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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.
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
Deze maand weer een vol t’ Zwaantje met veel activiteiten! Er zijn zelfs al
voorbereidingen voor de kerstperiode …
Agenda Centrale Dorpenraad
Deze meeste vergaderingen worden op het kantoor van de Centrale
Dorpenraad gehouden.
8 november
Informatiebijeenkomst windmolens
13 november
Intocht Sinterklaas in Durgerdam
15 november
Bestuurlijk overleg SDAN
17 november
Voordracht ‘Het dorp in Nederland’
22 november
Werkgroep RES
25 november
Uiterste datum inleveren kopij ’t Zwaantje
28 november
Dorpsraad Ransdorp
28 november
Dorpsraad Zunderdorp
29 november
Dagelijks bestuur
Tekening voorpagina
Op de voorpagina van 't Zwaantje staat een tekening, weet u waar dit is?
Stuur het antwoord, liefst met een mooie/uitgebreide beschrijving, 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 de voorkant van de oktober-editie stond een tekening van de Dorpsstraat
Holysloot bij het speeltuintje. Helaas was er afgelopen maand geen inzending.
Nieuwbouw OBS De Weidevogel
Op woensdag 12 oktober is er na lange tijd weer een gesprek geweest met de
gemeente en de projectleider van INNOORD over de voortgang van de
nieuwbouw van de school OBS De Weidevogel.
In het kort de status: de omgevingsvergunning, de financiering en de tijdelijke
huisvesting zijn nog niet rond. We hebben de gemeente en INNOORD
verzocht het dorp en de ouders van de school tijdig en eenduidig op de
hoogte te houden. Updates gaan voornamelijk via de website van de school:
www.obsdeweidevogel.nl/nieuwbouw/nieuws.
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Werkzaamheden
In het kader van het Instandhoudingsprogramma Landelijk Noord worden er
werkzaamheden uitgevoerd, een kort overzicht:
• Werk aan het fietspad Zwarte Gouw van de Liergouw tot de
Zunderdorpergouw. De werkzaamheden aan de Zwarte Gouw duren t/m
eind november 2022. Een deel van het fietspad is al opgeleverd!
• Werkzaamheden in de dorpskern van Zunderdorp waarbij het riool en de
waterleiding vernieuwd wordt. Daarna wordt de bestrating opnieuw
aangebracht. Dit geeft regelmatig stremming van het verkeer.
De werkzaamheden duren t/m mei 2023.
• In de dorpskern van Holysloot wordt de bestrating vernieuwd nadat het
riool, elektra- en gasleidingen in de straat vervangen zijn.
Het werk is naar verwachting in juli 2023 klaar.
• HHNK voert baggerwerkzaamheden uit in Ransdorper- en Holysloter Die.
Een uitgebreid overzicht van de diverse werkzaamheden met informatie,
planning en bewonersbrieven staat op de website, bij Nieuws en
Werkzaamheden: www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden
Veilig en warm de winter door
Een woning effectief verwarmen is goed voor zowel de gezondheid als voor
het energieverbruik! De brandweer geeft zeven belangrijke tips om op een
veilige manier je woning te verwarmen. Met eenvoudige middelen en
maatregelen kun je je huis veiliger maken.
Zo komen we samen veilig en warm de winter door!
Meer informatie: www.centraledorpenraad.nl/veilig-en-warm-de-winter-door
Zonnepanelenactie
Woningeigenaren binnen het Rijksbeschermd stadsgezicht in Noord kunnen
meedoen met een zonnepanelenactie.
De gemeente organiseert deze tijdelijke actie samen met het Regionaal
Energieloket, inschrijving kan tot en met 22 december.
Meer informatie: www.centraledorpenraad.nl/zonnepanelenactie
Nieuwe rolcontainers voor groente-, fruit-, etensresten en tuinafval
Eind oktober zijn er in Landelijk Noord huis aan huis rolcontainers voor gfe/t
bezorgd. Vanaf 1 november start de inzameling op vrijdag in de even of
oneven week, dit is afhankelijk van het dorp.
Meer informatie: www.centraledorpenraad.nl/rolcontainers-gfe-t
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen
Windenergie in Landelijk Noord
Op dinsdag 8 november a.s. organiseert de Centrale Dorpenraad een
bijeenkomst over het thema ‘Windenergie in Landelijk Noord’
Wist je dat Landelijk Noord een zoekgebied is voor windmolens t.b.v. de
energievoorziening van Amsterdam? De Centrale Dorpenraad organiseert
daarom een bijeenkomst over de Regionale Energiestrategie (RES) Amsterdam
met korte presentaties vanuit verschillende invalshoeken.
Er worden presentaties gegeven over de volgende onderwerpen:
• Huidige stand van zaken, SARA
• Noodzaak en urgentie, energiecoöperaties
• Invalshoek natuur en milieu
• Invalshoek gezondheid en leefomgeving
Na iedere presentatie is er gelegenheid om vragen te stellen.
Locatie: Kerk Schellingwoude, Wijkergouw 6 Schellingwoude
Inloop vanaf 19.45 uur, aanvang 20.00 uur
Meer informatie: www.centraledorpenraad.nl/windenergie-in-landelijk-noord
Sinterklaasintocht Landelijk Noord
Hoera! Ook dit jaar zet de Goedheiligman weer voet aan wal in Durgerdam.
Op zondag 13 november komt de Sint met zijn Pieten aan bij de steiger voor
Zuyderziel. Ze worden opgewacht door een vrolijke delegatie van de
Waterlandse Harmonie en uiteraard door alle kinderen en ouders uit Landelijk
Noord. Vanaf 13:15 uur begint de Harmonie met spelen en is er voor de
liefhebbers warme choco, een broodje of een gluhwijntje te koop op en bij het
speelpleintje. Om 14:00 uur komt Sinterklaas aan en hij zal ruim de tijd
nemen om alle kinderen te begroeten.
Rond 15:00 uur vertrekken Sint en Pieten weer en gaan de kinderen thuis hun
verlanglijstjes maken en hun schoen zetten.
Voorlopig gaat de organisatie ervan uit dat het feest zonder aanvullende
coronamaatregelen kan plaatsvinden. Als dat anders blijkt, worden bewoners
via de buurtapps op de hoogte gebracht.
Let op! Tussen 13 uur en 15:30 uur is de Durgerdammerdijk afgesloten voor
autoverkeer tussen huisnummer 22 en 101!
Het is aan te raden om op de fiets te komen. Parkeren op de
Durgerdammerdijk is alleen toegestaan voor bewoners met een
parkeervergunning. Komt u toch met de auto, parkeer dan buiten het dorp,
bijvoorbeeld op de grote parkeerplaats aan de Durgerdammergouw.
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Voor alle dorpelingen én stedelingen
Komt dat zien!
Op donderdagavond 17 november geeft Wim Daniëls in de kerk van
Ransdorp een voordracht over:
HET DORP IN NEDERLAND

vroeger en nu

Wat is een echt Hollands dorp? En hoe belangrijk is het dorpsleven voor een
dorp? Hoe betrek je iedereen, oude en nieuwe bewoners? Is er een noodzaak
en is er een rol voor dorpen in het Nederlandse landschap? Genoeg stof om
met elkaar en Wim over te praten!
inloop: 19:30 uur
aanvang: 20:00 uur
nagesprek: 21:15 uur
Aansluitend is er gelegenheid na te praten met een drankje.
Entree: € 7,50 p.p. (incl. 2 consumpties)
Reserveer nú via info@centraledorpenraad.nl of bel: 020-4904437
aanmelden graag vóór 17 november, betaling bij de ingang.
www.centraledorpenraad.nl/het-dorp-in-nederland-vroeger-en-nu
Wim Daniëls (1954) is een Nederlandse schrijver, taalkundige, cabaretier,
tv-presentator en spreker. En bovenal een echte dorpsjongen.
In de serie Het Dorp, waarin hij samen met Huub Stapel op zoek gaat naar
het echte dorpsleven in de huidige tijd, wordt duidelijk hoe nabuurschap,
verenigingsleven en gemeentelijke fusies belangrijke onderwerpen zijn voor
de instandhouding van het dorpsleven.

Informatie & Activiteiten
Kringloopwinkel Holysloot
De kringloopwinkel in het Dorpshuis van Holysloot, Dorpstraat 40, is iedere
woensdag te bezoeken tussen 10.00 en 13.00 uur. Op de 1e zaterdag van de
maand kun je terecht tussen 11.00 en 14.00 uur, de eerstvolgende keer is op
zaterdag 5 november. Kom gezellig langs om rond te neuzen tussen al de
leuke spullen, kleine goederen, boeken, schoenen en kleding!
Nu ook betalen met pin.
Voor de inbreng van goederen of kleding graag contact opnemen met Linda:
tel 06-42571323. De opbrengst is voor het Dorpshuis Holysloot.
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Warme breisels
Zaterdag 5 november kunt u in de kringloopwinkel van Holysloot terecht
voor gebreide sokken, mutsen en dassen. We hebben voor het eerst ook
enkele omslagdoeken, lekker warm voor als de verwarming een graadje lager
staat. Ook hebben we nog een paar babydekentjes, misschien een leuk
cadeautje voor de feestdagen?
De hele opbrengst is voor de kerk in Holysloot.
We zien u graag tussen 11 en 14 uur!
Kliederkerk in Zunderdorp
Op zondag 6 november is er weer een Kliederkerk in Zunderdorp. De
kliederkerk is van 12:00-13:30 uur in onze dorpskerk en is voor alle kinderen
van 4 t/m 13 jaar. Het is elke keer weer een groot feest met heel veel
kinderen. We gaan koken, bouwen, proeven, knutselen en een spel spelen.
Voor oudere kinderen is er altijd een extra uitdagend programma.
Wil je ook komen? Meld je dan voor 2 november a.s. aan bij Anne-marie
Bakker, info@kerkzunderdorp.nl
Leuk om je dan te zien!
Koppelklaverjassen
Zondagmiddag 6 november is er vanaf half 2 weer gezellig
koppelklaverjassen mét tombola in café De Zwaan in Ransdorp. Kom je ook!?
Wil je wel klaverjassen maar heb je geen ‘maat’, neem dan even contact op
met Yvonne 020-4904481.
KijFit in Durgerdam
Ben jij op zoek naar Fysiotherapie of Personal Training in de buurt?
Of wil je graag starten met Bootcamptrainingen in buitenlucht?
Neem dan contact met ons op of meld je dan aan voor een gratis
proeftraining!
Durgerdammerdijk 76, 1028 CK Durgerdam
Tel. 06-11323068
Email: kije@kijfit.nl
Website: www.kijfit.nl
of 06-46842453
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Najaarsborrel Waterlandse Melkschuit
Op zaterdag 12 november vanaf 15.00 uur organiseert de Waterlandse
Melkschuit weer zijn najaarsborrel.
Na een mooi seizoen is de schuit weer overgevaren van de haven van
Durgerdam naar de Christe- of Marssloot waaraan WSV de Ouwe Helling ligt.
De schuit ligt daar op de kant en wacht op onderhoud dat in het vroege
voorjaar gaat gebeuren: schoonmaken, lakken, reparatie van een lekkage.
Hopelijk blijft het daarbij.
Om het seizoen definitief en degelijk af te sluiten, nodigt het bestuur van
Stichting de Waterlandse melkschuit u uit voor de traditionele najaarsborrel.
Het programma is als volgt: geen ellenlange toespraak, een mooi betoog van
Ton Wegman over de melkschuit in de schilderkunst (hij heeft weer nieuwe
ontdekkingen gedaan), de veiling die hopelijk een mooie opbrengst oplevert
want de kas begint te slinken en de hele middag de projectie van de mooiste
2022 foto’s.
Wat er tot nu ingebracht is, vindt u op www.waterlandsemelkschuit.nl onder
het kopje veiling. Ook kun u daar zien wie de gulle gevers zijn en wat wij als
minimum opbrengst verwachten. De veiling is een mooie manier om iets
goeds te krijgen in ruil voor een donatie. Als u nog iets in wil brengen voor de
veiling, hoeft niet iets nautisch te zijn, stuur dan een mail naar
info@waterlandsemelkschuit.nl
Afgelopen seizoen zijn we gestart met een appgroep waarin met een vaste
groep afgesproken kan worden, invallers geronseld kunnen worden en
spontane initiatieven gestart kunnen worden. Als u ook lid wilt worden, stuur
dan een berichtje aan Robert Gils, 06-16543101, de beheerder van de groep.
Tot ziens op de najaarsborrel, zaterdag 12 november 15.00 in het clubschip
van ZV Het Y.

Aanmelden Kerstmusical
Alle kinderen opgelet: we gaan weer oefenen voor een echte kerstmusical. Dit
jaar hopen we deze musical in een volle kerk op Kerstmorgen, 25 december
(om 10:00 uur) in de kerk opvoeren. Alle kinderen mogen meedoen. Er zijn
grote en kleine rollen. Je mag zelf kiezen Leuk als je meedoet! Aanmelden kan
tot 13 november a.s. bij Anne-marie, 06-42081177. We starten met oefenen
op zondag 20 november. Het is elk jaar weer een enorm hoogtepunt!
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Abt Kleiklooster en kloosterbier in Dorpskerk Durgerdam
Wat hebben bananenziektes, opvang van dakloze gezinnen, bier en geloof
met elkaar te maken? Abt Johannes en andere bewoners van het Kleiklooster,
een protestantse geloofsgemeenschap in de Amsterdamse Bijlmer, vertellen
over hoe zij leven, wat hen bezielt en hun zoektocht naar gerechtigheid.
En niet onbelangrijk: na de dienst zal er een kleine proeverij zijn van hun
kloosterbieren. Sinds 2015 produceert het Kleiklooster kloosterbier.
In 2022 werd het speciale bier Biri Bana gebrouwen, gemaakt van in
Nederland geteelde bananen door de Wageningen Universiteit om onderzoek
te doen naar bodemschimmels die wereldwijd de banaan bedreigen. Zo
krijgen deze Wageningse ‘proefbananen’ een mooie bestemming.
U bent zondag 13 november van harte welkom in deze viering die begint
om 10.30 uur. De dienst zal ongeveer een uur duren, met na afloop
gelegenheid om met elkaar verder te praten en de kloosterbieren te proeven.
Adres: Dorpskerk, Durgerdammerdijk 76 in Durgerdam.

Koffie-inloop in Zunderdorp
Elke derde woensdag van de maand is er een Koffie-inloop in Zunderdorp. Zin
om samen met anderen even bij te kletsen onder het genot van koffie, thee
en iets lekkers? Je bent van harte welkom! De eerstvolgende koffie-inloop is
op woensdag 16 november in het Jeugdgebouw, Achterlaan 3 in
Zunderdorp. Kom je ook? Iedereen is welkom!

Tieneravond in Zunderdorp
Op donderdagavond 17 november a.s. is er weer een Tieneravond in de
kerk van Zunderdorp. Een gezellige avond voor alle tieners van 12 t/m 16
jaar. Een mooie avond ook om andere tieners uit de dorpen te ontmoeten.
Een avond met lekker eten, spel, gezelligheid en mooie gesprekken. Lijkt het
je ook leuk om een keer te komen? Leuk! Meld je aan bij Madelon
(06-81937480) of Anne-marie (06-42081177) of via info@kerkzunderdorp.nl
Datum: volgende tieneravond: 8 december
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Verhalend herinneren
Vrijdagavond 18 november, tussen 19.30 en 21.30 uur
We schenken vanavond aandacht aan onze herinneringen. Herinneringen aan
wie of wat ons zeer dierbaar was. Je kunt eventueel een voorwerp of foto
meenemen, dat je aan die herinnering doet denken.
Voel je vrij om op je eigen manier te herinneren; je kunt jouw herinneringen
samen delen, in stilte overdenken of op een kaartje schrijven en ophangen.
Alleen luisteren kan natuurlijk ook!
Er is prachtige livemuziek …
Er zijn voordrachten …
Er is een lach …
En er is lekkers, koffie, thee en een goed glas wijn.
Kom en ga wanneer het jou past.
Gratis toegang
vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld
ZIN in Holysloot
Witte Kerkje, Dorpsstraat 30 Holysloot
Speelgoed ruilmarkt in Ransdorp, dorpshuis de Beke
Op vrijdagavond 18 november is er een speelgoed ruilmarkt in De Beke.
Inleveren: 19:00 - 20:00
Ruilen: 20:00 - 21:30
Begin alvast met het verzamelen van spelletjes, speelgoed en kinderboeken
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 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 echt niet mee te nemen:

Knuffels; Klein, plastic “rommel” speelgoed; Incomplete puzzels, spellen, etc.
Kapot speelgoed; Kinderboeken die echt te oud zijn voor de huidige generatie

Hoe werkt het:

1.
2.
3.
4.
5.

Het eerste uur van de avond brengt iedereen zijn/haar speelgoed in
Per inbreng krijgen je waardebon(nen)
Ondertussen wordt al het speelgoed per categorie gesorteerd op tafels
Met je waardebon(nen) 'koop' je een ander speelgoed terug
Het speelgoed dat overblijft gaat naar 2 goede doelen organisaties

Waar:

Dorpshuis De Beke in Ransdorp, Dorpsweg 29
Tot 18 november!
Groeten van het Recycle Sint team (Machteld, Carla, Lisa, Paulien en Angela).
Vragen? Bel Angela op 06-15879457
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One Women Show bij Vrouwen van Nu
Op dinsdag 22 november vanaf 14.00 uur presenteert Vrouwen van Nu een
One Women Show van Nicole Kovacs in de rol van Marie-Louise met
de ‘Gouwe Pleeborstel Show’. Een heerlijke middag ontspannen en lachen.
Locatie: Jeugdgebouw Zunderdorp, Achterlaan 3, 1027 AJ Zunderdorp
Toegang voor leden gratis, niet leden € 5,Zangers gezocht voor dorpskoor Kerstnacht!
Houdt je van zingen? Kom dan meezingen in het ad hoc Dorpskoor tijdens de
Kerstnachtviering in de kerk van Ransdorp. Vooral de Engelse Carols zullen
weer op het repertoire staan. Als er genoeg stemmen zijn (lees mannen!),
gaan we voor vierstemmig! De repetities zijn in het Witte Kerkje van
Holysloot, data: 25 nov, 2 dec, 10 dec en 16 dec, tijd: 20:00-22:00 uur.
Gerdien Neels zal het koor dirigeren. Graag je stemgroep doorgeven bij het
aanmelden via een mail naar ds.gneels@gmail.com.
Sint Pannenkoek in Zunderdorp
Op zondag 27 november vieren we (een dag eerder) Sint Pannenkoek met
alle kinderen en ouders in de kerk om 12:00 uur. Er is dan een echt
pannenkoekenfeest. Ook gaan we dan een goed doel steunen. Wie doet er dit
jaar weer een pannenkoek op zijn hoofd?
Aanmelden kan bij Anne-marie, 06-4208117
Film in de kerk
Zondagavond 27 november – 20.00 uur

As it is in heaven

Oscar nominatie - Beste buitenlandse film
Dirigent Daniel Daréus toert om de wereld met zijn wereldberoemde
muziekstukken en staat dag na dag op het podium. Tot hij een hartaanval
krijgt en hij het doktersadvies krijgt zeer rustig aan te doen. Hij keert terug
naar zijn geboortedorp en neemt een andere naam aan om zijn aanwezigheid
geheim te houden. In die tijd van bezinning moet hij onder ogen zien dat zijn
carrière slechts een vlucht was uit zijn ongelukkige jeugdjaren. En dat terwijl
hij juist weer woont tussen dezelfde mensen van toen.
Gratis toegang
vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld
ZIN in Holysloot
Witte Kerkje, Dorpsstraat 30 Holysloot
Graag voorafgaand aanmelden per mail: wittekerkje@holysloot.nl
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Holynote concerten – Augenapfel en Bibikov
Luc Ex, bas en Ferry Heijne, zang, trompet, gitaar
27 november 15.00 uur – Kerk van Ransdorp
Bassist en Ransdorper Luc Ex is dit jaar gastprogrammeur geweest van de
Holynote concerten. Hoogste tijd om bij dit laatste concert nog even terug te
blikken op zijn uitgangspunten: “Kunst is een noodzakelijk iets. Het is een
manier om het publiek op een andere manier naar dingen te laten kijken en
luisteren. Een wereld waar de verbeelding de boventoon voert. Als tegengif
voor de harde berekende buitenwereld.” Luc is altijd op zoek naar het
muzikale avontuur, naar verbazing en verwondering. Hij heeft een fantastisch
jaar neergezet met bijzondere concerten.
In het laatste concert van 2022 in de kerk van Ransdorp speelt Luc zelf met
zanger/trompettist/gitarist Ferry Heijne. Twee onafhankelijke muzikanten die
een volstrekt eigen stem hebben ontwikkeld in onder andere de beste twee
bands van Nederland: de Kift en The Ex. Ze spelen verschillende liedjes, van
Luc Ex en van de Kift en vertellen tegelijk over de wonderlijke avonturen van
de heren Augenapfel en Bibikov. Een unieke kans om deze twee bijzondere
muzikanten samen te zien optreden!
Kaartjes € 15,- zie www.holynote.nl

Sinterklaas SOOS Ransdorp
Op dinsdag 6 december om 14.00 uur vervolgt de Soos haar activiteiten met
de traditionele Sinterklaas bijeenkomst. De echte Sint kan helaas niet komen
en ook Piet heeft het veel te druk met werk om zijn bestaan als knecht te
continueren. Een bekende paardenfluisteraar zal nog proberen alleen de
schimmel Amerigo zo ver te krijgen om naar ‘De Beke’ te komen.
Of dat gelukt is zal nog blijken.
Kosten € 3,- incl. traditionele gerechten bij koffie en thee. Een ieder neemt
een cadeau mee van minimaal € 5,- en om de feestvreugde te verhogen
wordt een (kort) gedicht erg op prijs gesteld. Zoals gebruikelijk vindt de Soos
plaats in het Dorpshuis ‘De Beke’ te Ransdorp.
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Nu in Ransdorp; (relatie)therapie en coaching
Loopt het even wat minder in jouw persoonlijke leven of je (werk)relatie?
Ben je opzoek naar een ervaren coach/therapeut die jou daarin kan
begeleiden? In de maand november geef ik lezers van ‘t Zwaantje de
mogelijkheid om tijdens een gratis kennismakingsgesprek, te onderzoeken wat
ik voor jou kan betekenen.
Mijn manier van werken is een praktische en ervaringsgerichte. Samen
onderzoeken we op welke wijze je patronen in stand houdt die kunnen zorgen
voor deze problemen. Met heldere terugkoppeling geef ik jou inzicht in je
verbale en non-verbale wijze van communiceren, wat zal leiden tot een betere
communicatie en persoonlijke ontwikkeling.
Meer informatie over mijn manier van werken en reacties van cliënten,
kijk op www.zienwateris.nl
Profumo uitnodiging
Beste fijnproever,
Op zaterdag 10 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.
Op de proeverij worden tien heerlijke winterse feestwijnen geschonken.
Aansluitend aan de proeverij zal Profumo in samenwerking met thuiskok
Boudewijn Hofman een uitgebreid feestelijk buffet (warme en koude
gerechten) verzorgen, waarbij uiteraard een mooi glas wijn wordt geserveerd.
Kosten van de proeverij bedragen €15,- per persoon. Het diner, inclusief 1
glas wijn, wordt u aangeboden voor € 30,- per persoon. Indien u komt
proeven en eten betaalt u €40,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 3 december.
Er is plaats voor maximaal 30 personen. Leuk als u een introducee meeneemt.
Wij hopen u te zien op zaterdag 10 december!
Met vriendelijke wijn- en spijsgroet,

Marco & Boudewijn Hofman
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Kerstfeest op het plein
Op zondag 18 december van 16:00-18:00 uur willen we Kerstfeest op het
kerkplein organiseren in Zunderdorp. Samen willen we met lampjes, glühwein
én een levende kerststal het kerstverhaal vertellen om samen in de
kerststemming komen. Schrijf deze datum dus alvast in je agenda.
En we zoeken nog hulp!
Wie vindt het leuk om dit mee te helpen organiseren? Wie wil een karakter uit
het kerstverhaal spelen in de levende kerststal?
Geef je op bij Anne-marie, info@kerkzunderdorp.nl
Hayfever in de agenda!
Goed nieuws! Hayfever is terug! Het oudejaarsfeest van Waterland en Noord.
Op vrijdag 30 december gaan we samen 2022 feestelijk afsluiten met Friday
Hayfever. Op de vertrouwde locatie, De Hooischuur van Gert en Tanja in
Ransdorp.
In het decembernummer van Het Zwaantje komt alle informatie over
kaartverkoop etc.

Mensen en hun verhaal …
Dit verzin je niet…
‘Het had een relaxte vakantie van twee weken moeten worden. Een autoreis
door Italië, met diverse stops. Alles van tevoren geboekt en betaald. Helaas
maakte de motor vlak voor onze eerste stop (Fano aan de Adriatische zee)
een raar geluid. Ik deed wat iedereen zou doen: de ANWB bellen. Die gaf ons
het nummer van hun contact in Italië. Na veel heen en weer gebel en
wederzijds onbegrip kon ik terecht bij een garage zo’n 40 km buiten Fano.
Daar kwamen ze er maar niet achter wat de oorzaak was. Wij wilden
doorgaan met onze reis en daarom regelde ik een vervangende auto via de
ANWB.
De volgende ochtend bleek, vlak voor vertrek, de map met al mijn pasjes
verdwenen. Dus deed ik wat iedereen zou doen: aangifte bij de politie.
De imposante entree, de lange gang, de kille marmeren vloer, niemand te
zien, het beloofde allemaal weinig goeds. Tot een uniform met veel strepen
me beval binnen te komen. Daar zat ik. En daar stond hij. Vanachter zijn
bureau keek hij op me neer en vuurde de ene na de andere vraag op me af.
In gebrekkig Engels.
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Het leek een eeuwigheid te duren voor hij tergend langzaam een la opentrok
en met een sarcastisch lachje een map met pasjes voor mijn neus hield. Mijn
pasjes! Hij wilde zeker weten dat ik de eigenaar was. Ik kon hem ondanks
alles wel zoenen.
We gingen naar Florence waar we een paar dagen zouden blijven. Net
aangekomen belde ik de garage bij Fano maar weer eens. En ja hoor, ze
hadden het mankement gevonden. De achterbrug moest vervangen worden.
Kosten: 1500 euro! Bullshit, ik werd belazerd waar ik bijstond. Dus bracht ik
de vervangende auto terug en haalde mijn Volvo daar weg. Dat kon, mits ik
wel even 250 euro aftikte voor vier dagen stalling. Zo ging ik, nog steeds met
dat rare geluidje, terug naar Florence, zo’n 260 km. Maar na 160 km vond
mijn auto het wel mooi geweest en schee er helemaal mee uit. In de middle
of nowhere. Het werd al donker. Geen bereik op mijn mobieltje. Wel een
praatpaal na een paar kilometer lopen. Een sleepwagen bracht mijn auto voor
125 euro naar een garage. Daarna verzorgde de ANWB het vervoer naar een
garagebedrijf waar ze wél mee samenwerkten.
Per taxi kwam ik om drie uur ‘s nachts aan bij een hotel in Bologna. Eindelijk
rust. Ware het niet dat ik een kamer-en-suite had gekregen waar ik achter de
op een kier staande tussendeur luid gesnurk hoorde. Ik barricadeerde de deur
en plofte neer op het bed. Drie uur later werd ik gewekt door een drilboor
vlak onder mijn raam.
Er zat weinig anders op dan wéér een auto huren om mijn gezin in Florence
op te halen voor de volgende etappe: Florence – Alassio (340 km). Nog geen
100 meter voor aankomst in Florence werd ik gebeld door de garage in
Bologna: mijn auto was klaar! Dus deed ik weer wat iedereen gedaan zou
hebben: ik keerde om. Een scheurtje in de luchtpijp was de oorzaak. Zonder
problemen reden we naar Alassio waar ik nog een paar dagen had om op
krachten te komen voor de terugreis naar Zunderdorp.’

Siepkje Lenstra
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Agenda november 2022

5 november
6 november
6 november
8 november
12 november
13 november
13 november
15 november
16 november
17 november
17 november
18 november
18 november
22 november
22 november
27 november
28 november
28 november
29 november

Kringloopwinkel Holysloot
Kliederkerk Zunderdorp
Koppelklaverjassen De Zwaan
Bijeenkomst windmolens
Najaarsborrel Waterl. Melkschuit
Kleiklooster, Dorpskerk Durgerdam
Intocht Sinterklaas Durgerdam
Bestuurlijk overleg SDAN
Koffie-inloop Zunderdorp
Lezing: Het Dorp
Tieneravond Zunderdorp
Verhalend herinneren, Holysloot
Speelgoed ruilmarkt
One women show, Vr.van Nu
Werkgroep RES
Sint Pannenkoek, Zunderdorp
Dorpsraad Ransdorp
Dorpsraad Zunderdorp
Dagelijks Bestuur CDR

