 
Al met al kunnen wij dus nog niet veel nieuws melden behalve dat de Dorpsraad 
Holysloot er mee bezig is. 
 
Een ander onderwerp waar de Dorpsraad Holysloot mee bezig is, is het tweede deel 
van de Bloemendalergouw (vanaf Ransdorp tot aan de Kanaalpost). Dit deel van de weg 
viel buiten de geplande onderhoudswerkzaamheden die momenteel plaatsvinden en 
gaan plaatsvinden. Een fotoreportage van de Dorpsraad Holysloot heeft het Stadsdeel 
op andere gedachten gebracht. Er is inmiddels toegezegd dat voor het einde van het 
jaar dit weggedeelte opgeknapt gaat worden (zoals aan de Poppendammergouw). Dit 
ter voorkoming van water/ijs op de weg in de winterperiode. 
 
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de Dorpsraad Holysloot. 
Dorpsraad Holysloot 

 
  



5 

 

 
 
 
*** Hot nieuws uit Spanje *** 
Na 17 jaar gaan De Pietels stoppen met optreden, de krullen zijn dan nog wel zwart en 
ze worden wel grijsgedraaid. Maar… dit is het laatste seizoen, de Pietels gaan met 
pensioen! Gelukkig komt er nog wel een cd bij, er staan 14 nieuwe liedjes op. 
De Pietels zijn er nog heel druk mee bezig. Maar hij is nu bijna af! 
Dit jaar spelen ze dus nog wel !!! 
16 november bij de intocht van Sinterklaas in Durgerdam. 
23 & 24 november in het grote Pietendorp in Enkhuizen. 
Zuiderzeemuseum Enkhuizen zie: www.pietendorp.nl  
De Pietels blijven wél online actief via de site en facebook. 
www.pietels.nl 
 

 

 
 
 
Kleine kringloop Holysloot 
Het 'Dorpshuis Holysloot' organiseert op iedere woensdag in november een kleine 
kringloop. Op woensdagochtend 6, 13, 20 en 27 november bent u van 9 tot 12 uur van 
harte welkom in de voormalige peuterspeelzaal (Dorpsstraat 40, Holysloot). Er zijn 
leuke en mooie kleding, schoenen, tassen, sieraden, boeken en snuisterijen. 
Kom gezellig langs, de koffie is gratis !  
U kunt ook spullen inbrengen, informatie bij Linda Verhoef 020-4904895 

 
 
 
 

 
KWF Ransdorp en omstreken zoekt twee wijkhoofden 
Ieder jaar in de eerste week van september is de 
collecteweek voor KWF Kankerbestrijding. In deze week staan 100.000 vrijwilligers op 
tegen kanker om zoveel mogelijk geld op te halen. Ook in Landelijk Noord wordt al 
jaren door een trouwe groep inwoners gecollecteerd. 
Dit jaar hebben we het geweldige bedrag van € 1867,58 in Landelijk Noord opgehaald! 
Wij, Adri Burger en Joke Smit, hebben al flink wat jaren samen de collecte 
georganiseerd. Nu zijn we op zoek naar twee frisse krachten die het van ons over willen 
nemen.  
Wat houdt het in? Je zoekt collectanten, bestelt materiaal bij het KWF, verdeelt de 
bussen en de straten en zorgt voor de financiële afwikkeling. Een paar dagdelen per 
jaar kost het je, vooral rond de eerste week van september. 
Lijkt het je leuk, neem dan contact op met Adri (020-4904675) of mij (020-4904370 / 
06-2514.6095) of rechtstreeks bij het KWF, via de website 
kwfkankerbestrijding.nl>vrijwilligers>Word afdelingsbestuurder. 
 
  

http://www.zuiderzeemuseum.nl/pietendorp/
http://www.pietels.nl/
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DRIEWEG-CONCERT 
 

OP DRIE PLAATSEN IN 
RANSDORP 

OP ZONDAG 24 NOVEMBER 2013 
 
 
 

Vocaal ensemble SONGLINES 
onder leiding van Bregje van Goudoever 

 

Joël Helmer, accordeon 
deelnemer Prinses Christina Concours 

 

Jan van Til, singer/songwriter 
 
 

locaties: de Kerk | het Raadhuis | De Beke 
 
 
 

 DRIE CONCERTEN VOOR DE PRIJS VAN ÉÉN! 
 

Het publiek rouleert in drie vaste groepen van plek naar plek. 
Het concert begint om 15.00 uur (einde ongeveer 17.00 uur). 
De bars in De Beke en café De Zwaan zijn in de pauze en na afloop geopend. 
 
 
 
Reserveren (i.v.m. beperkte aantal plaatsen aanbevolen) 
en afrekenen via het bureau van de Centrale Dorpenraad en 
aan de kassa (niet afgehaalde kaarten moeten helaas wel 
worden vergoed). 
 

Dorpsweg Ransdorp 35 
toegangsprijs: € 10,- 
t: 020-4904437 
e: info@centraledorpenraad.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

een initiatief in het kader van de Waterlandse Vloed 
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BEJAARDENHOEK 
Langer Leven 

 
 Mijn vorige column 'Oude Geheugen' genereerde meer fanmail dan 
gewoonlijk, wat mij zeer stimuleert. Ik kreeg veel huiswerk van mijn lezers. 
Zo noemde ik niet het collectief geheugen dat C.G. Jung in zijn praktijk 
hanteerde. Ik kocht daarom F. Fordham: “De Psychologie van Jung”, ter 
bestudering. Ook werd ik gewezen op “Eindeloos Bewustzijn” van Pim van 
Lommel, een studie gebaseerd op bijna-dood ervaringen van patiënten. Hij 
beschrijft gelijksoortige ervaringen en conclusies als de mijne. Van een 
vriend kreeg ik zelfs opgestuurd het kostelijke boekje De dag zal komen, 
Janus, van Nico ter Linden; die ik dikwijls begroet in onze kerk, als onze 
predikant Pieter Lootsma preekt. Ik kan niet nalaten hieruit iets aan te 
halen: ”De hemel is stellig een product van onze verbeelding, maar dat 
betekent nog niet dat die hemel louter fantasie is”. 
 
 De boodschap van mijn vorige column was de ervaring dat er na 
afscheid van ons vergankelijke  lijf er nog iets rest. Dit als troost voor mijn 
lezers, wat niet door iedereen zo is begrepen. Een studie, die veel weg heeft 
van dat van Van Lommel is van de Amerikaanse psychiater Michael Newton, 
die met behulp van therapeutische toepassing van hypnose, patiënten 
geneest van trauma’s uit een vorig leven, zoals het sneuvelen als militair.  
Zo’n geval werd ooit behandeld in NRC Handelsblad  30-08-’09: Peuter: ik 
was ooit piloot. Newton’s boek heet: Journey of  Souls, Case studies of life 
between lives’.Dus ook voor u nieuwsgierige lezer, lekker wat huiswerk! 
 
 Ik wilde eigenlijk iets heel anders ter sprake brengen. Ik leed deze 
zomer aan wat men een “buikgriep” noemt. Hierdoor was ik in een paar 
dagen zo verzwakt, dat ik nog maar nauwelijks zelfs met kruk kon lopen De 
fysiotherapeut Florian, van GOED in Schellingwoude, heeft voor mij een 
revalidatieprogramma opgesteld, waar ik nog wel een paar maanden mee 
bezig ben. Dit levert voor vele bejaarden nuttige informatie op en hopelijk 
een sleutel voor langer gezond leven. Nuttige columns voor de komende 
wintermaanden !  
 
Ernst    11\ 2013 
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De Groene Buren Bioscoop sluit het seizoen af met spektakel!  
Op 12 november draait in het Wijkgebouw Schellingwoude een film die door zijn 
overkill aan extreem weer ons toch aan het denken kan zetten over ons echte klimaat 
en de veranderingen die wij zelf ervaren. U kent het recept: na afloop is er tijd voor een 
drankje en een uitwisseling van ideeën. 
The Day After Tomorrow is een Amerikaanse rampenfilm uit 2004 onder regie van 
Roland Emmerich. De film gaat over de wereldwijde opwarming en de gevolgen 
daarvan. 
Weerdeskundige Jack Hall waarschuwt met weinig succes voor de invloed die de 
opwarming van de aardbol zal hebben op het klimaat. Wanneer het noordelijk halfrond 
van de planeet daadwerkelijk het slachtoffer wordt van tornado's, overstromingen en 
extreem lage temperaturen, wordt hij eindelijk serieus genomen. Terwijl het zuiden 
van Amerika in allerijl wordt geëvacueerd en een ieder geadviseerd binnen te blijven en 
op het beste te hopen komt een enorme vluchtelingenstroom naar Mexico op gang. 
Drie enorme sneeuwcyclonen zorgen dat het grootste deel van het noordelijk halfrond 
een flink pak sneeuw en extreem lage temperaturen te verwerken krijgt. De storm 
veroorzaakt een enorme vloedgolf die New York voor een groot deel onder water zet. 
Door de extreem lage temperatuur verandert het deel van de stad dat zich nog boven 
water bevindt vervolgens in een ijsvlakte.  
Na de film wil het bestuur van Mijn CO2 Spoor ook graag met u in overleg over de 
invulling van het nieuwe seizoen. 
Locatie: Wijkgebouw Schellingwoude 
Aanvang : 20.00 uur 
Zaal open: 19.30 uur 
Toegang: gratis (maar een vrijwillige bijdrage wordt op hoge prijs gesteld) 
 
 
 
Een fascinerende muzikale reis door Amerika! 
Concert Kunst in de Kerk 
A Song Journey II - ‘Round the Bend’. Presentator, schrijver, DJ en 'eminence grise van 
de popjournalistiek' Jan Donkers vervolgt samen met zijn kompanen Edo Donkers, Abel 
de Lange en Louis Ter Burg zijn reis door Noord-Amerika. 
In A Song Journey II, 'round the bend' staat Jan wederom aan het stuur en neemt je 
met zijn innemende stem mee over de ijzeren weg en langs grote rivieren door de 
”heartlands van de Americana” 
De route die de mannen volgen is vol nieuwe verrassingen: geografisch, muzikaal en 
literair. In deze sterke formule is opnieuw ruimte voor de vele verschijningsvormen van 
de Amerikaanse rootsmuziek. 
A Song Journey heeft het afgelopen seizoen met groot succes in de kleine en grote 
zalen gespeeld en daarmee zijn aantrekkingskracht bewezen. 
Het concert vindt plaats op zondag 17 november in de Witte Kerk van Holysloot en 
begint om 15.00 uur. 
De toegang is € 7,50 p.p. incl. koffie/thee. toegang kinderen: € 3,50. 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Roland_Emmerich
http://nl.wikipedia.org/wiki/Noordelijk_halfrond
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tornado_(wervelwind)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Overstroming
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mexico_(land)
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Pepernoten bakken in Het Schoolhuis met zwarte Piet 
Woensdag 20 november 2013 tussen 12.00 uur en 16.00 uur, bakt zwarte Piet samen 
met de kinderen die langs komen pepernoten. Limonade en een zakje zelf gebakken 
pepernoten mee naar huis kost 3,00 per kind. 
Heb je zin om te komen bakken, laat het ons dan even weten. 
Het Schoolhuis is geopend van woensdag t/m zondag vanaf 11.00 uur. 
Tel. 020-4904414 
Groetjes en graag tot ziens, 
Namens alle medewerkers van Het Schoolhuis en natuurlijk van zwarte Piet 
 
 
 

 
 
Vrouwen van Nu 
Donderdag 21 november om 20.00uur in het Wijkgebouw te Schellingwoude. 
Lezing met film door Peter Maanenberg over zijn reis in 2010 door Zuid Afrika. 
Met o.a. een bezoek Zuid-Afrika en verder door naar Namibië, Bortswana, Zimbabwe 
en Zambia. 
Ook niet leden zijn welkom op deze avond, zij betalen € 5,- toegang. 
 
 
 
55+ Soos in Zunderdorp 
Hartelijk welkom woensdagmiddag 27 november om half drie op de Sinterklaasviering 
van de 55+ Soos Zunderdorp. 
Wilt u een pakje ( € 6,-) met een gedicht erbij? Lang of kort, het mag beide. Het wordt 
vast weer een gezellige middag.  
Hartelijk welkom. 
 
 
 
Toneelvereniging Ransdorp 
Hallo publiek van toneelvereniging Ransdorp, hierbij even een update over de 
toneelvereniging. Het gaat goed met de repetities, er wordt flink geleerd en het is 
iedere week weer een verrassing om de vooruitgang te zien. 
Het is echt een heel leuk stuk , het speelt op een camping op de Veluwe. 
In het volgende Zwaantje komt een stukje over de inhoud en wanneer de kaartverkoop 
gaat beginnen. 
We hebben alleen nog geen nieuwe leden gezien op de donderdagavond, zo leuk is de 
tv nou ook weer niet en tegenwoordig wordt alles herhaald of je kan kijken bij : 
uitzending gemist!!!! 
Dus wat houd je nog tegen om een keer te komen kijken, bij onze gezellige repetities 
op de donderdagavond, koffie en thee staan klaar. 
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God in de popmuziek 
Donderdag 28 november, in het Jeugdgebouw te Zunderdorp ben je hartelijk welkom 
bij “God in de popmuziek”. Na wat inleidende woorden over de oorsprong van 
(pop)muziek gaan we kijken en luisteren naar verschillende liedjes uit de popmuziek. 
De indruk kan misschien anders zijn vergeleken met gospelmuziek, maar in de 
popmuziek kom je veel liedjes tegen die met zingeving en met 
God bezig zijn. Soms hardop, vaak in wat meer bedekte 
termen. 
Als je nadenkt over je eigen zingeving, speelt popmuziek daarin 
een rol? Het is een mooie en interessante zoektocht. 
Iedereen van 16 tot 100+ is welkom deze avond. In verband 
met het te maken materiaal voor deze avond willen wij graag 
weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen. 
Meld je daarom aan via 020 6369244 of via de email predikant@amstel4.nl of via 
facebook.com/rjvanamstel of twitter@eudokia. 
 
 
 
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 zondag 8 december van 16:00 tot 18:00 uur organiseert wijnhandel Profumo weer 
de befaamde halfjaarlijkse Waterlandse wijnproeverij. Dit keer in het Wijkgebouw in 
Schellingwoude (Wijkergouw 12, naast het kerkje). 
Op de proeverij worden acht bijzondere & winterbestendige wijnen geschonken. 
Aansluitend aan de proeverij zal Profumo in samenwerking met thuiskok Boudewijn 
Hofman een uitgebreid feestelijk herfst/winterbuffet (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 slechts € 35,-  
Aanmelden voor de proeverij kan bij Marco Hofman, Dorpsweg Ransdorp 32 
telefoon: 020-6890500 / 06-38104988 of email: profumo@online.nl. 
Indien u wilt blijven dineren dan horen wij dat graag voor zondag 1 december. 
Er is plaats voor maximaal 35 personen. 
Wij hopen u te zien op zondag 8 december! 
 
Met vriendelijke wijn- en spijsgroet, 
Marco & Boudewijn Hofman 
  

mailto:predikant@amstel4.nl
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Kerstmarkt in Holysloot 
Natuurlijk: eeeeerst komt Sint! 
Maar kort daarna komt zijn vriend de Kerstman weer langs in Holysloot! 
Op zaterdag 14 december houden wij weer een onvervalst en ouderwets gezellige 
kerstmarkt in Holysloot! 
Noteert u de datum vast, want op deze dag kunt u weer prachtige verse kerstkransen, 
kerststukjes en andere leuke cadeautjes kopen.  
We helpen u in het decembernummer nog even hieraan herinneren... 
Nel John en Minouc Henderson-Janzen 
 
 
 
Oppaswerk gezocht 
Ik ben Romy Verhoeven en 18 jaar oud. Dit jaar studeer ik niet, dus ik ben daardoor 
veel beschikbaar. Ik pas nu op een jongetje van 4,5 maand. Dit doe ik vast op de 
donderdag. Vanaf 2009 heb ik oppaservaring. Ik pas ook af en toe op bij een kindje van 
3,5 jaar en 10 maanden, dit is vaak in de avond of in het weekend. Het lijkt mij erg leuk 
om nog een paar dagen in de week datzelfde werk te doen. Ik kan vaste dagen, maar 
avonden of dagdelen zijn ook mogelijk. Ik vind het erg leuk om met kinderen te werken, 
af en toe werk ik in het weekend bij de knutselkookclub op Zeeburg waar kinderen hun 
verjaardag kunnen vieren. 
Als u interesse heeft hoor ik het graag van u! 
U kunt mij altijd bellen voor meer informatie. 
Romy Verhoeven / 06-43681400 
 
 
 
Kerkdiensten Prot.Gem. Zunderdorp live te zien op internet 
De geluidsinstallatie in de Dorpskerk Zunderdorp was aan vernieuwing toe. Besloten 
werd om gelijk met de nieuwe geluidsinstallatie, beamers en een camera in de kerk te 
plaatsen. De kerkdiensten zijn nu live met geluid en beeld te volgen via internet en na 
afloop van de kerkdienst oproepbaar via de website: www.kerkdienstgemist.nl. Kies 
provincie Noord-Holland, dan Zunderdorp. 
 
  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Agenda vanaf november 2013 
 

 
 

 

6 nov Kleine kringloop Holysloot 
9 nov Balladen van de Balkan, Wijkgebouw S'woude 
12 nov Groene Buren Bioscoop, Schellingwoude 
13 nov Kleine kringloop Holysloot 
16 nov Intocht Sinterklaas, Durgerdam 
  
17 nov A Song Journey II, Holysloot 
19 nov Vergadering Dagelijks Bestuur, CDR 
19 nov 50+ Soos Holysloot, lunch 
20 nov Kleine kringloop Holysloot 
20 nov Pepernoten bakken, Holysloot 
21 nov Vrouwen van nu, reisverslag Zuid-Afrika 
  
24 nov Drieweg-Concert Ransdorp 
27 nov Kleine kringloop Holysloot 
27 nov 55+ Soos Zunderdorp, Sinterklaasviering 
28 nov Vergadering Werkgroep CLN, CDR 
28 nov God in de popmuziek, Zunderdorp 

  
  

Colofon 

Kopij december digitaal opsturen uiterlijk tot vrijdag 29 november 

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

Website: 
www.centraledorpenraad.nl 
 

Oplage 980 exemplaren 

Bezorging J. Gils (020-6368967) 
’t Zwaantje is het wijkblad van de Centrale Dorpenraad LN. De redactie behoudt zich het recht 
voor ingezonden kopij te redigeren en in te korten. De eindverantwoordelijkheid berust bij het 
dagelijks bestuur van de CDR. 

  
 

http://www.centraledorpenraad.nl/

