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Centrale Dorpenraad
‘t Zwaantje is een uitgave van de Stichting Centrale Dorpenraad Landelijk
Noord. Deze stichting is actief in het landelijk gebied van Amsterdam-Noord.
Voor de Centrale Dorpenraad ondersteunt vrijwilligers die zich o.a. inzetten 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
Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 9.00 tot 15.00 uur
Telefoon:
020-4904437
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/
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Nieuws van de Centrale Dorpenraad
Er worden weer steeds meer activiteiten georganiseerd, fijn! Hopelijk gooien
nieuwe coronamaatregelen geen roet in het eten.
Agenda Centrale Dorpenraad
Deze meeste vergaderingen worden online gehouden of anders op het
kantoor van de Centrale Dorpenraad.
22 november
Dorpsraad Ransdorp
23 november
Dagelijks bestuur CDR
26 november
Uiterste datum inleveren kopij ’t Zwaantje
Bezoek CU aan Centrale Dorpenraad
Onlangs zijn gemeenteraadsleden van de CU langs geweest bij de Centrale
Dorpenraad, dit deden zij in het kader van hun nieuwe verkiezingsprogramma
voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar maart.
Er is o.a. gesproken over de mobiliteit (werkzaamheden, zwaar verkeer,
recreatie-toerisme), het agrarisch gebied en de RES (windmolens).
Tekening voorpagina
Op de voorpagina van 't Zwaantje staat een tekening, weet u waar dit is?
Stuur het antwoord naar info@centraledorpenraad.nl, graag ook uw naam en
adres vermelden. Eén van de goede inzendingen ontvangt het boek
'Zwaan, 60 verhalen over Landelijk Amsterdam-Noord'.
Op 't Zwaantje van oktober stond een tekening van Poppendammergouw 32,
winnaar van het boek is Hr M. Barenbrug uit Durgerdam.
Hij komt, hij komt …
Op zondagmiddag 14 november meert de Goedheiligman aan in Durgerdam.
Vanaf een uur of half twee klinken er al vrolijke noten op de dijk en stipt om
14.00 uur, stappen Sint en zijn kleurrijke Pieten van boord.
Er is daarna uitgebreid de tijd om alle kinderen te begroeten.
Via o.a. de basisschool krijgen de kinderen meer informatie, of kijk alvast op:
https://www.centraledorpenraad.nl/intocht-sinterklaas-durgerdam
Contactpersoon: Pieternella, Durgerdammerdijk 103, 06-24422088

Sinterklaascomité van Landelijk Noord
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Werkzaamheden
In het kader van het Instandhoudingsprogramma Landelijk Noord worden er
werkzaamheden uitgevoerd, een kort overzicht:
• De Poppendammergouw wordt binnenkort geasfalteerd.
• De Hoornse Kopbrug (nr 2102) over de ringsloot Buikslotermeer, tussen
Buikslotermeerdijk en pad naar Termietergouw, is afgesloten. Het is nog
niet bekend hoe lang deze fietsbrug afgesloetn blijft.
• Werk aan het fietspad Zwarte Gouw van de Liergouw tot de
Zunderdorpergouw. De werkzaamheden aan de Zwarte Gouw duren t/m
augustus 2022.
• De werkzaamheden in de dorpskern van Zunderdorp waarbij elektra, riool,
waterleiding en de bestrating worden aangepakt zijn in volle gang. Dit
geeft regelmatig stremming van het verkeer.
Een uitgebreid overzicht van de diverse werkzaamheden met informatie,
planning en bewonersbrieven staat op de website, bij Nieuws en
Werkzaamheden: www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden

Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen
Windmolens / RES

Windmolens in Amsterdam – Workshop ‘Wat kenmerkt uw buurt’

De gemeente Amsterdam wil onderzoeken op welke plekken er in de stad
duurzame energie opgewekt kan worden, zoals windenergie. In gebieden
waar windmolens kunnen komen, wil de gemeente weten hoe bewoners,
ondernemers en bezoekers deze buurten ervaren.
Waar komt u vaak en waarom?
Wat vindt u fijn of niet fijn aan uw buurt?
De gemeente wil horen hoe u uw buurt beleeft.
Deze informatie wil de gemeente ophalen door middel van een workshop.
Voor stadsdeel Noord worden o.a. op deze data workshops gehouden op:
o 3 november, Dorpshuis De Beke in Ransdorp
o 11 november, Restaurant golfbaan Waterland
o 12 november, ASV De Dijk in Schellingwoude
o 15 november, Zeilvereniging Het Y in Durgerdam
Voor meer informatie een aanmelden voor de workshops, kijk op:
https://www.centraledorpenraad.nl/workshop-wat-kenmerkt-uw-buurt
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Informatie & Activiteiten
Kliederkerk Zunderdorp op zondag 7 november
Op zondag 7 november is er weer een Kliederkerk in de dorpskerk van
Zunderdorp van 12:00 - 13:45 uur. Dit keer gaat het over Jozef. Op een
creatieve manier gaan we dit verhaal aan alle kinderen van 4 t/m 12 jaar
vertellen. We gaan met elkaar koken, spelen een spel, doen een leuk proefje
én gaan leren metselen. Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar zijn welkom. De
kinderen worden in leeftijdsgroepen in gedeeld en krijgen een programma op
maat. Er is plek voor max. 50 kinderen. Meld je dus snel aan voor 4 november
a.s. bij Anne-marie, info@kerkzunderdorp.nl
Tot graag ziens in de kerk van Zunderdorp!
Concert op 7 november in de Oranjekerk door d’Oude Stadt
Dit jaar is het jaarlijkse concert van orkest d’Oude Stadt wegens de coronasituatie niet in de kerk van Durgerdam maar vindt het plaats in de grote
Oranjekerk in De Pijp, op zondag 7 november 2021 om 14.15 uur.
Vaste dirigent János Kónrad neemt ook als solist deel aan het concert.
Het programma begint met de Symfonie in D-groot, opus 25, nr. 2 van
Stamitz. Daarna speelt János Konrad de viool-solopartij in het Rondo van
Mozart in C-groot, KV 373. Dan volgt voor orkest de Ouverture II in A groot
van Myslivecek en voor strijkorkest deel 1 uit de ‘Ydyla’ van Janacek.
Na de pauze spelen de blazers het Adagio van Mozart in Bes groot, KV 411.
Het orkest vervolgt tenslotte met de Symfonie in G groot van Haydn.
De Oranjekerk aan de Tweede van der Helststraat 1-3 in De Pijp is open vanaf
13.45 uur en de entrée bedraagt € 15,-. Toegang met CJP en Stadspas (met
groene stip) € 12-, kinderen tot en met 12 jaar gratis. De Oranjekerk is
bereikbaar via metrostation De Pijp van de Noord-Zuidlijn, tram 24 van C.S.
naar de VU (halte de Pijp) en tram 3 (halte 2e van der Helststraat).
Breiwerk in kringloop Holysloot
De winter staat voor de deur en de gasprijs schiet omhoog ... tijd voor lekker
warme sokken! Op woensdagochtend 10 november kunt u tussen 10.00 en
13.00 uur in de kringloopwinkel Holysloot terecht voor nieuw gebreide sokken,
dassen, mutsen, baby dekentjes en zelfs een kattenkleedje, ook leuk als
Sint/kerst cadeautje of voor “babyshower”.
De gehele opbrengst is voor de kerk van Ransdorp/Holysloot
5

Najaarsborrel van de Waterlandse melkschuit
De schuit is een week of twee terug overgevaren van zijn vaste plek bij
WSV Durgerdam naar de winterstalling bij WSV De Ouwe Helling aan het
Noord Hollandsch Kanaal. Onder een dektent wacht hij daar op het voorjaar
en het periodieke onderhoud.
U bent van harte welkom om de verhalen en foto’s van het afgelopen seizoen
en de plannen voor komend seizoen op zaterdag 13 november vanaf 15.00
uur op te dissen, aan te horen, te bekijken tijdens de najaarsborrel die het
bestuur als vanouds weer aanbiedt.
Ook houden we een veiling van boeken, sieraden en artefacten veelal
nautisch. De inbreng is ieder jaar hoogwaardiger en u kunt op een spannende
manier uw slag slaan en daarmee de schuit steunen.
Op www.waterlandsemelkschuit.nl (klik op de veilingbutton) staat alles wat
geveild gaat worden. Inbreng (sympathieke manier van doneren) kan tot
aanvang veiling. Dus … kom op 13 november naar het clubschip van
zeilvereniging Het Y, Durgergerdammerdijk 116A voor de najaarsborrel van de
Waterlandse melkschuit om bij te praten, iets te drinken en iets te kopen.

In De Schemering
In De Schemering is een concertperformance waarin theater, muziek en
literatuur schaamteloos door elkaar vloeien. De performances worden
gepresenteerd op bijzondere locaties verspreid over Nederland en hebben een
plug & play-karakter. Deze keer op zondag 14 november om 15.00 uur in
het Witte Kerkje van Holysloot.
Met deze reeks concertperformances reflecteren deze musici/acteurs op deze
bizarre 'tijd', op deze historische gebeurtenis van formaat. En dat doen ze met
de nodige dosis humor. Want lachen om de vreemde wending die ons toch al
vreemde leven ineens kreeg, is de beste manier om de energie te vinden om
door te gaan.
In De Schemering is een theatraal concertperformance met Esther Apituley
(altviool), Hans Dagelet (acteur/trompet), Guus Janssen (piano) of Renée
Bekkers (accordeon) (Renée en Guus wisselen elkaar af).Tekst: Daniil Charms,
Samuel Beckett, Don Duyns. Compositie: Hindemith, Janssen, Weil,
Stravinsky, Monk, Rachmaninoff.
Tickets á € 25,- verkrijgbaar via https://www.cangotickets.com/violaviola/
Voor dit concert is een corona toegangsbewijs nodig
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Recycle Sint in Durgerdam
Dit jaar is er 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 de Kringloopwinkel in Holysloot
Recycle Sint wordt gehouden op maandagavond 15 november in de Kerk
van Durgerdam, Durgerdammerdijk 75.
Inleveren: 19:00 - 20:00 uur | Ruilen: 20:00 - 21:30 uur
Tot de 15e! groet van het Recycle Sint team.
Vragen? Bel Angela op 06-15879457
Ingepakt hotel Durgerdammerdijk 73
Het Hollandse herfstweer heeft zijn intrede gedaan en vooral in de bouw heeft
dit meestal tot gevolg dat het werk wordt vertraagd. Door het volledig
inpakken van het pand kunnen wij niet alleen goed doorwerken, maar zijn de
werkcondities voor de bouwvakkers aangenamer. Het volledig inpakken van
het pand ziet er misschien wat ongezellig uit, maar hopelijk is de verrassing
na het uitpakken des te groter.
Het voorste gebouw is inmiddels een eind op weg, dus gaan we aan de slag
met het achterste pand. Het interieur- en tuinontwerp zijn nagenoeg af en de
keuzes voor de verdere afwerking schieten ook op, zo zijn we nu bezig met
het kiezen van alle materialen zoals tegels, behang, vloeren etc.
Regelmatige updates zijn ook te volgen in de Bouwapp, via deze link:
https://debouw.app/projects/durgerdam/updates.
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Bijbellezen op oude wijze: Lectio Divina
Op 16 november om 20:00 in het Witte Kerkje (Holysloot) gaan we voor het
eerst met een klein groepje aan de slag met Lectio Divina. Dit is een
Bijbelleesmethode uit de vroeg christelijke kerk (4e eeuw) en heeft haar
oorsprong in het kloosterleven. Het is een verstilde, haast meditatief-achtige
wijze van lezen, die je helpt om de tekst dichter bij jezelf te brengen.
Nieuwsgierig geworden en wil je graag meedoen?
Meld je dan aan via de predikant: ds.gneels@gmail.com.
Koffie-inloop in Zunderdorp
Op woensdag 17 november is er weer een koffie-inloop in het Jeugdgebouw
van Zunderdorp, Achterlaan 3. We vinden het leuk dat er elke keer weer
nieuwe mensen komen. Kom lekker koffie drinken van 10:00 tot 11:30 uur.
Iedereen is welkom. Loop gerust eens binnen.
Nieuwe serie tieneravonden in Zunderdorp
Op donderdag 18 november is er een tieneravond voor alle tieners van 12
t/m 16 jaar in de kerk van Zunderdorp. We starten met een nieuwe groep en
nieuw programma voor alle tieners uit Zunderdorp en landelijk noord. We
hebben een nieuw programma gemaakt waarbij ontmoeting, samen eten, lol
maken en praten over wat tieners bezig houdt, centraal staan. Om 19:00 uur
starten we met het eten van pizza. Vind je het leuk om te komen? Super leuk!
Wees welkom om een keertje te komen kijken, ook als je niet of nooit in de
kerk komt. Voor alle tieners is het programma toegankelijk. Meld je voor 16
november a.s. bij Madelon Kamphuis of Anne-marie Bakker via
info@kerkzunderdorp.nl
Leer pianospelen met mij!
Ik heet Rosamaria en ben afgestudeerd als uitvoerend musicus (klassiek)
piano aan het conservatorium van Amsterdam en ik geef pianoles aan huis/of
op locatie. Piano leren spelen hoort leuk te zijn en niet stoffig of saai. Ik leg
daar dan ook de nadruk op tijdens mijn lessen. Dit bereik ik o.a. door jou
vrijwel meteen muziek te laten spelen, die jouw hart sneller doet kloppen.
Ook kan ik jou leren om jezelf (zingend) te begeleiden.
Neem een proefles en ontdek mijn bijzondere benadering van pianolessen.
- Lessen op maat van de leerling en niet klakkeloos uit een boekje
- Lessen aan beginners t/m gevorderden in de stijlen klassiek/pop
Bel mij voor een proefles! Rosa: 06-47206177
8

Verhalend herinneren
Op Vrijdag 19 november a.s. willen wij graag weer herinneringen met
anderen delen. Vanaf 19.30 uur ben je van harte welkom in het Witte Kerkje
te Holysloot om te komen luisteren, kijken en (als je dat wil) wat van je eigen
herinneringen met ons te delen.
We hebben allemaal onze herinneringen. Herinneringen aan personen,
situaties, voorwerpen, plaatsen, woningen of bijvoorbeeld aan periodes uit
ons leven. Deze avond delen we, hardop of in gedachten, onze herinneringen
op verschillende manieren: via muziek, gedichten, verhalen, verbeelding,
schrijfsels, enz.
Neem bijvoorbeeld een voorwerp of afbeelding mee, die op één of andere
manier voor jou van betekenis is, vertel daar iets over, laat het voor zichzelf
spreken of laat anderen er over associëren; wat betekent dat beeld voor hen?
We gaan verhalend herinneren met:
o Beelden, die wellicht herinneringen oproepen;
o Livemuziek;
o Gedichten en verhalen;
o Wat gezelligs te drinken;
o Lokaal lekkers om op te kauwen
o En naast misschien natte ogen zeker ook een lach!
Je bent van harte welkom!
We verwachten er samen een fijne avond van te kunnen maken …
De toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage ‘in de hoed’ wordt zeer
gewaardeerd. Heb je nog vragen over deze avond, neem dan contact met ons
op via wittekerkje@holysloot.nl
Doe je mee met de Kerstmusical in Zunderdorp?
Op zondag 21 november a.s. gaan we starten met oefenen voor de
Kerstmusical in de dorpskerk van Zunderdorp. Wij vinden dit een van de
hoogtepunten van het jaar. Alle kinderen van 4 t/m 13 jaar mogen meedoen!
In de kerstmusical vertellen we op een moderne en creatieve manier het
kerstverhaal over Jozef en Maria. We zingen daarbij kerstliedjes maar ook
popliedjes. Op 1e Kerstdag, 25 december, zullen we deze Kerstmusical
opvoeren in de kerk van Zunderdorp. Mocht dat vanwege eventuele
coronamaatregelen niet mogelijk zijn, dan zullen we de musical opnemen en
op 1e Kerstdag uitzenden. We oefenen op zondagmorgen van 10:00 - 11:15
uur en starten daarbij in de kerk van Zunderdorp.
Wil je ook meedoen? Super leuk! Meld je voor 13 november a.s. aan bij
Anne-marie Bakker, info@kerkzunderdorp.nl
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Holynote concerten met Arifa kwartet
Wij zijn supertrots dat het Arifa kwartet op 21 november om 15.00 uur bij
ons in het Witte Kerkje speelt. Voor bandleider Sjahin During een bijzondere
plek omdat hij in een ver verleden in Holysloot heeft gewoond.
Het Arifa kwartet vermengd oude muzikale tradities uit het Midden-Oosten en
de Balkan met jazz en hedendaagse geïmproviseerde muziek en slaat hiermee
een muzikale brug tussen Oost en West. De band komt uit Amsterdam, maar
de geest van het kwartet is internationaal. Het geheim schuilt in de creatieve
chemie tussen de muzikanten, afkomstig uit Bulgarije, Hongarije, Turkije,
Nederland en Duitsland. Hun muziek is net zo divers als hun oorsprong, met
een universele aantrekkingskracht als gevolg, getuige de vijf uitgebrachte
albums en succesvolle optredens in meer dan twintig landen.
Voor zijn nieuwste project 'Danubian Voyage' gaat Arifa een nieuwe uitdaging
aan met een bijzondere combinatie van westerse klassieke instrumenten met
Franz von Chossy op piano en Bence Huszar op cello, en traditionele
instrumenten uit de Oriënt met Zhivko Vasilev op kaval (Bulgaarse
herdersfluit) en Sjahin During met zijn speciale percussie-set, die
instrumenten uit verschillende continenten bevat .
Info op www.Holynote.nl
Tickets á € 15,- via Cango Holynote
Voor dit concert is een corona toegangsbewijs nodig
Kringloopwinkel Holysloot
De kringloopwinkel in het Dorpshuis van Holysloot is op woensdagmorgen van
10.00 tot 13.00 uur geopend. Ook op zaterdag 27 november kunt u terecht
van 12.00 tot 16.00 uur om even rustig rond te neuzen tussen al de leuke
spullen, kleine goederen, boeken, schoenen en kleding!
Voor de inbreng van goederen of een winkelafspraak graag contact opnemen
met Linda: tel 06-42571323
De opbrengst is voor het Dorpshuis Holysloot, Dorpstraat 40.
Film in de Kerk: As It Is in Heaven
Op 9 december om 20.30 uur zullen we in het Witte Kerkje te Holysloot de
film ‘As it is in heaven’ draaien. Een ontroerende, komische Zweedse film
(2004) over een bekende dirigent die terugkeert naar zijn geboortedorp en
daar de mensen tot zingen weet te brengen. Met Film in de Kerk, gaan we
films vertonen die inspireren en je tot denken zetten, met daarna de
mogelijkheid om door te praten. Deze eerste avond is een gratis try-out. Houd
je van film en ontmoeting, wees er dan bij!
Graag van tevoren aanmelden via wittekerkje@holysloot.nl
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Zingen op Kerstnacht: zangers gezocht!
Houd je van zingen en vind je het leuk om op Kersnacht mee te doen in een
viering in de grote Kerk in Ransdorp (24 dec, 22:00 uur) samen met andere
dorpsbewoners? Meld je dan vóór 14 november bij dominee Gerdien Neels
(06-37298522/ ds.gneels@gmail.com). We zullen o.a. enkele bekende Engelse
Carols instuderen, indien mogelijk meerstemmig. Denk aan ‘Once in Royal
David’s city’ en ‘Away in a manger’. Alle stemgroepen zijn welkom!
We hopen in twee à drie repetities een mooi resultaat neer te zetten o.l.v.
Gerdien (die ook dirigente is). Data prikken we in overleg.
Buuf & Buur
Buuf & Buur is een bewonersinitiatief in Nieuwendam dat tijdelijk en samen
met een kleine winkelier die tweedehands kinderkleding verkoopt gevestigd is
op Purmerplein 20. De stichting heeft als doel oude en nieuwe bewoners te
verbinden door samen buurtactiviteiten te organiseren voor jong en oud. Van
woensdag tot en met zaterdag kunnen bewoners er terecht voor een kop
koffie en een praatje en er vinden regelmatig activiteiten plaats,
georganiseerd door bewoners. In november staan er weer wat leuke
activiteiten op het programma, dus kom gezellig langs!
Vind je het leuk om iets voor andere buren te doen of wil je graag helpen bij
het bedenken en organiseren van activiteiten?
Bel dan 06-18401871 of mail naar info@buufenbuurnieuwendam.nl
Of kijk op www.buufenbuurnieuwendam.nl
Bootcamp, Fysiotherapie en Personal Trainer in Durgerdam!
Op zoek naar een Fysiotherapeut in de buurt?
Graag aan de slag met Personal Training?
Of toch liever meedoen met onze Bootcamps?
Maak kennis met onze duurzame benadering in onze fysiotherapie praktijk en
sportstudio. Je bent van harte welkom bij KijFit in Durgerdam!
De studio ligt aan de voetbalclub s.v. DRC.
Lees meer over onze diensten bij KijFit op onze website www.kijfit.nl of neem
voor meer informatie contact op via info@kijfit.nl of bel/whatsapp
naar 06-11323068.
Tot snel!
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Agenda november 2021

7 november
7 november
13 november
14 november
14 november

Kliederkerk Zunderdorp
Concert d’Oude Stadt
Borrel Waterlandse Melkschuit
Intocht Sinterklaas
Concert In de Schemering

15 november
16 november
17 november
18 november
19 november

Recycle Sint in Durgerdam
Bijbellezen Lectio Divina
Koffie-Inloop Zunderdorp
Tieneravond Zunderdorp
Verhalend herinneren

21 november
22 november
23 november
26 november
27 november

Holynote concert: Arifa kwartet
Dorpsraad Ransdorp
Dagelijks Bestuur CDR
Inzameling Grofvuil
Kringloop Holysloot open

