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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 29 november 2019 

Redactie Dorpsweg 35 

1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 

info@centraledorpenraad.nl 

Website: 

www.centraledorpenraad.nl 

Oplage 1020 exemplaren 

Bezorging J. Gils (020-6368967) 

Tekening Dorpsstraat Holysloot 
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 

 

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

beginnen doorgaans om 20.00 uur. 

6 november  Stadsdeel commissie Noord-Oost 
16 november  Werkgroep Openbaar Vervoer 

29 november  Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
 

 
 

Toekomstig openbaar vervoer in Landelijk Noord 

Na de bewonersbijeenkomst van september is de nieuwe werkgroep 
Openbaar Vervoer alweer drie keer bij elkaar geweest om de mogelijkheden 

van toekomstig openbaar vervoer in Landelijk Noord te bespreken. Er wordt 
toegewerkt naar een voorstel dat bij de wethouder voorgelegd kan worden. 

Meer informatie: http://www.centraledorpenraad.nl/openbaar-vervoer 

Aanmelden voor de werkgroep is ook mogelijk, neem dan contact op met 
info@centraledorpenraad.nl of 020-4904437. 

 
 

 
Bewonersbijeenkomsten glasvezel 

GlasDraad gaat een glasvezelnetwerk 

aanleggen in Landelijk Noord. 
Heeft u zich aangemeld voor glasvezel en 

wilt u weten hoe de aanleg precies in z’n 
werk gaat? Binnenkort vinden er 5 bewonersavonden plaats in het gebied, 

waar GlasDraad Landelijk Noord u graag informeert over de werkzaamheden 

en de planning. Ook is er uiteraard ruimte om vragen te stellen. U bent van 
harte welkom op onderstaande avonden. 

De presentaties starten telkens om 19.30 uur. 
 dinsdag 19 november  Jeugdgebouw Zunderdorp 

 dinsdag 26 november  Wijkgebouw Holysloot 

 dinsdag 3 december  Kerk Durgerdam 

 woensdag 11 december  Dorpshuis De Beke Ransdorp 

 donderdag 19 december Wijkgebouw Schellingwoude 

Wilt u meer weten, neem dan contact op met het team van GlasDraad, 

tel 0850-645050 of mail naar landelijknoord@glasdraad.nl 
of met het kantoor van de Centrale Dorpenraad, 

tel 020-4904437 of mail naar info@centraledorpenraad.nl 
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Ingezonden stuk: 
Reactie op ingezonden stuk in 't Zwaantje van oktober 2019 
Na deze reactie wordt het onderwerp afgesloten. 

Overlast van vliegverkeer boven Landelijk Noord? 

Ook ik ben een verontruste inwoner van Landelijk Noord en Ransdorp in het 
bijzonder, maar niet over de overlast van vliegtuigen maar van een 

ingezonden stukje in het Zwaantje van oktober. 
Ik woon meer dan 50 jaar in Ransdorp, mijn kinderen en kleinkinderen 

hebben ook gelukkig een plek gevonden in dit prachtige, rustige dorp met een 

florerend verenigingsleven. 
In deze 50 jaren heb ik nimmer overlast gehad van overkomende vliegtuigen, 

soms bij bepaalde windrichting komen ze over en hoor je ze, maar overlast, 
dat is niet het geval. Door mijn vele contacten in het dorp bij de 

dorpsbewoners en in het verenigingsleven, heb ik nog nooit iemand horen 
praten over overlast van vliegtuigen. 

Ik vind het ingezonden stuk van een nieuwe bewoner, die de stad is ontvlucht 

naar ons mooie, rustige Landelijk Noord dan ook erg suggestief in zijn oproep 
om meer meldingen te maken van geluidshinder, omdat hij op de website 

haast geen meldingen ziet vanuit Landelijk Noord. Deze uitkomst geeft dan 
ook helder weer dat wij hier geen overlast van vliegverkeer ondervinden, 

althans niet in die mate dat er werkelijk van overlast kan worden gesproken. 

Het is te wensen dat de inwoners van Landelijk Noord zich niets aantrekken 
van deze oproep, tenzij ze zelf echt hinder ondervinden, zodat wij niet 

meedoen aan het opschalen van geluidshinder om zo de hinderstatistieken 
een nog hogere score te geven. 

Het zou meer acceptabel zijn als deze nieuwe inwoner alleen zijn eigen 
“overlast ”meld en niet de andere inwoners een bepaalde richting in praat 

middels zijn ingezonden stukje, ondertekend door Arjan S. 

Jammer dat hij zijn achternaam en dorp niet bekend heeft gemaakt! 
met vriendelijke groet, 

een verontruste inwoner van Ransdorp, 
Fred Komin 

 

 
Nieuwe website Durgerdam 

Sinds kort heeft Durgerdam een nieuwe website waar allerlei informatie over 
het dorp te vinden is. Nieuws en actualiteiten, adressenboek en een agenda 

met diverse activiteiten die in Durgerdam gepland staan. Blijf dus op de 

hoogte en kijk op www.onsdurgerdam.nl  
Groeten, Dorpsraad Durgerdam 

Jules, Balster, David & Angela 

http://www.onsdurgerdam.nl/
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 

 
Intocht Sinterklaas 

Op zaterdag 23 november is het weer zover! De enige echte Sinterklaas 

komt aan per boot en zet voet aan wal in Durgerdam. 
Het wordt een groot feest met: koffie, thee, chocolademelk, hotdogs, theater 

in de kerk en muziek. Met dit keer vooral veel 'klimmerige' Pieten en die 
Sinterklaas zullen omringen. Om 13.00 start langs de dijk en op het 

speelpleintje in Durgerdam het oergezellige Sinterklaasfeest met standjes en 
muziek. 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. Hiervoor kunt u terecht in het blauwe huis - 

Durgerdammerdijk 71- grenzend aan de speeltuin. 

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 - kindertheater - is om 15:00u in de kerk. Om 
teleurstellingen te voorkomen: de voorstelling 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 23ste te zien op de dijk! 

Hartelijke groet, 
Sinterklaascommissie Landelijk Noord 
 

PS.: 
Vrijwilligers gezocht die een uurtje - of meer - de intocht van Sinterklaas vorm 

willen geven. Openstaande vacatures: inpakken, decoreren, schminken, enz.  
Bijvoorbeeld voor, 15 november vanaf 19.00, 17 november vanaf 

14:00/16:00u., vrijdag 22 november vanaf 18:00u. Of 23 november vanaf 
10:00u. 

Ook een plaats of kraam op het Sinterklaasfeest? Met een leuke act, knappe 

kunst of grappige spulletjes? 
Neem dan contact op met  

Marc: 06-683647123, Ddd 148, 
Pieternella: 06-24422088, Ddd 103. 
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Verslag informatieavond nieuwbouw Weidevogel 

Op woensdag 30 oktober was er een informatieavond over de 
nieuwbouwplannen voor basisschool De Weidevogel in Ransdorp. 

Bewoners en belangstellenden werden door vertegenwoordigers van 

schoolbestuur INNOORD geïnformeerd over de voortgang van de nieuwbouw. 
 

Het ontwerp 
Architectenbureau BDG Architecten’, heeft van de ontwerpen die er nu liggen 

een maquette gemaakt. De ontwerpen gaan uit van een rijtje puntdaken die 

passen binnen het beeld van Ransdorp. Deze maquettes waren niet te zien op 
de avond. Reden hiervoor was dat de besluitvorming binnen de gemeente is 

vertraagd. De gemeentelijke Diensten Stedebouwkunde en de Dienst 
Monumenten verschillen van mening over de richting waarin de daken moeten 

worden gebouwd. Haaks op de dorpsweg, of juist met de dorpsweg mee. Het 
schoolbestuur hoopt voor het einde van het jaar een beslissing te horen zodat 

ze verder kunnen. Hierdoor is de planning voor de nieuwbouw wel met een 

paar maanden vertraagd. Werkzaamheden starten op zijn vroegst in de herfst 
van 2020. 

Bouwweg 
Drie mogelijke routes worden bekeken: via de Dorpsweg, via het stuk weiland 

grenzend aan het schoolplein en vanaf de Liergouw via het water. Deze 

laatste optie is waarschijnlijk uitgesloten. Van de twee andere opties wordt nu 
ook onderzocht wat de kosten zijn. 

Verkeer 
Wanneer de Liergouw klaar is voert ingenieursbureau Goudappel Coffeng een 

verkeersonderzoek uit. Het doel is een goed beeld krijgen van de 
verkeerssituatie in het dorp en de mogelijkheden voor verbetering die met de 

nieuwbouw kunnen worden meegenomen. 

Tijdelijke locatie voor school tijdens bouw 
Het idee is om vanaf de sloopperiode de gehele school tijdelijk van andere 

huisvesting te voorzien. Er wordt nu gesproken over een terrein aan het eind 
van de Volendammerweg, ook andere locaties worden nog onderzocht. 

Buitenschoolse Opvang 
In de nieuwbouw van de school is ook ruimte voor buitenschoolse opvang van 
maximaal 16 kinderen. 

Informatie over vervolg 
Op de avond is afgesproken dat, zodra de beslissing van de gemeente over 

het ontwerp bekend is en er een goedgekeurd ontwerp getoond kan worden, 

er weer een informatie avond komt. 
 

Dorpsraad Ransdorp 



 

7 
 

 

Informatie & Activiteiten 

 
Samen eten in Zunderdorp 

De eerste samen-eten-avond van dit nieuwe winterseizoen is op 

donderdagavond 7 november. Op het menu staat een heerlijke herfstsoep, 
boerenkool of zuurkool met worst en een verrassingstoetje.  

Iedereen is weer van hartelijk welkom. Vanaf 18.00 uur staat er een drankje 
klaar.Voor de koffie of thee rond 20.00 uur zal onze predikant ds. Taco Koster 

deze avond afsluiten.  
Wilt je je wel van te voren even opgeven bij hildavanmeerveld@live.nl of via 

tel. 020-6368810. Wij weten dan voor hoeveel personen de tafels mooi gedekt 

kunnen worden en er genoeg plek voor iedereen is om aan te schuiven. 
 

 
Sint Maarten dienst in Dorpskerk Durgerdam 

Op zondag 10 november is er in de Dorpskerk Durgerdam een Sint Maarten 

dienst. Diaconaal opbouwwerker in Amsterdam Noord, Huub Waalewijn, is de 
voorganger. Hij verbindt in de viering zijn werk in Noord met het verhaal van 

Sint Maarten. Huub werkt o.a. met mensen die in de schulden zitten en hij is 
een van de initiatiefnemers van de Sociale Kruidenier, een winkel gekoppeld 

aan de Voedselbank in Noord waar mensen (non-food) boodschappen kunnen 
doen. Het wordt een viering waar het verhaal van Sint Maarten aan ten 

grondslag ligt, zijn mededogen, omkijken naar de ander, hulp voor hen die 

geen helper hebben. Hoe kwam Sint Maarten tot dat beroemde moment 
waarop hij zijn mantel in tweeën sneed en deelde met een bedelaar? 

Was dat een beetje te veel van het goede? Of juist een wat magere reactie? 
Een dienst over idealen, koppen in het zand, cognitieve dissonantie en 

tandenstokers. Aanvang: 10.30 uur. Na afloop is er koffie/thee en gelegenheid 

om na te praten. 
U kunt producten meenemen voor de Sociale Kruidenier, die zijn heel erg 

welkom om de schappen aan te vullen! Populaire producten in de winkel zijn 
wasmiddel (vloeibaar / poeder), zonnebloemolie, tonijn in blik, shampoo en 

tandpasta. Merk maakt verder niet uit. 
 

 

Raadhuis Ransdorp te huur 
De huidige huurders van het Raadhuis vertrekken binnenkort naar een andere 

locatie. Het pand komt dus beschikbaar voor een nieuwe huurder. De 
verhuurder, Stadsherstel, biedt de locatie inmiddels aan op hun website: 

https://www.stadsherstel.nl/100/verhuur/?id=1511  

https://www.stadsherstel.nl/100/verhuur/?id=1511
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Jeroen Kramer zingt! 

Zondag 10 november, 16.00 uur (zaal open 15.30 uur), in de hooischuur 
van Angela en Albert, boerderij De StadsHoeve, Zunderdorpergouw 29 

(superleuke plek!). Toegang € 10,- inclusief drankje en hapje. Graag 

reserveren: gj.stolk@movement.nl (geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar - tot 
15 jaar gratis). 

De voorstelling; Schoonheid en raarte strijden om de aandacht als Jeroen 
Kramer, gewapend met slechts een stem en een gitaar, zijn publiek een 

volstrekt eigen universum binnen voert. Jeroen zingt eigen Nederlandstalig 

werk, plus een handvol frisse vertalingen van classics als 'Heard it through the 
grapevine'(Ik lees het op de buurt-app), 'Heartbreak Hotel'(Hotel 

liefdesverdriet) en 'Johnny B. Goode'(Arie van Zelf). 
Weliswaar bezingt hij wat ons allemaal bezig houdt -seks, geld, liefde, 

ouderdom, de dood en het woelige wereldtoneel, – maar hij heeft daar zo zijn 
eigen kijk op, als in het hilarische 'Bustehouder', of het ontroerende 'Dat ben 

ik'. Zie ook https://jeroenkramer.nl/muziek/ 

Trouwens, herkennen we deze Jeroen niet van het Sinterklaasjournaal?  
Dat zou zo maar kunnen. Maar dit is nu eens geen kinderprogramma. 

 
 

Vrouwen van Nu 

Op donderdagmiddag 14 november om 14.00 uur is Mw. Wil Gorter van 
hoedenmuseum Zet ‘m Op uit Andijk te gast in het Wijkgebouw van 

Schellingwoude. Zij vertelt op humoristische wijze alles over hoeden en allerlei 
bijzondere hoofddeksels. Vanaf 2001 heeft ze haar hoedenverzameling voor 

het publiek tentoongesteld in haar museum.  
Wil verzamelt ca. 20 jaar hoeden en alles wat ermee te maken heeft. Zoals 

hoedenspelden, dozen, platen, boeken, enz., Inmiddels is de verzameling 

uitgegroeid tot ongeveer 600 hoeden. Ze volgt cursussen hoedenmaker en 
diverse workshops om bij te leren en bij te blijven. 

Lady’s only en leden gratis, niet leden € 5,- 
Adres: Wijkergouw 12, Schellingwoude 

 

 
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:gj.stolk@movement.nl
mailto:arja662@gmail.com
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Concert `Side by side’ 

Op 17 november geeft zangeres Laura Polence een concert in het Witte 
Kerkje van Holysloot. Met Lennart Heyndels op bas, Pau Sola Masafrets op 

cello en Onno Govaert op drums en percussie. 

Laura Polence is geboren en opgegroeid in Letland. Sinds 2007 woont zij in 
Nederland waar ze aan het Conservatorium van Amsterdam heeft gestudeerd. 

Polence (1987) werkt als zangeres, componiste , speelt piano en diverse 
andere instrumenten. Haar achtergrond van Letse volksmuziek heeft zich 

vermengd met de Europese invloed van haar studie en haar liefde voor 

Braziliaanse pop, moderne jazz en geïmproviseerde muziek. 
In 2018 maakte Laura de cd "Side by Side", haar eerste presentatie als 

componist en bandleider op eigen naam. Eerder maakte zij diverse cd’s met 
de band Snowapple. Laura won de Beste Compositie Prijs bij de Dutch Jazz 

Competition 2012 en met de vocale groep `Latvian Voices’ won zij de 1ste 
Priis en de gouden medaille in de categorie `Female Chamber Choir’ and 

`Champions of the World Choir Games’ in the World Choir Games 2012 in 

Cincinnati, USA. Laura’s arrangement van de Letse folk song “Stāvēju, 
dziedāju” werd geselecteerd voor het Latvian Youth Song and Dance Festival 

2015 en gezongen door 10.000 kinderen! 
Aanvang 15.00 uur, en kaartjes á € 15,- zijn te koop op www.holysloot.nl of 

www.cangotickets.com/waterlandprojecten 

Er zijn maximaal 70 kaarten dus op tijd kopen is aan te raden! 
Mochten er nog kaarten beschikbaar zijn, dan ook te koop aan de deur, we 

hebben geen PIN. 
 

 
 

Schaatsen slijpen 

Uw vertrouwde adres op Liergouw 6, Schellingwoude 
TB Lassche, tel: 06-40466668 

Als zoon van de grondlegger van de 'Vikingschaats' slijp ik al vele tientallen 
jaren schaatsen zoals het behoort. Dat betekent niet alleen slijpen, maar 

richten, profileren en slijpen voor één prijs. 

Wees zuinig op uw schaatsen, ik ben het ook. 
Herstelbare schades en gebreken kunnen worden gerepareerd. 

Tevens nog diverse schaatsen (gebruikt / nieuw) in de uitverkoop. 
Noren, Hockey’s en Kunstschaatsen, want de schappen raken straks leeg en 

worden niet meer aangevuld. 

Voor de liefhebber ook nog ‘houten schaatsen’ in de aanbieding. 
 

https://www.facebook.com/lennartheyndels/?__tn__=K-R&eid=ARDWFO9eshpYqdCG_o0OHDqyVZfc2hl2NgHn3rWgencFfxSW5_0_QER27y1WbGq-_urXEnroa4kNixND&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDDxlIST-2cQIFEdy-vUkMQXeM1UGzkoXR6dauSWxRlVt_Px4RbucaXoA4dI0gA17BrXcbnMWremgsquPB7lEq5Ii3hZ7qO6a041NbKkPi5UTicLKSL7lMoCffzT-KIegjMoReZGT7QLc17vniCEEW5LX5RZVCLgHrLo9i7Hf2tkdOQvEfB9vUfBRIOQ0Tg6LTu2_L0QjjcOwMAlIEu4zexYLflNaJEjoNqniEySWA9HI82YRYwy-I2tyJe3CSu_M2dOnA5Kbcmmv0R8aOdS61zqU1zX9nj1cnP8jJRerAYQmNBiEUjO62PgVQxxa2umPpYoK0yVnmC20NvpQ9wLFgVrw
http://www.cangotickets.com/waterlandprojecten
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2de editie Recycle Sint in Durgerdam 

Na het succes van vorig jaar is er dit jaar weer een Recycle Sint in de kerk in 
Durgerdam! Dus verzamel alvast spelletjes, speelgoed en kinderboeken bij 

elkaar waar jouw kind niet meer naar omkijkt, maar waar een ander kind heel 

blij van wordt. 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! 
Tip! Kijk ook eens in de schuur of er nog skeelers, schaatsen, 

voetbalschoenen, toffe rugzakken of andere (sport)accessoires liggen die niet 

meer gebruikt worden en een ander kind blij van wordt.  
Wat hoef je niet mee te nemen: 
 Knuffels  

 Incomplete puzzels, spellen, etc. 

 Kapot speelgoed 

 Kinderboeken die echt te oud zijn voor de huidige generatie 

 Klein, plastic “rommel” speelgoed 

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 op tafels 

4. Met je waardebon(nen) 'koop' je een ander speelgoed terug 

5. Al het speelgoed dat overblijft gaat naar een goed doel. 
Wanneer & wanneer: 
Donderdagavond 21 november 
Inleveren: 19:00 - 20:00 / Ruilen: 20:00 - 22:00 

Kerk Durgerdam, Durgerdammerdijk 76 

Tegen een kleine vergoeding is er koffie, thee en pepernoten!  
Heb je vragen of wil je helpen?  
Bel of app dan Angela op 06-15879457 of mail naar 
Angelavannordennen@gmail.com 

 
 

 

Koppel-klaverjassen in De Zwaan 
Op zaterdag 23 november is er vanaf 20.00 uur weer koppel-klaverjassen in 

café De Zwaan in Ransdorp. 
Er zijn vele mooie prijzen te winnen dus kom langs voor een gezellige avond! 

 

 

mailto:Angelavannordennen@gmail.com
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Concert Dorpskerk Durgerdam door d’Oude Stadt 

Op zondag 24 november 2019 om 14.30 uur geeft orkest d’Oude Stadt zijn 
jaarlijkse concert in de Dorpskerk Durgerdam onder leiding van dirigent János 

Kónrad. Het programma begint met het pianoconcert in C-groot, KV 246 van 

Mozart, solist Wil Ebbelaar. Daarna volgt de symfonie in D Groot van J.C. 
Bach. Na de pauze wordt het concert voor hobo en viool van J.S. Bach, BWV 

1016 in d klein, uitgevoerd door solist Hans Zoutendijk (hobo) en dirigent 
János Konrad (viool). Van Bizet volgt een bewerking door de dirigent van het 

Adagietto uit l’Arlésienne, 1e Suite, en tot slot volgt de symfonie nr. 26 van 

Haydn. János Konrád is de vaste dirigent van orkestvereniging d’Oude Stadt 
en (alt)violist. Hij behaalde zijn diploma orkestdirectie in 1988. 

De kerk aan de Durgerdammerdijk 76 is open vanaf 14.00 uur en de entrée 
bedraagt € 15,- inclusief consumpties. Toegang met CJP en Stadspas (met 

groene stip) € 12,- kinderen tot en met 12 jaar gratis. 
 

 

 
Soos Zunderdorp 

Op 27 november vieren wij Sinterklaas' verjaardag. Neem voor een dame of 
heer een cadeautje mee van ongeveer € 6,50, met een rijmpje of een tekst. 

De middag begint om half drie. Tot ziens op de SooS! 

 
 

 
Sint Pannekoek 

Op 29 november organiseren wij een heus Sint Pannekoek feest in 
Zunderdorp! Het is een verzonnen feest, afkomstig uit een strip van de 

legendarische reek Jan, Jans en de Kinderen. Omdat Catootje zin heeft in 

pannenkoeken, stelt opa dat het een oude traditie is om op 29 november dit 
gerecht te eten. Het is ‘Sint Pannekoek’ en het hele gezin wacht de moeder 

des huizes op met een pannenkoek op het hoofd. 
De Kerk van Zunderdorp vindt Sint Pannekoek een prachtige combinatie van 

gezelligheid, mensen uit de buurt ontmoeten en lekker pannenkoeken eten. 

Iedereen is daarom van harte welkom om mee te komen eten op 29 
november a.s. van 17:30-19:00 uur in het Jeugdgebouw van Zunderdorp. 

Aanmelden kan via info@kerkzunderdorp.nl 
 

 

mailto:info@kerkzunderdorp.nl


 

12 
 

Najaarsborrel van de melkschuit 

Zaterdag 30 november houdt Stichting de Waterlandse melkschuit haar 
traditionele najaarsborrel.  

We praten u bij over het afgelopen jaar en de plannen. Zo willen we volgend 

jaar weer meedoen aan SAIL en we overwegen een derde druk van het boek 
over de schuit door Ton Wegman. 

Er is alle gelegenheid voor een gesprek met oude bekenden en om kennis te 
maken met nieuwe roeiers, zeilers, vrienden en Jippe Kreuning die net 

bestuurslid geworden is. Hij gaat de projecten en evenementen coördineren. 

Als klap op de vuurpijl houden we een veiling van nautische boeken en 
artefacten en al het andere dat ingebracht wordt. Net als vorig jaar is Ton 

Wegman veilingmeester. De melkschuitveiling is de spannendste manier van 
doneren: door iets in te brengen en door te bieden. Dit jaar zijn ingebracht: 

een rvs model van de melkschuit en andere rvs zeil-kunstwerken door Jantine 
Kroeze. ‘Vier eeuwen Herengracht’ een gewilde klassieker met tekeningen van 

alle panden aan de Herengracht die alleen antiquarische te verkrijgen is. 

Nautische boeken, een klein stuurwiel, en een scheepje in een fles en wat 
verder nog ingebracht gaat worden. Op www. waterlandsemelkschuit.nl onder 

‘activiteiten’ en ‘veiling’ kunt u de meest recente lijst bekijken. 
Ook zijn de laatste exemplaren van ‘De Waterlandse melkschuit’, Jacob van 

Zalinge-sleutelhangers en melkschuit T-shirts te koop en er is een proeverij 

van IJ-bitter (een melkschuit op het etiket!), Holystook, een pommeau met 
appels uit Holysloot, en eau de vie. 

Als u iets aan wil bieden voor de veiling kunt u een mail sturen aan 
waterlandsemelkschuit@gmail.com 

Foto’s van het afgelopen jaar kunt u ook naar dit adres mailen dan nemen wij 
ze op in de slide-show die tijdens de borrel te zien is. 

Dus… kom op zaterdag 30 november om 15.30 uur naar het clubschip van 

Zeilvereniging het Y, Durgerdammerdijk 116A voor nieuws over de schuit, een 
borrel, borrelhappen, een praatje, de veiling…. 

U bent van harte uitgenodigd! 
 

 

 
Winters koud? 

Op zaterdag 7 december a.s. kunt u terecht in de kringloopwinkel van 
Holysloot voor wollen sokken, dassen en mutsen. 

Ook leuk als cadeautje voor de feestdagen! De volledige opbrengst is voor de 

kerk van Ransdorp/Holysloot. 
De kringloopwinkel is geopend van 11.00 tot 14.00 uur. 

U bent van harte welkom! 
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Kerstmarkt op de Boerderij 

Op zaterdag 14 december willen we een kerstmarkt organiseren van 11:00 
tot 16:00 uur op De Breedijk Hoeve, Bloemendalergouw 37. 

Op de markt zijn onder andere zelfgemaakte creaties, houdbare etenswaar en 

kerststukjes te koop. Er zijn nog een paar [gratis] kramen vrij, dus als je 
belangstelling hebt om spullen te verkopen dan kan je contact opnemen met 

Ingrid Breedijk (tel 06-41880397). 
 

 

Profumo Uitnodiging 
Beste fijnproever, 

Op zaterdag 14 december 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 de kerk). 
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. 
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 of email: profumo@ziggo.nl 
Graag vóór zaterdag 7 december aanmelden als u wilt blijven dineren. 

Er is plaats voor maximaal 40 personen. Leuk als u een introducé meeneemt. 
Wij hopen u te zien op zaterdag 14 december! 

Met vriendelijke wijn- en spijsgroet, 

Marco & Boudewijn Hofman 
 

 
Saxofoon, trompet, klarinet en drums 

Neem je muziekles bij de Waterlandse Harmonie dan krijg je een instrument 

in bruikleen. Onze saxofoondocente Paulina Kulesza geeft les aan kinderen en 
volwassenen op dinsdagmiddag/avond. Op dinsdagmiddag kan je ook les 

krijgen op trompet door Thomas Geerts. Maandag geeft Thijs Zomer 
klarinetles. Bij voldoende belangstelling start Mervyn Groot op 

donderdagmiddag met drumles. Meld je aan voor een gratis proefles bij 

waterlandseharmonie@live.nl of kom langs bij de orkestrepetitie in De Beke in 
Ransdorp, dinsdagavond tussen 19.00 en 22.00 uur. 

 

mailto:profumo@ziggo.nl
mailto:waterlandseharmonie@live.nl
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Kerstconcert Koor van Schellingwoude  

Op zondag 22 december 15.00 uur treedt het koor op in de 
Schellingwouderkerk. Dit in samenwerking met het zigeunerorkest Trio 

Trabant en de Christmas Ladies. Thema Wijzen uit het Oosten. 

Kaarten a € 10,- kunnen gereserveerd worden bij Mary Takken 020-4904477 
of 06-28057866 

 
 

 

Kerstmusical Zunderdorp 
Kinderen en tieners opgelet! Houd je van toneelspelen, zingen en/of dansen? 

Dan is meedoen met de Kerstmusical in Zunderdorp misschien wel iets voor 
jou! Alle kinderen en tieners mogen meedoen. Ook als je nog nooit in de kerk 

bent geweest. Dit jaar gaat het over het kerstverhaal. We zingen in de 
musical popliedjes en kerstliedjes en schrijven voor ieder kind/ iedere tiener 

een speciale rol. De uitvoering is op Eerste Kerstdag, 25 december om 10:00 

uur in de dorpskerk van Zunderdorp. We oefenen vanaf zondag 17 november 
elke zondagochtend van 10:00-11:00 uur. We verzamelen in de kerk en gaan 

dan snel naar het Jeugdgebouw om te oefenen. 
Het is elk jaar een groot feest. Omdat we de tekst zelf schrijven, willen we 

graag weten of je meedoet. Geef je voor 5 november a.s. op bij Anne-marie 

Bakker, anne_marievm@hotmail.com 
 

 
 

Schaatsen bij STG Waterland 
Stel je voor dat jij samen met een groep over het ijs scheert. Het schaatsen 

gaat steeds beter, omdat je goede aanwijzingen krijgt van jouw trainer. Je 

conditie gaat vooruit door de wekelijkse training. Je raakt geïnspireerd door 
de anderen in de groep. Wat is het fijn om te sporten in de winter. 

Kom bij STG Waterland en volg onze schaatstrainingen. Er is altijd een niveau 
dat bij jou past, van echte recreanten tot wedstrijdrijders, van jong tot wat 

ouder. Het schaatsseizoen is in oktober al gestart maar aanmelden kan nog 

steeds. We schaatsen bijna elke dag van de week op de baan in Hoorn of 
Amsterdam. Wij zijn een gezellige vereniging waar jong en oud actief 

betrokken wordt. Kijk op www.stgwaterland.nl en meld je aan! 
Meer weten? Vragen? 

Neem dan contact op met secretaris@stgwaterland.nl of 020-4923372 

Wil je eerst een proefles nemen?  
Dat kan natuurlijk ook. Kijk op onze site bij “Ben je nieuw?” 

 

mailto:anne_marievm@hotmail.com
http://www.stgwaterland.nl/
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Schoentje gevonden 

Eind oktober is op het padland achter Durgerdam een kinderslofje gevonden, 
type Ugg, klein maatje. 

Meer informatie en/of afhalen bij het kantoor van de Centrale Dorpenraad. 

 
 

 
Amsemble te gast bij Podium Witteman!  

Het kamerkoor Amsemble was zondag 3 november live te zien op NPO2 bij 

het programma Podium Witteman. In deze aflevering werd aandacht besteed 
aan Nederlandse componist Daan Manneke, die binnenkort 80 jaar wordt. 

Het koor, dat als thuisbasis Zunderdorp heeft, zong een van Mannekes 
bekendste composities. De uitzending is terug te zien op uitzending gemist. 

Amsemble is een kamerkoor uit Amsterdam dat in 2014 is opgericht door 
dirigent Benjamin Bakker. Het koor bestaat uit zeer geoefende zangers die uit 
verschillende delen van het land komen. De thuisbasis van het koor is 
Zunderdorp. Per jaar worden er gemiddeld 6 projecten georganiseerd met 
muziek uit verschillende stijlperioden. Het koor nam in 2018  een cd op met 
werken van Daan Manneke die met vier sterren werd bekroond in dagblad 
Trouw. 
Amsemble zingt het Weihnachtsoratorium van Bach: 
Zaterdag 14 december: 20:00 uur Waalse Kerk, Amsterdam 
Zondag 15 december: 15:00 uur Nieuwendammerkerk, Amsterdam  

Kaartverkoop en informatie via www.amsemble.nl 
 

 
 

Ski's & Snowboards waxen en slijpen 

Al aan het dagdromen over de wintersport?  
Begin alvast met de voorbereidingen en zorg dat je materiaal bijtijds in orde 

is. Dus laat je ski's of snowboard waxen en meteen die diepe kras 
wegwerken! Dat kan nu, lekker makkelijk, dicht bij huis in Zunderdorp! 

Waxen en slijpen ski's € 20,- / snowboard € 25,- 

Kleine reparaties in overleg. 
Neem contact op met Harry om een afspraak te maken: 06-24226545 

 
 



 

 

 

Agenda november 2019 

 

 

6 november Stadsdeel commissie Noord-Oost 
7 november Samen eten, Zunderdorp 

10 november Sint Maarten dienst, Durgerdam 
10 november Jeroen Kramer zingt 
14 november Vrouwen van Nu, hoeden 
15 november Werkgroep Openbaar Vervoer 
17 november Concert Side by side 
19 november Soos Holysloot, Spelletjesmiddag 
19 november Glasvezelbijeenkomst Zunderdorp 
21 november Recycle Sint 
22 november Ophaaldag grof vuil 
23 november Intocht Sinterklaas, Durgerdam 
23 november Koppel-klaverjassen De Zwaan 
24 november Concert d'Oude Stadt, Durgerdam 
26 november Glasvezelbijeenkomst Holysloot 
27 november Soos Zunderdorp, Sinterklaas 
29 november Sint Pannekoek, Zunderdorp 
30 november Najaarsborrel Melschuit 
3 december Soos Ransdorp, Sinterklaas 
3 december Glasvezelbijeenkomst Durgerdam 

 


