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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 
Defecte lantaarnpaal       020-5972626 
Openbare ruimte        14020 
Meldingen in de openbare ruimte kunnen ook doorgegeven worden via: 
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/mor-0/melding-openbare/ 
 

Colofon 

Kopij december digitaal opsturen uiterlijk tot vrijdag 25 november 2016 

 
Redactie 

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

 
Website: 
www.centraledorpenraad.nl 
 

Oplage 1000 exemplaren 

Bezorging J. Gils (020-6368967) 

Tekening Kerkepad Durgerdam 

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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Nieuws van de Centrale Dorpenraad 

 
 
De afgelopen maand is de jaarlijkse subsidieaanvraag voor 2017 van de Centrale 
Dorpenraad ingediend. Ook voor diverse clubs en verenigingen zijn er via de 
Centrale Dorpenraad subsidieaanvragen gedaan zodat alle activiteiten van de 
diverse Soosen en jeugdclubs weer doorgang kan vinden. 
Verzending 't Zwaantje 
De oplage van 't Zwaantje is 1000 stuks. Het overgrote deel wordt in Landelijk 
Noord huis-aan-huis bezorgd. Een deel wordt per post verzonden, zo'n 75 stuks.  
Graag wil ik vragen of iedereen die 't Zwaantje toegestuurd krijgt wil controleren 
of de verzendgegevens kloppen. Mocht dit niet zo zijn dan graag de wijziging 
doorgeven via 020-4904437 of info@centraledorpenraad.nl 
Ook als je geen prijs (meer) meer stelt op het ontvangen van 't Zwaantje hoor ik 
dat graag ! 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
De meeste vergaderingen zijn op het kantoor van de Centrale Dorpenraad en 
beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
4 november  Werkgroep Historie  
7 november  Dorpsraad Holysloot 
8 november  Dorpsraad Zunderdorp 
15 november  Dagelijks Bestuur 
23 november  Bijeenkomst recreatie 
24 november  Werkgroep Cultuur 
25 november  Bestuurlijk overleg 
25 november  Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
 
 
Nextdoor Waterland 
De gratis en besloten buurtapp Nextdoor krijgt steeds meer leden in landelijk 
Noord ! Via Nextdoor kun je contact houden met buren en makkelijk berichten 
en oproepjes verzenden naar je buurt. Berichten met onderwerpen als: Kat 
vermist; Rommelmarkt; Perenactie en Schoonmaakster gezocht worden 
geplaatst. Je kunt jezelf aanmelden en toevoegen aan de buurt 'Waterland'. 
Nextdoor is beschikbaar voor computer en smartphone. 
 
 
Meer weten over uw buurt ? 
De gemeente heeft een informatiepagina per buurt ingericht waarop je 
informatie over je buurt kunt vinden, kijk voor informatie over 'onze' buurt op: 
https://www.amsterdam.nl/waterland/ 
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Hoe heet de brug ? 
Op de website van de Centrale Dorpenraad staat een overzicht met al de 
bruggen in Landelijk Noord die nog geen naam hebben. Van de circa 50 bruggen 
hebben slechts 9 stuks een officiële naam. Hier willen we graag verandering in 
brengen ! Via de diverse Dorpsraden willen we mogelijke namen inventariseren 
en de naamgeving onderbouwen zodat er bij de gemeente een voorstel tot 
naamgeving kan worden ingediend. 
Suggestie voor een naam ? 
Geef dit dan door aan je eigen Dorpsraad of de Centrale Dorpenraad 
tel. 020-4904437 
mail info@centraledorpenraad.nl  
 
 
Nieuwe subsidieregeling 
De subsidieregeling 'Meedoen in Noord' vervalt per 1 januari. Daarvoor in de 
plaats komen de regeling 'Bewonersinitiatieven in Noord 2017' en 
'Maatschappelijke initiatieven in Noord'. 
Als je een aanvraag wilt doen voor de eerste helft van 2017 én het aan te vragen 
bedrag is > € 500,- dan moet deze aanvraag vóór 15 november ingediend 
worden. 
Meer informatie staat op: www.amsterdam.nl/subsidies/noord/ 
 
 
Géén asbest bij grof vuil 
Van de afdeling Inzameling van het stadsdeel Noord hebben we bericht 
ontvangen dat er de laatste tijd steeds meer asbest wordt aangetroffen bij het 
aangeboden grof vuil. Asbest mag niet worden aangeboden via het grof vuil 
maar kan (in kleine hoeveelheden, dus niet bedrijfsmatig) gratis naar het 
Afvalpunt op de Papaverweg gebracht worden. Het dient dan dubbel verpakt in 
plastic te worden aangeleverd. Meer informatie op: www.amsterdam.nl/afval 
Indien asbest wordt aangetroffen bij het grof vuil worden de kosten op de 
aanbieder verhaald, dit kan oplopen tot wel € 15.000,- ! 
Dus: Een gewaarschuwd mens telt voor twee ... 
Breng het asbest naar het Afvalpunt. 
 
 
Cadeau voor Sinterklaas of Kerst ? 
Zoek je een geschikt cadeau voor de komende Sinterklaas, Kerst of een 
verjaardag. De Centrale Dorpenraad heeft nog interessante boeken over 
historische gebeurtenissen in Landelijk Noord te koop: 
Nood aan den dijk, Waternood 1916 
en 
Landelijk Amsterdam-Noord 1940-1945 
Een boek kost € 19,50 en is te koop via het kantoor van de Centrale Dorpenraad. 
Bestellen via info@centraledorpenraad.nl kan ook.  
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 

 
 
Intocht Sinterklaas 
Jazeker lieve mensen op zaterdag 19 november is het zover. 
Dan zet de goedheiligman weer voet aan wal in Durgerdam. 
We gaan zijn komst dit jaar op een nieuwe manier vieren, 
namelijk met een heus Sinterklaas festival! 
Vanaf 13.00 zijn langs de dijk allerlei kraampjes te vinden met 
hapjes en drankjes. En er zullen acts en muziek zijn zodat we 
ons zingend en dansend kunnen opwarmen voor de komst van 
de grootste Kindervriend van Nederland die rond 14:00u per boot aankomt. Wilt 
u een leuke muzikale, acrobatische of creatieve bijdrage leveren aan dit festival? 
Of wilt u op de dag zelf hand en span diensten verrichten? Neem dan contact op 
met jessica.voorwinde@gmail.com. 
We willen u verzoeken zoveel mogelijk met de fiets te komen. Parkeren kan 
alleen buiten het dorp. Waarschijnlijk wordt het weer druk dus schrijf  vooral uw 
06-nummer op uw kind. Tijdens de intocht wordt door Kinderopvang De 
Boerderij gezorgd voor verloren spullen, kwijtgeraakte kinderen en EHBO. Deze 
vindt u in het blauwe huis grenzend aan de speeltuin en de Oude Taveerne. 
Neem klein (of groter) geld mee: er is van alles te koop en er zal worden 
gecollecteerd om de intocht ook volgend jaar weer mogelijk te maken.  
De Sinterklaasvoorstelling is om 15:00u in de kerk. Om teleurstellingen te 
voorkomen: Het stuk is alléén toegankelijk voor kinderen van groep 1 t/m 5 uit 
Landelijk Noord. Ouders van deze kinderen kunnen ondertussen iets warms 
drinken in de kantine van sportcentrum DRC. Kinderen die weg willen uit de kerk 
en naar hun ouders vragen, worden daarheen gebracht. 
We hopen u allemaal de 19e te zien op de kade!  
Hartelijke groet, 
Sinterklaascommissie Landelijk Noord 
 
 
Recreatiebijeenkomst 
Op woensdag 23 november organiseert de Centrale Dorpenraad een 
bijeenkomst voor recreatieondernemers uit Landelijk Noord. Tijdens de 
bijeenkomst kun je kennis maken andere ondernemers en onderling ervaring 
uitwisselen. Verder wordt er gesproken over recreatie in Landelijk Noord. 
De bijeenkomst is bij Boergondineren, Liergouw 78a te Ransdorp 
aanvang 15.30 uur 
Alle ondernemers die bij de Centrale Dorpenraad bekend zijn ontvangen nog een 
aparte uitnodiging. Wil je deze ook ontvangen ?  
Stuur dan een bericht naar info@centraledorpenraad.nl 
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Waterlandse Vloed 

 
 
Het Herdenkingsjaar van de watersnood van 1916 is bijna voorbij. Rond het 
thema Wij en Water: toen, nu en later zijn er het afgelopen jaar veel activiteiten 
geweest en georganiseerd. Op zaterdag 12 november vindt er nog een 
slotmanifestatie plaats in de Scheepsbouwloods op de NDSM-werf.  
Op de site www.waterlandsevloed.nl vind je meer informatie en de hele agenda. 
 
 
100 jaar geleden … 
Het laagje slib dat na het droogvallen van het overstroomde gebied achterblijft 
blijkt voor de grasgroei zo slecht nog niet . De Schuitemakers Purmerender 
Courant  van 15 november 1916 meldt daarover: 

 
 
Levering walnotenbomen 
Op 1 december worden de bestelde walnotenbomen afgeleverd bij Zorgboerderij 
De Breedijk Hoeve aan de Bloemendalergouw. Daarvandaan kunnen ze 
opgehaald worden en start het rondbrengen van de bomen. Iedereen die een 
boom besteld heeft ontvangt hierover nog bericht. 
 
 
En verder ... 
 
Tot 11 november is in het Stadsdeelkantoor de expositie Waterlandse Vloed 
te bezichtigen. Op de schilderijen van Sigrid van Essel kun je zien hoe het 
landschap er uit zou zien als er vandaag de dag een dijkdoorbraak zou zijn. 
Stadsdeelkantoor Noord ma t/m vrij 8-18 uur, gratis entree 
 
 

  

http://www.waterlandsevloed.nl/
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Informatie & Activiteiten 

 
 
Kledingbeurs & rommelmarkt 
De kledingbeurs en rommelmarkt in Holysloot is iedere eerste zaterdag van de 
maand geopend van 11 tot 14 uur ! Eerstkomende data: 5 november en 
3 december. 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 ! 
 
Breiwerk 
De winter staat weer voor de deur. De vroegere vrouwenvereniging heeft lekkere 
zelfgebreide warme sokken en dassen voor groot en klein. Op woensdag 
23 november en zaterdag 3 december is de hele voorraad aanwezig in de 
kringloopwinkel van Holysloot (zie boven) de rest van het jaar is er een kleiner 
assortiment in de kringloop aanwezig. 
De gehele opbrengst is voor de Protestantse gemeente Ransdorp-Holysloot  
 
 
Concert Dorpskerk Durgerdam orkest d’Oude Stadt 
Op zondag 6 november 2016 om 14.30 uur geeft orkest d’Oude Stadt een 
concert in de Dorpskerk Durgerdam onder leiding van dirigent János Kónrad. 
Solist João Seara, contrabassist in het Nederlands Philharmonisch Orkest, speelt 
in de sinfonia concertante van C.D. von Dittersdorf en in een concert van J.B.W. 
Wanhall. 
De kerk aan de Durgerdammerdijk 76 is open vanaf 14.00 uur en de entrée 
bedraagt € 12,- incl. een consumptie. Toegang met CJP en Stadspas € 10,- 
kinderen tot en met 12 jaar gratis. 
Het programma bestaat verder uit symfonieën van Mozart (nr. 13, KV 112) en 
Haydn (nr. 3). Van Dittersdorf wordt ook nog de symfonie nr. 4 naar de 
Metamorphosen van Ovidius gespeeld en van Wanhall de symfonie in a klein. 
János Konrád is sinds 1996 de vaste dirigent van het in 1978 opgerichte orkest. 
Hij is al jaren aanvoerder van de altviolisten in het Nederlands Philharmonisch 
Orkest en behaalde zijn diploma orkestdirectie in 1988. 
 
 
Naschoolse activiteitenclub in Durgerdam heeft weer plek vrij ! 
Op maandag, dinsdag en donderdagmiddag is de naschoolse activiteitenclub 
geopend voor kinderen van De Weidevogel. Wij zitten op het terrein van 
voetbalclub DRC en de kinderen kunnen daardoor heerlijk buiten spelen op en 
rond de voetbalvelden. Op de maandagmiddag en de dinsdagmiddag zijn op dit 
moment nog enkele plekken vrij. 
Interesse? Mail naar: deoverhaal@gmail.com  

mailto:deoverhaal@gmail.com
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Filmavond: “Le Tout Nouveau Testament” Dorpskerk Zunderdorp 
Donderdag 10 november om 20:00 uur: “Le Tout Nouveau Testament” 
(vertaald: “Het geheel nieuwe testament”, jaar: 2015). 
De film heeft een licht-absurdistische ondertoon en is daarom prikkelend genoeg 
om gezien te worden. Godsbeeld, mensbeeld, wereldbeeld, zelfbeeld - alles 
wordt bevraagd, of je nu niet-gelovig of wel-gelovig bent.  
Een film voor iedereen die houdt van out-of-the-box-denken. 
Het verhaal van de rolprent - zonder de diverse verrassingen prijs te geven: 
geloof in God zakt steeds meer weg in de westerse wereld.  
God woont volgens de filmmaker in Brussel. Ergens in een appartementen-
complex. Zijn echtgenote slooft in het huishouden. Ze hebben samen een 
tienjarige dochter Ea. Hun oudste zoon Jezus is inmiddels het huis uit.  
Via een oude computer bestuurt God de wereld en niet zoals christenen 
normaliter denken.  
Dochter Ea heeft het gehad thuis en wil naar buiten. De wereld kent ze niet. Een 
briljant plan bedenkt ze om het appartement te verlaten. Eenmaal in frisse lucht 
en dito licht, vindt ze iemand om Het Geheel Nieuwe Testament te schrijven. Zes 
nieuwe apostelen sluiten bij haar aan. Aan hen is te zien welke afdrukken het 
leven heeft achtergelaten in huid, hart en ziel. God gaat haar zoeken en Hij 
ervaart hoe lelijk de wereld, zijn Schepping is geworden.  
De film komt uit op een fascinerend slot. 
Welkom: 10 november, inloop om 19:30 uur, koffie en thee staan klaar. 
20:00uur start film. Ongeveer 22:00 uur is de filmavond afgelopen. 
Toegang is gratis. 
 
 
Buurtborrel Ransdorp 
9 oktober jl. was de buurtborrel in Ransdorp. Dit jaar werd de borrel gehouden 
op het terrein van Elders Rust, waar woningen zijn gebouwd. Velen hadden wat 
lekkers meegebracht. Het was een gezellige zonnige middag waar de nieuwe 
bewoners van Ransdorp zich voorstelden. De regen mocht de pret niet drukken, 
de borrel ging gewoon door in de garage op het terrein. 
Foto's van de buurtborrel zijn te zien op www.ransdorp.blogspot.com. 
Er zijn nog enkele spullen overgebleven: een glazen deksel, een wit rond 
schaaltje, een blauw aarde bakje, een ronde houten schaal en 2 messen. 
De eigenaars kunnen dit ophalen bij ransdorp nr 7. 
het buurtborrel-comité Ransdorp 
Tine Driessen, Pauline Janssen, Carla de Leeuw, Marieke Zwolsman,  
Hannah Cardinaal en Ine de Haas 
 
 
Tijdelijke woonruimte in Durgerdam te huur 
Van 20 november 2016 tot 1 april 2017 Bel voor informatie 06-29031140 
 

  

http://www.ransdorp.blogspot.com/


9 

 

 
 
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 20 november van 16:00 tot 18:00 uur organiseert wijnhandel 
Profumo weer de befaamde halfjaarlijkse Waterlandse wijnproeverij. 
Locatie is het Wijkgebouw in Schellingwoude (Wijkergouw 12, naast het kerkje). 
Op de proeverij worden tien bijzondere en warmbloedige winterwijnen 
geschonken. Aansluitend aan de proeverij zal Profumo in samenwerking met 
thuiskok Boudewijn Hofman een uitgebreid feestelijk Waterlands 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 € 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 voor zondag 13 november. 
Er is plaats voor maximaal 40 personen. 
Wij hopen u te zien op zondag 20 november! 
Met vriendelijke wijn- en spijsgroet,  
Marco & Boudewijn Hofman 
 
 
Zingen met verwachting in de Dorpskerk Zunderdorp! 
Onder leiding van Benjamin Bakker studeren we in twee repetities drie 
kerstliederen in. Samen zingen schept een band en is vooral erg leuk. Iedereen 
is welkom! We oefenen op donderdag 24 november van 10:00-12:00 uur en op 
donderdag 1 december van 10:00-12:00 uur in de Dorpskerk van Zunderdorp. 
We beginnen met een kopje koffie of thee en sluiten de tweede repetitie af met 
een korte presentatie voor iedereen die wil komen luisteren. Vind je het leuk om 
te zingen en draag je de kerk van Zunderdorp een warm toe? Geef je dan op! 
Je hoeft geen getrainde zanger te zijn, de muziek is voor iedereen goed te doen. 
Inschrijven kan op de intekenlijst achter in de kerk en via de E mail naar Henk 
Breur breur-henk-els@online.nl. Vermeld naam, mailadres en je stemsoort 
(sopraan, alt, tenor of bas). We sturen je z.s.m. de muziek toe. 
Samen zingen wordt georganiseerd door de kerk van Zunderdorp. 
 
 
Telefoongids Zunderdorp 
Teun Klijn heeft onze Zunderdorper telefoongids weer helemaal ‘up to date’ 
gemaakt. Deze vernieuwde uitgave is te koop voor € 4,- bij Teun Klijn, Hilda van 
Meerveld en op de boekentafel in de kerk.  
Ook te bestellen via hildavanmeerveld@live.nl of klijnteun@kpnplanet.nl 
Wilt u meehelpen om deze gids helemaal bij te houden? Geef dan de wijzigingen 
die u weet even door aan Teun of Hilda. 
Opbrengst is voor onderhoud fonds van de kerk. 

mailto:profumo@ziggo.nl
mailto:breur-henk-els@online.nl
mailto:hildavanmeerveld@live.nl
mailto:klijnteun@kpnplanet.nl
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Presentatie over Amerikaanse Nationale parken in 3-D 
Piet Boersma geeft op donderdag 24 november een driedimensionale 
presentatie over de Amerikaanse Nationale parken. Dit betekent dat u de dia’s 
echt beleeft. U ervaart dit alsof u zelf door het landschap loopt. De dia’s worden 
met 2 camera’s tegelijk gemaakt, dit is te vergelijken met onze ogen: alleen door 
met twee ogen te kijken ervaren wij diepte in onze waarneming. Omdat beide 
dia’s op één scherm geprojecteerd worden, hebben de toeschouwers een 
polariserende bril nodig. Dit om het linker en het rechter beeld uit elkaar te 
houden. Via New York gaan we naar de Niagara Watervallen, vandaar naar het 
zuiden tot in Florida. Daarna vliegen we naar de westkust en beginnen we in 
Californië om vervolgens via Oregon naar Washington te gaan via de Sierra 
Nevada om uiteindelijk in de Rocky Mountains te eindigen. Ook komen we nog in 
staten als: Utah en Arizona met hun woestijn. 
Voor leden en niet leden 
Voor niet leden € 5,- 
Lady's only 
Locatie: Wijkgebouw Schellingwoude 
  Wijkergouw 12, Schellingwoude 
 
 
Verjaardagsfeest en Jong Talenten Concert Waterlandse Harmonie 
Op 26 november viert de Waterlandse Harmonie zijn verjaardag. 
Het hele orkest bakt taarten: de Harmonie bestaat 110 jaar dus het wordt een 
feestelijke avond! Dat gaan we vieren met een concert van jonge talenten. 
Er zijn 3 solisten uitgenodigd van de vooropleiding van het Conservatorium van 
Amsterdams. Semah Misconi (15jr) op trompet ( oud leerling van Thomas 
Geerts), Niels Jacobs (18jr) op trombone en Frank Woerdeman (18jr) op klarinet. 
Daarnaast soleren natuurlijk ook onze eigen jonge talenten van de Waterlandse 
Harmonie, onze jongste solist Toon Draper is 11 jaar! 
Dit is tevens het jaarlijkse vriendenconcert van de Waterlandse Harmonie waarbij 
de toegang gratis is voor vrienden.  
Een heel bijzondere vriend heeft ons dit jaar een erfenis nagelaten: Piet Nooij uit 
Zunderdorp. We zijn hem dankbaar en dragen een stuk aan hem op. Ook laten 
we graag de prachtige fagot zien die we daarvan mogen aanschaffen. 
Een verassend concert met uiteenlopend repertoire variërend van Weber en 
Saint Saëns tot Kyteman en Duke Ellington. 
Ook ons eigen opleidingsorkest treedt op. 
Het concert is in de De Nieuwendammer Kerk 
Brede Kerkepad 6, 1023 BH Amsterdam 
aanvang 19.30 uur 
kaartjes € 5,- en vrienden gratis 
Graag reserveren op kaartenwaterlandseharmonie@live.nl 
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Tommy Ebben in het Witte Kerkje 
Op zondag 27 november om 15.00 uur presenteert Kunst in de Kerk 
Tommy Ebben !  
Hij stond al eerder in het Witte Kerkje een paar jaar geleden: de Utrechtse 
singer-songwriter Tommy Ebben. Met zijn begeleidingsband The Small Town 
Villains speelt hij stomende rootsrock en stond op grote festivals als de Zwarte 
Cross, Dauwpop en Paaspop. Zijn nummer She Won't Tell werd in een Vodafone-
reclame gebruikt. Maar ook als solo-artiest weet hij zich goed staande te 
houden. Zo werd hij naar aanleiding van zijn laatste album in 2014 uitgeroepen 
tot 3FM Serious Talent. Hij begeleidt zijn karakteristieke, licht rauwe stemgeluid 
met spacey gitaartokkelarij, met één voet in de Americana-traditie en met de 
andere in de elektronica. 
Tommy Ebben heeft de laatste tijd veel nieuwe songs geschreven. 
Die wil hij graag uitproberen voor `lieve luisterende oortjes’  
waar kan dat beter dan in het Witte Kerkje! 
Toegang is € 10,- kinderen tot 12 jr gratis. 
 
 
Soos Zunderdorp 
Woensdagmiddag 30 november van half drie tot half vijf is de 
Sinterklaasviering van de Soos Zunderdorp in het Jeugdgebouw.  
 
 
Waterland in Kerstsfeer 
Zondagmiddag 18 december wordt er een kerstconcert in de kerk van 
Schellingwoude gehouden. 
Het Koor van Schellingwoude treedt op in samenwerking met Zanggroep 
Waterland en een ensemble van het opleidingsorkest van de Waterlandse 
Harmonie. Kaarten kosten € 7,50 per stuk,kinderen onder de 12 jaar en onder 
begeleiding hebben gratis toegang. 
Reserveren bij Mary Takken tel. 020-4904477 of 06-28057866 
 
 
Pak de koffer maar weer uit, schat ! 
Dit blijspel in drie bedrijven geschreven door Jan Tol en Astrid Baijs wordt op 
3 en 4 februari en op 10 en 11 februari 2017 opgevoerd door Toneelvereniging 
Ransdorp in buurthuis ‘de Beke’ te Ransdorp. 
Robertus van der Heyde wil met zijn vriendin Corina een leuk weekend hebben. 
Daarom heeft hij zijn vrouw wijsgemaakt dat hij een cursus moet volgen. Zijn 
secretaresse boekt een kamer in een hotel, maar dat blijkt niet zo slim te zijn … 
Noodlot dwingt hen echter toch in het hotel te blijven, zij het op een andere 
kamer en onder een andere naam. U maakt kennis met verschillende hotelgasten 
en met een bijzondere hotelgast die ‘Robertus uit de nood kan helpen’. Ze 
hebben echter niet gerekend dat Robertus zijn vrouw op het laatste moment ook 
een verrassing voor hen in petto heeft.   
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Agenda november 2016 
 
 

  
  

4 november Overleg Werkgroep Historie 
5 november Kledingbeurs en rommelmarkt Holysloot 
6 november Concert Orkest d'Oude Stadt 
7 november Dorpsraad Holysloot 
8 november Dorpsraad Zunderdorp 

10 november Filmavond in Dorpskerk Zunderdorp 
15 november Soos Holysloot, Spelmiddag en Quiz 
15 november Dagelijks Bestuur Centrale Dorpenraad 
19 november Intocht Sinterklaas 
  
20 november Proeverij Profumo 
23 november Bijeenkomst recreatie 
24 november Zingen in Dorpskerk Zunderdorp 
24 november Overleg Werkgroep Cultuur 
24 november 3D Presentatie Nationale parken Amerika 
25 november Bestuurlijk overleg 
25 november Ophaaldag grof vuil 
26 november Concert Waterlandse Harmonie 
27 november Kunst in de Kerk met Tommy Ebben 
30 november Sinterklaasviering Soos Zunderdorp 
  
  
  

 


