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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 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 

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 december opsturen uiterlijk tot vrijdag 1 december 2017 

Redactie Dorpsweg 35 

1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 

info@centraledorpenraad.nl 

Website: 

www.centraledorpenraad.nl 

Oplage 1020 exemplaren 

Bezorging J. Gils (020-6368967) 

Tekening Ransdorp, Molenpad 
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 

 

Binnenkort staat de Sint alweer voor de deur maar er zijn nog veel meer 

activiteiten de komende tijd. Veel leesplezier! 
MV 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 

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

beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
2 november Denktank (A)OV 

6 november Dorpsraad Ransdorp 
7 november Overleg internet 

10 november Werkgroep Historie 
13 november Dorpscommissie Holysloot 

14 november Dagelijks Bestuur Centrale Dorpenraad 

16 november Werkgroep Agrariërs 
24 november Bestuurlijk overleg 

1 december Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
 

 

Update glasvezel in Landelijk Noord 
In eerdere 't Zwaantjes hebben wij je geïnformeerd over het initiatief om ook 

in Landelijk Noord snel en stabiel internet middels glasvezel te krijgen. De 
werkgroep is al een aantal keren bij elkaar geweest en wij houden je graag op 

de hoogte van de vorderingen. Wat is er ondertussen allemaal al gedaan: 
 De Dorpsraden worden geïnformeerd over onze plannen zodat het 

draagvlak onder de bewoners vergroot kan worden 

 Er zijn brieven verzonden aan de diverse politieke partijen met het 

verzoek om ons initiatief op te nemen in hun verkiezingsprogramma's 

 De wethouder heeft een brief ontvangen met het de vraag om een 

contactpersoon binnen de gemeente aan te wijzen 
 We onderzoeken initiatieven elders in het land en verzamelen informatie 

hierover 

 Er wordt een projectplan opgesteld om ons initiatief verder uit te werken 

Aan onze oproep, om bij kabelbedrijf Reggefiber aan te geven dat je een 
glasvezel aansluiting wilt, hebben al veel mensen gereageerd! Heb jij dat nog 

niet gedaan dan kan dat natuurlijk nog steeds! Op de website van de Centrale 

Dorpenraad staat wat je moet doen: 
www.centraledorpenraad.nl/landelijk-noord-amsterdam-wil-ook-glasvezel 
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 

 

Intocht Sinterklaas: zondag 19 november 

Op zondag 19 november is het weer zover: chocolademelk, kunsten, dans 
en Pietelsmuziek, maar vooral heel veel Pieten en de enige echte Sinterklaas. 

Om 13.00 start langs de dijk en op het speelpleintje in Durgerdam het 
oergezellige Sinterklaasfestival met standjes, schmink, dans en acrobaten van 

circuswerkplaats Boost. 

De Goedheiligman wordt tussen 13:30 en 14:00 aan land verwacht.  
We willen u verzoeken zoveel mogelijk met de fiets te komen. Parkeren kan 

alleen buiten het dorp. Waarschijnlijk wordt het weer druk dus let goed op en 
schrijf voor de zekerheid 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 vooral 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 van kindertheatergroep De Mammies 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 

 

PS: wilt u ook een plaats op het Sinterklaasfestivalletje? 
Met een leuke act, knappe kunst of grappige spulletjes? 

Neem dan contact op met  
Stephanie Wagenaar 06-23916588 

 

 
Denktank (A)OV 

In de vorige 't Zwaantjes stond een oproep om een Denktank te formeren 
i.v.m. het voorgenomen Experiment om OV en AOV in Landelijk Noord te 

combineren. Er hebben zich 9 belangstellenden aangemeld en zij zijn onlangs 

voor het eerst bij elkaar geweest. Binnenkort krijgt de groep een presentatie 
over het experiment. 
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CDA-HHNK op werkbezoek bij Markermeerdijken 

De Markermeerdijken tussen Hoorn en Amsterdam voldoen niet aan de 

normen van de wet en moeten worden versterkt. Het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft deze zomer een principe-besluit 

daarover genomen en via de provincie Noord-Holland gaat dit binnenkort in 
de inspraak. Maar er is nog steeds veel twijfel bij de betrokken bewoners. 

Donderdag 19 oktober is de CDA-fractie van HHNK daarom in de regio op 

werkbezoek geweest en heeft zich laten informeren over de ontwikkelingen 
t.a.v. het project Markermeerdijken en met name de knelpunten Durgerdam 

en Uitdam. 
Als eerste was er gedachtewisseling op het projectkantoor van de Alliantie in 

Katwoude met medewerkers van HHNK en van de Alliantie die het werk gaat 

uitvoeren. T.a.v. Uitdam wordt het voorstel van de Deltacommissaris om het 
huidige (landschappelijke) karakter van de dijk zoveel mogelijk in stand te 

houden nu uitgewerkt. D.m.v. een zgn. vernageling zal de dijk stabieler 
worden gemaakt. Uitgangspunt is dat er geen huizen worden afgebroken. Dat 

zal ook moeten gelden voor Durgerdam. Dit laatste deel van het project geeft 
nogal wat hoofdbrekens extra in combinatie met de aansluiting bij 

Amsterdam. Dit stukje dijkversterking is nu losgeknipt van het hele proces en 

heeft een jaar extra tijd gekregen voor een hernieuwd participatietraject met 
bewoners en Dorpsraad. De tijd is wel een lastige factor, want in 2021 moet 

het hele dijktraject op sterkte zijn. Daar zijn alle procedures en geldstromen 
op afgestemd. 

Aansluitend is er door de CDA-fractie ook gesproken met Marianne van 

Leeuwen, voorzitter van de Dorpsraad van Durgerdam. Zij gaf aan dat er 
aanvankelijk heel weinig vertrouwen was in de bedachte oplossingen en dat 

een deel van de bewoners nut en noodzaak van de gehele versterking 
absoluut niet inzag. Nu er nieuwe ruimte is voor overleg en er kortgeleden 

een goed verlopen bijeenkomst van de bewoners en de Alliantie heeft 
plaatsgevonden, groeit het vertrouwen. Alleen het tijdspad van één jaar voor 

overleg met alle mogelijke ontwikkelingen, ziet zij als erg krap: "Het zijn 

allemaal mensen die het in hun vrije tijd moeten invullen". 
Na afronding van het gesprek heeft de CDA-fractie ter plaatse de dijk bekeken 

en gezien hoe mooi het uitzicht daar is, iets wat de CDA-fractie zeker zal 
meenemen in het formele besluit dat HHNK na de inspraak eind dit jaar moet 

nemen over de totale dijkversterking, behalve die bij Durgerdam; dit besluit 

volgt pas najaar 2018. 
(tekst aangeleverd door CDA-HHNK) 
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Abri Durgerdam 82 

Bij het vervangen door JCDecaux Nederland BV van de abri's in Durgerdam in 

week 41, door overigens qua vormgeving mooie exemplaren, werd bij de 
Muziektent een abri teruggeplaatst met aanmerkelijk kortere zijschotten dan 

bij de oude abri. Tegen regen en wind uit Zuid tot oostelijke richtingen zal de 
nieuwe abri op dat punt van de Durgerdammerdijk geen enkele bescherming 

bieden. Verschillende bewoners van Durgerdam en de locale dorpsraad, 

hebben met succes bezwaar gemaakt bij de firma JCDecaux. 
Het bedrijf heeft toegezegd een andere abri, geheel van glas, zonder 

reclamepaneel en ... mét brede zijkanten te plaatsen. 
Het kan even duren, alvorens deze abri beschikbaar is en geplaatst kan 

worden. 

 
 

 

Informatie & Activiteiten 

 

Kledingbeurs & Rommelmarkt 
De kledingbeurs en rommelmarkt in het Dorpshuis van Holysloot is weer 

geopend op zaterdag 4 november van 11 tot 14 uur! 

De eerste kerstspulletjes liggen alweer klaar. Ook kunnen er handgebreide 
sokken gekocht worden(opbrengst voor de kerk) en is er patchwork. 

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! 

 
 

Elders Rust, Waterland in 24 persoonlijke impressies 
Historica en boekhandelaarster Neeltje van Pel is al jaren door het landschap 

van Waterland gefascineerd, steeds weer trekt zij naar het gebied. In haar 

boek beschrijft ze wat ze tijdens haar wandelingen ziet en waarneemt. Al deze 
indrukken heeft zij op poëtische wijze in 24 impressies vormgegeven. 

Het boek 'Elders rust' is te koop op het kantoor van de Centrale Dorpenraad 
en kost € 15,- 

Ook verkrijgbaar bij Boekhandel Over het water (vd Pekstraat 59) of Plantage 

Van der Plas (Buikslotermeerplein 70) 
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Concert Dorpskerk Durgerdam met orkest d’Oude Stadt 

Op zondag 5 november 2017 om 15.00 uur geeft orkest d’Oude Stadt een 

concert in de Dorpskerk Durgerdam onder leiding van dirigent János Kónrad. 
Solist Sergio Hamerslag, klarinettist in het Radio Philharmonisch Orkest, speelt 

het Klarinetconcert in Es van Karl Stamitz. 
De kerk aan de Durgerdammerdijk 76 is open vanaf 14.30 uur en de entrée 

bedraagt € 12,-, inclusief consumptie. Toegang met CJP en Stadspas € 10,- 

kinderen tot en met 12 jaar gratis. 
Het programma bestaat verder uit symfonieën van Mozart (de Haager en 

Lambacher symfonie) en Benda (symfonie 2). Van Wanhall wordt de symfonie 
in A moll gespeeld. 

János Konrád is sinds 1996 de vaste dirigent van het in 1978 opgerichte 

orkest d’Oude Stadt. Hij is al jaren aanvoerder van de altviolisten in het 
Nederlands Philharmonisch Orkest en behaalde zijn diploma orkestdirectie in 

1988. 
 

 
Film in Dorpskerk Zunderdorp 

Dit nieuwe seizoen presenteren we weer mooie films in de Dorpskerk van 

Zunderdorp. De eerste op donderdag 9 november. 
Inloop met koffie vanaf 19.30 uur. De film begint om 20.00 uur 

Lion (2016): Een 5-jarige Indiase jongen raakt verdwaald in de straten van 
Calcutta, ver van huis. Hij overleeft verschillende uitdagingen waarna hij 

geadopteerd wordt. 25 jaar later besluit hij naar zijn verloren familie op zoek 

te gaan. Gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. 
 

 
Verzorgpony 

Hallo ik ben Nouk, 
Ik ben 8 jaar en ik woon in Ransdorp. 

Ik ben een enorme paardenliefhebber en hou natuurlijk ook heel erg veel van 

mijn konijntjes. Ik heb nu een jaar rijles bij Manege De Drie Merriën. 
Ik zoek een verzorgpony. 

Als jij een pony hebt in de buurt van Ransdorp die wel wat extra verzorging 
nodig heeft, laat het dan even weten. 

Adres: Durgerdammergouw 2G 

Telefoonnummer: 06-19852781 
 



 

8 
 

Handen uit de mouwen in Waterland-Oost 

Op vrijdag 17 november 2017 van 9.00 tot ca. 12.30 organiseert 

Staatsbosbeheer een natuurwerkdag vanuit de Werkschuur in Zuiderwoude. 
Daarbij kunnen de handen uit de mouwen gestoken worden. Er wordt riet 

gemaaid, aangeharkt en afgevoerd rond Zuiderwoude op de rieteilandjes die 
Staatsbosbeheer onderhoudt. Ook wordt opslag van bomen en struiken 

verwijderd. Door riet en opslag te verwijderen wordt het gebied open 

gehouden. Mossen en kwetsbare planten krijgen zo het komend voorjaar weer 
de kans om op te bloeien en de biodiversiteit wordt behouden.  

Samen buiten werken is gezellig en gezond! 
Tijd en plaats: 
Ontvangst met koffie vanaf 8.45 bij De Werkschuur van Staatsbosbeheer aan 

de Gouw 9a, 1153PK Zuiderwoude. Op het terrein is voldoende 
parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen. De werkboot vertrekt om 9.00 uur. 

De werkzaamheden duren tot ca. 12.30 uur. 
Alleen bij extreme weersomstandigheden wordt de werkdag afgelast. 

Graag bij voorkeur per e-mail vooraf aanmelden. 
Informatie en aanmelden 
Bij: Simone Opdam, s.opdam@outlook.com, tel. 0299-674756,  

of www.staatsbosbeheer.nl 
 

 
Vrijdagmiddag borrel Zunderdorp 

Beste Zunderdorpers, 

Hoe vaak zien we elkaar? 
Te weinig denken wij. Daarom organiseren wij op vrijdag 17 november de 

eerste Zunderdorpse vrijdagmiddagborrel van 17.00 tot 19.30 uur. 
Ons plan is om de VrijMiBo vier keer per jaar op verschillende locaties te 

organiseren. Op de 17de hebben wij voor HBOK gekozen. 
Geen borrel zonder thema. Dit keer is het een herfstborrel voor afvalligen. 

Kun je daar niets mee? Geen probleem, wij ook niet. Maar brengt je dit op 

een idee … leuk, doe er wat mee! 
Wij zorgen voor hapjes, drank kun je aan de bar kopen. 

Vind je het een leuk initiatief? Wil je meehelpen of organiseren of wil je wat 
anders kwijt? Neem gerust contact met ons op! Ook als je zeker weet dat je 

wilt komen. Dan weten wij hoeveel hapjes we moeten maken. 

Tot de 17de, 
Edwin Heerding (06-21238068)    Gijs Homburger (06-55546667) 

Monica Homma (06-24544722)    Harry Mars (06-22601972) 

mailto:s.opdam@outlook.com
http://www.staatsbosbeheer.nl/
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Samen eten in Holysloot 

Vrijdagavond 17 november is het weer zover. Dan worden er tafels in het 

Witte Kerkje gezet, die feestelijk worden gedekt. Het is namelijk weer tijd 
voor samen eten in de kerk. We beginnen om 18.00 uur en iedereen is van 

harte welkom, inwoners van Ransdorp en Holysloot, en daarbuiten, van alle 
leeftijden. Het menu is nog een verrassing. 

Graag willen we vooraf weten hoeveel mensen er zullen komen, vandaar 

graag uiterlijk dinsdag 14 november aanmelden bij: 
ds. Carolina Koops-Verdoes, tel. 020-8457369, c-koops@live.nl of bij 

Ineke Spelt, tel. 020-6368846, fam.spelt@kpnmail.nl 
Wie mee wil helpen bij het koken, kan dat bij aanmelding doorgeven. Ook 

horen we het graag als we rekening moeten houden met een allergie of dieet. 

Mocht u willen komen, maar geen vervoer hebben, dan wordt daar voor 
gezorgd. U kunt dit bij het opgeven doorgeven. Voor een vrijwillige bijdrage 

staat er een collectebus. Van harte welkom op vrijdag 17 november!  
 

 
Samen Zingen in Zunderdorp 

Samen advent en kerstliederen zingen o.l.v. Benjamin Bakker. Doe je deze 

keer ook mee? Je hoeft echt geen geschoolde stem te hebben om mee te 
doen. Samen zingen schept een band. 

Twee woensdagavonden, 22 en 29 november, in de Dorpskerk. Inloop met 
koffie vanaf 19.30 uur. Om 20.00 uur beginnen we met zingen. 

Graag wel even van te voren opgeven bij hildavanmeerveld@live.nl 

 
 

Ik sla mijn ogen op 
en zie de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? 

De eerste regel van Psalm 121 uit het Liedboek Zingen en bidden in huis en 
kerk. Uit deze psalm klinken er woorden als bemoediging aan het begin van 

een kerkdienst. Van deze psalm zijn er vele vertalingen, dichtbij de 

Hebreeuwse tekst waarin de psalm geschreven is of vrijer. 
Op donderdag 23 november gaan we een aantal hiervan lezen en naar 

enkele luisteren o.l.v. ds. Carolina Koops-Verdoes. 
Verhelderen deze vertalingen Psalm 121 voor ons en welke spreekt ons aan? 

Bent u ook benieuwd? U bent van harte welkom. 

De avond vindt plaats bij de familie Spelt, Poppendammergouw 10 in 
Ransdorp. We beginnen om 20.00 uur.  

 

mailto:c-koops@live.nl
mailto:fam.spelt@kpnmail.nl
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Lezing Zand Zeep Soda 

Vrouwen van Nu, donderdag 23 november om 20.00uur. 

Door Mw. Carla Westerbeek-Sikkes, schrijfster. 
In de jaren vijftig en zestig van de 20e eeuw viert een tweeling met haar 

familie elk jaar drie maanden vakantie in een zomerhuisje bij Egmond aan 
Zee. Als er al sprake is van narigheid, dan is het narigheid die door alle 

aanwezigen wordt gedeeld. Kortom, een aantal komische, ontroerende en 

intieme verhalen over de vakanties van de eeneiige tweeling Conny en Carla 
Sikkes gedurende de vijftiger en zestiger jaren. 

Wijkgebouw in Schellingwoude. Wijkergouw 12. 
Lady's only. Leden gratis / niet leden € 5,- 

 

 
Dorpskerk Durgerdam 1642-2017, 375 jaar 

Jubileum-programma op zaterdag 25 november 
 Herdenken en vooruit zien 

15.00 uur: Bezichtiging foto-tentoonstelling 'van  
  Godshuis naar Dorpshuis', samengesteld 

  door de Stichting Historisch Centrum Amsterdam-Noord 

15.30 uur:  Vraaggesprek met twee oudere inwoners van Durgerdam, 
  met begeleiding van passende ballades door de Band Zijlstra 

  Introductie Stichting Dorpskerk Durgerdam 
  Napraten bij muziek van de Band Zijlstra 

Jubileum-programma op zondag 26 november 

 Omzien en Vieren 
10.30 uur: Kerkdienst rond 375-jarig bestaan 

  voorganger: ds. Pieter Lootsma 
  orgel en vleugel: Simon Plemp en Anton Poot 

  Cantorij Durgerdam o.l.v. Chris Helfensteijn 
 

 

Ransdorpse Sintpint in De Zwaan 
Op 25 november organiseren de Oranjevereniging Ransdorp en Hotel Café 

de Zwaan samen de eerste Ransdorpse Sintpint! 
Een kleine bierproeverij in combinatie met een gezellige borrel. 

Vanaf 20:00 uur staat de Oranjevereniging met diverse speciaal-bieren voor je 

klaar. Voor € 10,- kan je al drie biertjes proeven! 
Minder grote speciaal-bier fanaat? Yvonne staat natuurlijk voor je klaar met 

genoeg andere lekkere versnaperingen. Komt allen! 
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Soos in Zunderdorp 

Woensdagmiddag 29 november is de Sinterklaasmiddag van de 55+ Soos. 

Vanaf half drie tot rond half vijf. Neem een pakje voorzien van een rijm van 
ongeveer € 5,- tot of € 6,- mee. 

 
 

Kerst in Ierse sfeer 

Zondag 17 december van 15.00 tot 16.30 uur treedt Het Koor van 
Schellingwoude op in de Schellingwouderkerk. Het koor met dirigent Ricus 

Smid brengt muziek uit Ierland. Dit in samenwerking met het Byreinekwartet. 
Zij brengen vioolmuziek ten gehore. Tevens een optreden van de Chrismas 

Lady's. Het entree is € 8,- en voor kinderen € 4,- 

Kaarten kunnen gereserveerd worden 06-28057866 of 020-4904477 
 

 
Gezocht: 

Goedendag, ik ben Mirjam en 44 jaren jong. Ik heb een leuke baan. Ik ben 
een net en rustig persoon. Ik ben opzoek naar een studio of tuinhuis om te 

huren met m'n hond Mieke. Omgeving Amsterdam Noord/ Zunderdorp/ 

Durgerdam/ Watergang/ Ransdorp. Max huur € 500,-. Het hoeft niet groot te 
zijn. Ik zou me ook graag in willen schrijven op het adres. 

Ik hoor het graag op het volgende telefoonnummer: 06-14127818 of mail 
adres: mirjameva@hotmail.com 

Groetjes, Mirjam:-) 

 
 

CD van 'Wie Wind Zaait' is klaar! 
Weet je het nog? Zomer 2016. In het weiland bij Ransdorp stond die 

levensgrote, transparante kerk. Op deze prachtige locatie onder de 
Waterlandse wolkenluchten speelde 'Wie Wind Zaait', in het kader van de 100-

jarige herdenking van de watersnoodramp en vanwege het 110-jarig jubileum 

van de Waterlandse Harmonie. Het hartverscheurende verhaal van Anna 
Bakker, tot leven gebracht door het orkest met zangers en koor. De 

wonderbaarlijke muziek van Thomas Geerts met de verrassende teksten van 
Arno Smit staat nu op CD, met tekstboekje zodat je zelf de liedjes mee kan 

zingen. Het loflied op Waterland wil iedereen toch kennen? De CD is 

verkrijgbaar voor € 10,- bij het kantoor van de Centrale Dorpenraad. Of door 
€ 12,50 (incl. verzendkosten) over te maken op rek.nr NL62 RABO 0302 7910 

35 van Stichting Waterland Projecten. Zet in dat geval je naam en adres erbij. 

mailto:mirjameva@hotmail.com


 

 

 
Agenda vanaf november 2017 

 

 

 2 november Bijeenkomst Denktank (A)OV 
 4 november Kledingbeurs & Rommelmarkt, Holysloot 
 5 november Concert d'Oude Stadt, Dorpskerk Durgerdam 
 6 november Dorpsraad Ransdorp 
 7 november Werkgroep Internet 
 9 november Filmavond Zunderdorp 
10 november Werkgroep Historie 
13 november Dorpscommissie Holysloot 
14 november Dagelijks Bestuur Centrale Dorpenraad 
16 november Werkgroep Agrariërs 
17 november Natuurwerkdag Staatsbosbeheer 
17 november Vrijdagmiddagborrel Zunderdorp 
17 november Samen eten in Holysloot 
19 november Intocht Sinterklaas in Durgerdam 
20 november Soos Holysloot, Film 
22 november Samen Zingen in Zunderdorp 
23 november Lezing Zand zeep Soda, Schellingwoude 
23 november Lezen en luisteren naar psalmen, Ransdorp 
24 november Bestuurlijk Overleg 
24 november Ophaaldag grof vuil 
25 november Sintpint in De Zwaan 
25 november Jubileum Dorpskerk Durgerdam 
26 november Jubileum Dorpskerk Durgerdam 
29 november Sinterklaasviering, Soos Zunderdorp 
29 november Samen Zingen in Zunderdorp 

 

 
 


