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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 december opsturen uiterlijk tot vrijdag 30 november 2018 

Redactie Dorpsweg 35 
1028 BK  Ransdorp 

020-4904437 
info@centraledorpenraad.nl 

Website: 
www.centraledorpenraad.nl 

Oplage 1020 exemplaren 

Bezorging J. Gils (020-6368967) 

Tekening Aankomst Sinterklaas in 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 

 

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 

 

Een nieuwe reguliere november editie van 't Zwaantje. Deze maand staat het 

weer bomvol informatie óver en leuke activiteiten in Landelijk Noord.  
 

 
Agenda Centrale Dorpenraad 

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

beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
12 november  Bijeenkomst Glasvezel 

19 november  Dorpsvergadering Holysloot 
20 november  Dorpsraad Ransdorp 

27 november  Dagelijks Bestuur 
30 november  Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 

 

 
Nieuwe gebiedsmakelaar 

Ik ben Martijn Nieveen, de nieuwe gebiedsmakelaar van Landelijk Noord. Ik 
ben 39 jaar en ik woon samen met mijn vriendin en 2 kinderen in Weesp. Lot 

is bijna 3 jaar en Tom iets meer dan 6 maanden. Ik heb voornamelijk als 

manager in de commerciële sector gewerkt. De afgelopen 6 jaar heb ik 
verschillende projecten opgezet voor Pantar, de sociale werkvoorziening van 

Amsterdam. Ik heb 4 jaar in Amsterdam-Noord gewoond en ik ging vaak 
fietsen en wandelen in Landelijk Noord/Waterland. Persoonlijk vind ik dit dan 

ook een van de mooiste en meest bijzondere stukjes van Amsterdam. Ik heb 
veel zin de komende tijd het gebied nog beter te leren kennen. 

Mijn werkdagen zijn van maandag t/m donderdag en ik ben het beste te 

bereiken per e-mail: m.nieveen@amsterdam.nl 
 

 
30 km/uur zone in Ransdorp 

Automobilisten houden zich niet altijd aan het snelheidslimiet in de 30 km/uur 

zone van Ransdorp. Hierdoor ontstaan onveilige verkeerssituaties voor met 
name jonge kinderen die zelfstandig door het dorp fietsen en lopen. 

De Dorpsraad vraagt de bewoners alert te zijn op het eigen rijgedrag (of dat 
van familieleden) en bewoners of bezoekers die te hard rijden aan te spreken. 

De komende maanden gaat de Dorpsraad actief aan de slag om het 

bewustzijn rond snelheid en de gevaren ervan te vergroten. 
Binnenkort hoort u hier meer over.  

Dorpsraad Ransdorp 

mailto:m.nieveen@amsterdam.nl
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Nieuwbouw OBS De Weidevogel 

Medio oktober heeft een eerste breed overleg plaatsgevonden aangaande de 
nieuwbouwplannen van OBS De Weidevogel. Hierbij waren De Centrale 

Dorpenraad, Dorpsraad Ransdorp, Beheercommissie dorpshuis 'De Beke', de 
directeur van de school, adviseur van Openbaar Onderwijs INNOORD en de 

projectmanager aanwezig. Het was een goed en constructief gesprek.  

Het besluit is genomen dat twee van de drie schoolpanden gaan worden 
gesloopt: het hoofdgebouw (naast de kazerne) en het gebouw waar ook 'De 

Beke' in is gehuisvest. Het derde gebouw (achter de oude Christelijke School) 
wordt afgestoten aan de gemeente. Er komt één schoolgebouw voor terug, op 

de plaats van het gebouw waar nu ook 'De Beke' en de gymzaal zijn 

gelokaliseerd. Met uitbouwen aan de zijkant en mogelijk de achterkant kan dit 
worden gerealiseerd. Op de plek waar nu het hoofdgebouw staat komt geen 

nieuw gebouw terug en zal, zoals vroeger, een open schoolplein worden met 
doorkijk naar de achterliggende weilanden.  

Het schoolbestuur en de projectleider zijn zich ervan bewust dat het een groot 
project in een complex gebied omvat. In 2019 zullen alle voorbereidingen 

worden getroffen en zal de architect aan de slag gaan met een ontwerp dat 

past binnen de karakteristieke dorpskern van Ransdorp.  Men streeft er naar 
dat in het voorjaar 2020 met sloop en bouw kan worden gestart.  

De komende maanden worden op regelmatige basis met de school en de 
projectleider overlegd, de eerst volgende afspraak is op 12 november. Begin 

2019 zal een avond worden georganiseerd voor dorpsgenoten waarin meer 

over de bouwplannen zal worden toegelicht. 
Gekoppeld aan Dorpsraad Ransdorp is een zogeheten werkgroep ‘Nieuwbouw 

Weidevogel’ opgezet, waarin ook 'De Beke' is vertegenwoordigd. 
Wanneer iemand geïnteresseerd is in deelname aan deze werkgroep, kan je 

een mailtje sturen naar Julia Scholten: juliascholten@hotmail.com 
 

 

Dorpsvergadering Holysloot 
Op maandag 19 november is er een Dorpsvergadering in Holysloot.  

De Dorpscommissie Holysloot bespreekt dan o.a. Update Centrale 
Dorpenraad; Relatie gemeente met Landelijk Noord; Infrastructuur in 

Landelijk Noord; Initiatief Toerisme Landelijk Noord; Holysloot van het gas? 

Locatie: Wijkgebouw Holysloot  
Tijd: 19.30 – 21.30 uur  

 

mailto:juliascholten@hotmail.com
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 

 
Intocht Sinterklaas 

Op zaterdag 24 november is het weer zover: koffie, thee, chocolademelk, 

hotdogs, theater in de kerk en muziek. Maar vooral veel Pieten en de enige 
echte Sinterklaas. Om 13.00 start langs de dijk en op het speelpleintje in 

Durgerdam het oergezellige Sinterklaasfeest met standjes en (hart) 
verwarmende Sinterklaasmuziek.   

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 ZuydeZiel.  

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 door de acteurs van het Kindertheater De Toverknol 

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 24e te zien op de dijk! 
Hartelijke groet, 

Sinterklaascommissie Landelijk Noord 
 

PS: 

Gezocht: vrijwilligers die een uurtje -of meer- de 
intocht van Sinterklaas tot een hoger niveau willen 

tillen. Openstaande vacatures: inpakken, decoreren, 
verkeer regelen, enz. Bijvoorbeeld voor vrijdag 23 

november vanaf 18 uur, 18 november vanaf 14 uur of 

24 november vanaf 10 uur. 
Of wilt u ook een plaats op het Sinterklaasfeest? 

Met een leuke act, knappe kunst of grappige 
spulletjes? 

Neem voor dit alles contact op met Marc: 

tel 06-683647123, Ddd 148 
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Glasvezel in Landelijk Noord! 

Half oktober is er een speciale editie van 't Zwaantje in Landelijk Noord 
verspreid. Hierin vertelde de Werkgroep Internet dat zij overeenstemming 

hebben bereikt met GlasDraad om glasvezel aan te leggen in ons gebied. 
Belangrijk is dat er minstens 40% deelname is voordat er begonnen kan 

worden met de aanleg. Op maandag 12 november is er een speciale 

informatieavond over het project. Al de Dorpsraden zijn hiervoor uitgenodigd. 
Wil je de werkgroep helpen om de bewoners van alle dorpen enthousiast te 

maken, dan ben ook jij van harte welkom! 
Locatie:  Kerk Ransdorp, Dorpsweg 35 

Aanvang: 20.00 uur 

Meer informatie over ons project, kijk op: 
www.centraledorpenraad.nl/glasvezel-in-landelijk-noord  

of neem contact op met Marianne, tel 020-4904437 of mail naar 
info@centraledorpenraad.nl 

 
 

Informatie & Activiteiten 

 

 
Open huis Jeugdgebouw Zunderdorp 

Het Jeugdgebouw in Zunderdorp heeft een echte metamorfose ondergaan. In 
de afgelopen maanden hebben vele vrijwilligers het dorpsgebouw verbouwd. 

Door zoveel zelfwerkzaamheid, een grote gift, een deel van de opbrengst van 
de Boerenmarkt en gespaard geld kon het hele gebouw grondig onder handen 

genomen worden.  

Er zit o.a. een nieuwe vloer in het gebouw, de muren zijn geschilderd, het 
podium is verwijderd, nieuwe toiletten zijn er gekomen en ook zijn er nieuwe 

stoelen, tafels en gordijnen gekocht. Wij zijn heel trots op het eindresultaat en 
willen het vernieuwde Jeugdgebouw graag aan iedereen laten zien op 

vrijdagavond 9 november vanaf 19:30 uur. 

Rond 20:30 uur willen wij de groep vrijwilligers bedanken, want door hen 
kunnen wij weer genieten van een schitterend wijkgebouw in Zunderdorp. Wij 

hopen dat veel mensen komen kijken en bij dit speciale moment aanwezig 
zijn. Iedereen is van harte welkom!  

Het eerste kopje/koffie of thee is gratis, daarna is er een borrel. Omdat al het 

geld helemaal op is, komen de verdere drankjes voor eigen rekening.  
Voor verhuur, prijzen e.d. kun(t) u/jij contact opnemen met: 

Hilda van Meerveld 020-6368810 / hildavanmeerveld@live.nl 

mailto:hildavanmeerveld@live.nl
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Preek van de leek in Holysloot 

Een goed gesprek is het thema van de Preek van de Leek op zondag 
11 november in het Witte Kerkje in Holysloot. Het is een laagdrempelige 

dienst waarin de preek door een leek wordt gehouden, deze keer door oud-
Ransdorper Rob Boersma. Hij is psychosomatisch fysiotherapeut en 

meditatiebegeleider en woont nu in Durgerdam. Vanuit zijn eigen vakgebied 

en leven zal hij op het thema ‘een goed gesprek’ en een Bijbeltekst, ook 
interactief en met behulp van beeldmateriaal, ingaan. 

Iedereen, dorpsgenoten, gemeenteleden en andere belangstellenden zijn van 
harte uitgenodigd. 

De dienst begint om 10 uur, maar daarvoor beginnen we al met een kop 

koffie en thee. Na de preek van de leek is er gelegenheid om met elkaar na te 
praten onder het genot van een kopje koffie en thee met wat lekkers. 

Wie zin heeft om wat lekkers te bakken voor bij de koffie kan dat doorgeven 
aan ds. Carolina Koops-Verdoes, tel. 8457369, c-koops@live.nl. 

 
 

Sint Maartenviering Dorpskerk Durgerdam 

Op zondag 11 november wordt in de Dorpskerk Durgerdam het verhaal 
verteld over Sint Maarten. Als soldaat in het Romeinse leger ontmoette hij op 

een dag bij de stadspoort van Amiens een bedelaar aan wie hij de helft van 
zijn mantel gaf. Volgens de legende stond de bedelaar symbool voor Christus 

die zei: ‘Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed.’ Na deze gebeurtenis gooide 

Maarten zijn leven drastisch om. Hij bekeerde zich tot het christendom en 
werd uiteindelijk bisschop in de stad Tours. Garmt Haakma gooide zijn leven 

ook drastisch om. Hij begon enkele jaren geleden bierbrouwerij ‘De zeven 
deugden’ waarin hij werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Hij vertelt zijn verhaal en neemt ook (najaars)bier mee uit zijn brouwerij om 
na afloop van te proeven. De viering begint om 10.30 uur. 

Adres: Dorpskerk Durgerdam, Durgerdammerdijk 76. 

 
 

Samen zingen 
Ook deze herfst gaan we weer samen zingen o.l.v. dirigent Benjamin Bakker. 

Doe je deze keer ook mee? Je hoeft echt geen geschoolde stem te hebben om 

mee te kunnen doen. Samen zingen schept een band. Wij repeteren twee 
woensdagochtenden, namelijk op 14 en 21 november in de dorpskerk van 

Zunderdorp. Inloop met koffie vanaf 9.30 uur, om 10.00 uur beginnen we met 
zingen. Graag wel even van te voren opgeven bij hildavanmeerveld@live.nl 

mailto:c-koops@live.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mantel_(kledingstuk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus_(traditioneel-christelijk)


 

8 
 

 

Samen eten in Zunderdorp 

Donderdagavond 15 november is de eerste ‘samen eten-avond’ in het 
vernieuwde Jeugdgebouw in Zunderdorp. Wat er op het menu staat, is nog 

niet bekend. Vanaf 18.00 uur staat er een drankje voor u klaar en om 18.30 
uur beginnen we met de maaltijd. Wilt u zich van te voren weer opgeven bij 

een van de diakenen of via hildavanmeerveld@live.nl. Het is namelijk fijn om 

te weten voor hoeveel personen wij de tafels kunnen dekken en de maaltijd 
klaar kunnen maken. 

Nog nooit geweest? Kom gezellig een keer mee-eten en proef de fijne sfeer 
(en het eten) en de ontmoeting met dorpsgenoten. 

Weet dat je/u welkom bent! 

 
 

 
Vrouwen van Nu, Schellingwoude 

Donderdagmiddag 15 november van 14.00 tot 16.00uur. 
De geschiedenis van het ondergoed vertelt door Wietse van Houten 

Deze afdelingsavond staat de geschiedenis van het ondergoed vanaf 1850 

centraal. Wietse van Houten vertelt uitgebreid over de historie en nostalgie 
van het ondergoed. Als oud-directeur van een textielimport en groothandel is 

Wietse een absolute kenner op dit gebied. Hij toont een bijzondere collectie 
ondergoed, begeleid door humoristische anekdotes en wetenswaardigheden. 

Over ondergoed valt veel te vertellen. Zo werd er bijvoorbeeld voor 1850 in 

het geheel geen ondergoed gedragen? Ieder item dat Wietse toont die avond 
heeft zijn eigen verhaal of roept weer verhalen op.  

De verzamelnaam ondergoed komt overigens van de oude zegswijze “onder 
het goed verborgen. 

Lady's only / Leden gratis / Niet leden € 5,- 
 

 

 
Hatha Yoga in het wijkgebouw van Schellingwoude 

Ontdek je mogelijkheden tot meer ontspanning, souplesse en vitaliteit o.l.v. 
een ervaren docente. Veel individuele aandacht, instappen kan op elk niveau. 

Lestijden: maandag van 18 tot 19.15 uur, dinsdag van 20 tot 21.15 uur en 

woensdag 18.45 tot 20.00 uur. 
Voor meer info of aanmelden voor een gratis proefles: arja662@gmail.com 

 
 

mailto:hildavanmeerveld@live.nl
mailto:arja662@gmail.com
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Samen eten in Holysloot 

Gezellig met elkaar eten, onder het genot van een drankje, de tafels versierd, 
er is heerlijk gekookt. Dat zijn de ingrediënten voor het samen eten in het 

Witte Kerkje in Holysloot. Onmisbaar daarbij zijn de eters en de kokers. 
Iedereen is van harte welkom, dus ook als u niet lid bent van onze gemeente. 

Iedereen mag aanschuiven en neem gerust iemand mee.  

Het samen eten is op vrijdag 16 november, om 18.00 uur. Graag weten we 
vooraf voor hoeveel mensen we gaan koken, opgeven kan bij ds. Carolina 

Koops-Verdoes, c-koops@live.nl, tel. 8457369 of bij Ineke Spelt, 
fam.spelt@kpnmail.nl, tel. 6368846 of via de lijst in de kerk. 

Wie zin heeft om te koken of om mee te helpen bij de voorbereidingen of op 

de avond zelf kan dat ook aan hen doorgeven. Dienen we rekening te houden 
met dieet of allergie, of heeft u vervoer nodig, ook dat horen we graag. Van 

harte welkom om mee te eten! 
 

 
 

Aangeboden bijles door ervaren Remedial Teacher 

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en er zijn nog enkele plaatsen vrij bij 
de praktijk Durgerdam. Er is de mogelijkheid om bijles te krijgen voor spelling, 

(begrijpend) lezen, rekenen en studievaardigheden. 
Aanmelding kan bij Jessica Mulder tel. 06-10588109 of mailen naar 

jessicaf345@gmail.com 

 
 

 
opslagruimte gezocht in Ransdorp 

Voor mijn volwassen verstandelijk gehandicapte zoon van 20 zoek ik een 
ruimte waar hij droog zijn lego kan bewaren. Zijn lego zit in afgesloten dozen. 

hij woont op de Liergouw en het zou handig zijn als hij een paar dozen ergens 

anders kan opslaan omdat zijn appartement maar beperkte ruimte heeft. 
Graag contact zoeken met Jorika Ris 06-25135193 of jorika.ris@gmail.com 

 
 

mailto:c-koops@live.nl
mailto:fam.spelt@kpnmail.nl
mailto:jessicaf345@gmail.com
mailto:jorika.ris@gmail.com
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Dorpsgenoten in actie! 

Twee jaar geleden werden onze dochters Nore en Vieve in het AMC geboren 
met slechts 24 weken en 5 dagen. Vroeggeboren baby's lopen een groot risico 
op hersenbloedingen, hart- en longproblemen en infecties. Er brak een lange 
periode van intensieve zorg, verdriet en onzekerheid voor ons aan. Na een 
periode van 28 weken en 5 dagen waren Nore en Vieve eindelijk thuis. De 
artsen en verpleegkundigen spreken wij nog regelmatig, want van de kindjes 
die het halen zijn de zorgen na de couveuse nog lang niet voorbij. Wij willen 
het kinderziekenhuis graag steunen, want er is veel onderzoek nodig voor de 
preventie van vroeggeboorte en voor de zeer gespecialiseerde zorg van 
extreem kwetsbare baby's. 
We organiseren daarom een benefietconcert zaterdag 17 november a.s. in 
de Kerk van Broek in Waterland. Op het programma staat het feestelijke 

Magnificat van C.P.E. Bach. De opbrengst van dit concert gaat naar het Emma 
Kinderziekenhuis. U kunt uw steentje bijdragen door een kaartje te kopen 

voor dit concert. Kies uit een kaartje van € 20,-, € 30,- of € 40,- en bepaal zelf 
uw bijdrage aan dit goede doel.  

Zaterdag 17 november om 20:15 uur in de Broeker Kerk, Broek in Waterland  

Entree: €20,- / €30,- / € 40,- 
Kaarten: via www.amsemble.nl of Email naar kaartenvoorverkoop@gmail.com 

Mocht u niet in de gelegenheid zijn het concert te bezoeken, dan kunt u een 
donatie doen op onze actiepagina op www.geef.nl. Zoek onder acties op 

Benjamin & Anne-marie Bakker. 

Alvast heel hartelijk dank! 
Wij hopen u op 17 november te mogen bedanken voor uw bijdrage. 

Anne-marie & Benjamin Bakker 
 

 
Nooit te oud om leren: 

Kom op pianoles bij Mees! 40 minuten, kosten: € 20,- plaats: Dorpsstraat 41, 

Holysloot tel: 06-24665235 email: meesmees@casema.nl 
 

 
Telefoongids Zunderdorp 

Zunderdorp heeft een eigen telefoongids. De telefoongids is ingedeeld op 

alfabet en op straatnaam. De telefoongids is voor € 3,50 te koop bij Teun Klijn 
(Nieuwe Gouw 2) of bij Hilda van Meerveld (Kerklaan 12 of via 

hildavanmeerveld@live.nl). Wilt u wijzigingen of aanvullingen doorgeven aan 
Teun Klijn (klijnteun@kpnplanet.nl). 

mailto:meesmees@casema.nl
mailto:klijnteun@kpnplanet.nl
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Concert Dorpskerk Durgerdam met jubilerend orkest d’Oude Stadt 

Op zondag 18 november 2018 om 14.30 uur geeft orkest d’Oude Stadt een 
concert in de Dorpskerk Durgerdam onder leiding van dirigent János Kónrad. 

Het orkest viert met dit concert haar 40 jarig jubileum.  
Het programma  begint met een ouverture van Boccherini  en bestaat verder 

uit symfonieën van Haydn, Mozart en Stamitz. Hoogtepunt is het Hoboconcert 

in C groot van Joseph Haydn met  solist Hans Zoutendijk, vaste hoboïst van 
d’Oude Stadt. Aan dit hoboconcert nemen diverse gastmusici deel, zoals 

trompettisten en een paukenist.  
János Konrád is sinds 1996 de vaste dirigent van orkest d’Oude Stadt. Hij is al 

jaren aanvoerder van de altviolisten in het Nederlands Philharmonisch Orkest 

en behaalde zijn diploma orkestdirectie in 1988. 
De kerk aan de Durgerdammerdijk 76 is open vanaf 14.00 uur en de entree 

bedraagt € 12,- inclusief consumptie. Toegang met CJP en Stadspas € 10,- 
kinderen tot en met 12 jaar gratis. 

 
 

 

Kunst in de Kerk uitverkocht! 
Het Kunst in de Kerk concert van Ricky Koole & The Bayou Mosquitos dat op 

zondag 18 november gehouden wordt is helaas al uitverkocht! 
Binnenkort worden de nieuwe concertdata voor 2019 bekend gemaakt. Hou 

onze website www.holysloot.nl in de gaten en abonneer je daar op onze 

nieuwsbrief of volg ons via Facebook @HolyslootKunstindeKerk. 
 

 
 

VrijMiBo Zunderdorp 
Op vrijdag 23 november is alweer de vijfde Zunderdorpse 

vrijdagmiddagborrel van 17.00 tot 20.00 uur. Dit keer is het Jeugdgebouw 

onze locatie. Een mooie gelegenheid om het geheel vernieuwde interieur te 
kunnen bewonderen. Vind je het een leuk initiatief? Wil je meehelpen of 

organiseren of wil je wat anders kwijt? Neem gerust contact met ons op!  
Tot de 23de, 

Edwin Heerding (06-212 38 068) Gijs Homburger (06-555 46 667) 

Monica Homma (06-245 44 722) Harry Mars (06-226 01 972) 
 

 

http://www.holysloot.nl/
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De Waterlandse Melkschuit bestaat 5 jaar!  

Het is al weer 5 jaar geleden dat de replica van de Waterlandse Melkschuit 
gedoopt werd met de naam Jacob van Zalinge. 

Sindsdien heeft de melkschuit onder meer 
meegedaan met Sail 2015, de Jan Haring Race 

(vlagvertoon), havenfestival Huizen. 

Er is gezeild op het Markermeer en vrijwel wekelijks 
wordt geroeid voor de haven van Durgerdam. 

De replica van de melkschuit is ondertussen ook 
officieel erkend door het Stamboek Ronde en 

Platbodemjachten. Wat eeuwenlang de schakel 

tussen het veenweidegebied met productie van verse melk en de grote stad 
Amsterdam was, leeft weer. En we gaan weer meedoen met Sail 2020... 

Maar eerst gaan de op 24 november 2018 vanaf 15.30 uur vieren dat de 
melkschuit 5 jaar bestaat in het clubschip van Zeilvereniging het Y in de 

jachthaven van Durgerdam. Inwoners van Waterland die zich hierbij 
betrokken voelen, zijn natuurlijk welkom. Stuur dan wel even mailtje naar Ron 

de Muijnck (e-mail ron@ymba.nl), want de boot kan ook vol lopen. 

Oproep: We gaan tijdens deze viering ook een veiling houden. Heeft u 
hiervoor iets in te brengen dat (n)iets met de melkschuit te maken hebben en 

geld voor de stichting De Waterlandse Melkschuit kan opleveren, neem ook 
dan contact op met Dave Bouw (e-mail davebouw@noorderijdijk.nl). 

Website http://www.waterlandsemelkschuit.nl 

 
 

 
SintPint in De Zwaan 

Op 24 november organiseren de Oranjevereniging Ransdorp en Hotel Café 
de Zwaan samen de tweede Ransdorpse Sintpint! Een kleine bierproeverij in 

combinatie met een gezellige borrel. Vanaf 20:00 uur staat de 

Oranjevereniging met diverse speciaalbieren voor je klaar. Voor €10,- kan je 
al drie biertjes proeven!  

Minder grote speciaalbier fanaat? Yvonne staat natuurlijk voor je klaar met 
genoeg andere lekkere versnaperingen. Komt allen! 

 

mailto:ron@ymba.nl
mailto:davebouw@noorderijdijk.nl
http://www.waterlandsemelkschuit.nl/
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Waterlandse wijnproeverij, Profumo 

Op zaterdag 24 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). 
Op de proeverij worden tien winterse winterwijnen geschonken, bestand 

tegen ijzige tijden. Aansluitend aan de proeverij zal Profumo in samenwerking 

met thuiskok Boudewijn Hofman een uitgebreid feestelijk herfstbuffet (warme 
en koude gerechten) verzorgen, waarbij uiteraard een mooi glas wijn wordt 

geserveerd. Ook zal de Russische kunstenares Masha Brzhezinskaia nieuw 
werk exposeren. 

Kosten van de proeverij bedragen €10,- per persoon. Het diner, inclusief een 

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 of email: profumo@ziggo.nl 

Indien u wilt blijven dineren dan horen wij dat graag voor zaterdag 17 
november. Er is plaats voor maximaal 40 personen. Leuk als u een introducé 

meeneemt. Wij hopen u te zien op zaterdag 24 november! 

Met vriendelijke wijn- en spijsgroet, 
Marco & Boudewijn Hofman 

 
 

Recycle Sint in Durgerdam 

In plaats van allemaal nieuwe spullen te kopen voor Sinterklaas, kun je op 
deze avond speelgoed waar je kind op uitgekeken is, ruilen voor iets anders 

moois! Dus sprokkel snel alle spelletjes, speelgoed en kinderboeken bij elkaar 
waar jouw kind niet meer naar omkijkt, maar waar een ander kind heel blij 

van kan worden! 
Hoe werkt het: 
1. Het eerste uur van de avond brengt iedereen zijn/haar speelgoed in 

2. Per inbreng krijgen je waardebon(nen) 
3. Ondertussen wordt al het speelgoed per categorie gesorteerd 

4. Met je waardebon(nen) 'koop' je een ander cadeau terug 
5. Al het speelgoed wat overblijft gaat naar een goed doel (tenzij je aangeeft 

dat je het terug wilt hebben) 

Waar & Wanneer: 
Zondag 25 november, inleveren:19:00 - 20:00 uur, ruilen:20:00 - 22:00 uur 

Kerk Durgerdam, Durgerdammerdijk 76 
Tegen een kleine vergoeding is er wat lekkers te drinken! 

mailto:profumo@ziggo.nl
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Kledingbeurs & Rommelmarkt 

De kledingbeurs en rommelmarkt in het Dorpshuis van Holysloot is weer 
geopend op zaterdag 1 december van 11 tot 14 uur! 

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! 

Sokken en dassen weer 
De herfst is weer in het land. Een mooi moment om de hele breivoorraad van 

de vroegere vrouwenvereniging weer eens voor u uit te stallen.  

Dit doen wij zaterdag 1 december a.s. in de kringloopwinkel van Holysloot 
van 11 uur tot 14 uur. 

De volledige opbrengst is voor de Prot.Gem.Ransdorp-Holysloot. 
 

 
Muziekshow 'Rot op met die geraniums!' met Arno Smit 

Sinds enkele weken toer ik met de Rudy Bennett (The Motions), Specs 

Hildebrand, Maarten Spanjer (o.a. tv-serie TAXI) en de band New Motion door 
het land met onze nostalgische muziekshow over de jaren 50 en 60. 

Live-muziek, afgewisseld met jeugdherinneringen van en door Maarten 
Spanjer. Ik verzorg de presentatie en geef wat impressies over de tijd van 

toen. Een aantal mensen uit Waterland zijn al geweest (en waren 

enthousiast), maar niet iedereen wist ervan: ‘Had het maar gezegd!’ 
Op vrijdag 14 december a.s. staan we in het Kennemer Theater in 

Beverwijk, dichter bij Waterland komen we helaas niet meer. Voor meer 
speeldata en kaarten bestellen, zie: www.rotopmetdiegeraniums.nl 

Erg leuk als jullie komen! Meer info: 06-1441 0360 
Arno Smit (o.a. script WIE WIND ZAAIT, Ransdorp 2016) 

 

 
In Schellingwoude: Een Wereldse Kerst 

Op zondagmiddag 16 december geeft het Koor van Schellingwoude een 
optreden in de Schellingwouderkerk, aanvang 15.00 uur tot 17.00 uur. 

Het optreden is in samenwerking met het By-Reine vioolkwartet en de 

zanggroep de Christmas Ladies. 
Entreekaarten incl. consumptie en programmaboekje € 8,- en kinderen € 2,- 

Reserveren kan bij Mary Takken: 020-4904477 of 06-28057866 
 

http://www.rotopmetdiegeraniums.nl/
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Hoe gaat het toch met stoelyoga bij YogaClub Ransdorp 

Sinds september is er in dorpshuis 'De Beke' in Ransdorp een groepje mensen 
gestart met stoelyoga. Dat vindt altijd plaats op maandagmiddag van 17.00 

tot 18.00 uur. Er zijn inmiddels 4 mensen die een vaste kern vormen. Soms 
doen er 5- en soms doen er 6 mensen mee. Het groepje is nog best klein en 

we doen hierbij samen een oproep om meer mensen aan te laten sluiten! 

Om mensen te motiveren om mee te doen met stoelyoga, lijkt het ons het 
beste om u een beschrijving te laten lezen van de ervaringen van een aantal 

vaste mensen: 
Alice, leeftijd 60+: 
Ik heb chronisch last van een heup en ik heb soms last van evenwichtstoornis. 

Ik heb altijd zelf oefeningen gedaan om mijn lichaam soepel te houden. Ik 
doe nu mee aan stoelyoga en ik merk dat ik leniger word en dat ik mijn armen 

en benen soepeler begin te bewegen. Tegelijk vind ik het ook nog leuk ook 
om dit te doen. Ik had dit eigenlijk jaren eerder moeten gaan doen! 

Jan, leeftijd 80+: 
Ik ben heel tevreden dat ik (bij toeval) meedoe met stoel yoga. Ik doe niet 

mee aan yoga op een mat op de grond, want steeds moeten opstaan is vrij 

lastig voor mij. Heel belangrijk voor mij is leren rechtop te zitten en te lopen. 
En alle bewegingen wat langzamer en met aandacht te doen. Het is voor mij 

vooral belangrijk om niet te snel te gaan. Het oefenen met stoelyoga kost 
maar een uur per week maar ook buiten dat uur ben ik soms even, soms wat 

langer met mijn lichaam bezig. Stoel yoga is voor mij iets om nog lang te 

blijven doen! 
Everdine, leeftijd 60+: 
Sinds september doe ik mee met stoelyoga. De spieren in mijn hele lijf 
worden tijdens zo’n sessie onder handen genomen en dat doet me goed! 

Je hebt er soms wat spierpijn van, maar voor mij is dat een teken dat ik het 
goed heb gedaan! Ik vind het jammer dat het groepje zo klein is. Dus kom 

eens kijken, of doe vooral een keertje mee! Denk niet; 'dit is niets voor mij!' 

Wilt u een proefles vrijblijvend bijwonen? Stuur dan een e-mail naar: 
info@GittaYoga.nl of bel: 06-28029432. 

 
 

mailto:info@GittaYoga.nl


 

 

 

Agenda november 2018 

 

 

  9 november Open huis Jeugdgebouw Zunderdorp 
11 november Preek van de Leek, Holysloot 
11 november St Maartenviering, Dorpskerk Durgerdam 
12 november Bijeenkomst Glasvezel, Ransdorp 
14 november Samen zingen, Zunderdorp 
15 november Samen eten, Zunderdorp 
15 november Vrouwen van Nu, Schellingwoude 
16 november Samen eten, Holysloot 
18 november Concert Dorpskerk Durgerdam 
19 november Dorpsvergadering Holysloot 
20 november Soos Holysloot, Bezoek Wijkagent 
  
20 november Dorpsraad Ransdorp, CDR 
21 november Samen zingen, Zunderdorp 
23 november VrijMiBo Zunderdorp 
23 november Ophaaldag grof vuil 
24 november Intocht Sinterklaas Durgerdam 
24 november Waterlandse Melkschuit 5 jaar 
24 november Waterlandse wijnproeverij, Schellingwoude 
24 november SintPint, Ransdorp 
25 november Recycle Sint, Durgerdam 
27 november Dagelijks bestuur, CDR 
  1 december Kledingbeurs & Rommelmarkt, Holysloot 
  4 december Soos Ransdorp, Sinterklaasviering 
 


