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Nieuws van de Centrale Dorpenraad Landelijk Noord 
In dit 't Zwaantje o.a. informatie over verschillende concerten die de 
komende tijd gehouden gaan worden in Landelijk Noord. 
Verder wil ik uw aandacht vragen voor de vacature Beleidsmedewerker bij 
de CDR. 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
9 oktober  Werkgroep CLN 
21 oktober Dagelijks Bestuur CDR 
31 oktober Werkgroep HLN 
31 oktober Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en de Werkgroepen zijn op het 
kantoor van de CDR en beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
 
 
Vacature Beleidsmedewerker 
De Centrale Dorpenraad Landelijk Noord (CDR) wil graag in contact komen 
met kandidaten voor de functie: 
Beleidsmedewerker voor 16 uur per week, flexibele werktijden 
Gezocht wordt naar een enthousiaste kandidaat met uitstekende 
communicatieve vaardigheden en kennis van en affiniteit met de 
vraagstukken van het landelijke gebied. 
Voor meer informatie over de functie kunt u kijken op: 
http://www.centraledorpenraad.nl/vacature-beleidsmedewerker  
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Wijkgids digitaal 
In augustus is de nieuwe Wijkgids 2014-2015 van Landelijk Noord. Er is nu 
ook een digitale versie op de website van de CDR te vinden: 
http://www.centraledorpenraad.nl/nieuws/wijkgids 
 
 
Historische najaarsmarkt 
Op zondag 28 september heeft de Historische werkgroep van de CDR op de 
najaarsmarkt van historische verenigingen uit Amsterdam (Noord) en 
Waterland gestaan. 
De markt werd gehouden in de aula van het Bredero Beroepscollege aan de 
Meeuwenlaan. Andere verenigingen die daar aanwezig waren o.a. Historisch 
Centrum Amsterdam-Noord , Amsterdamsche Cultuur-Historische 
Vereniging, De Krijtmolen, St De Ransdorpertoren, Ons Amsterdam en 
Openbare Bibliotheek Amsterdam-Noord. 
 
 
HA-HA-HA- HALLOWEEN!! 
Een vrolijke disco voor Gruwels, griezels en ander gespuis ! 
Voor de kinderen uit Landelijk Noord (groepen 3 t/m 8) organiseert de 
Kindercommissie Schellingwoude op 31 oktober weer een kinderdisco in het 
Wijkgebouwtje aan de Wijkergouw 12 te Schellingwoude. 
Feesttijden: 
Groep 3 t/m 5 van 18:45 tot 19:45 uur (zaal open om 18.30 uur) 
Groep 6 t/m 8 van 20:15 tot 21:30 uur (zaal open om 20.00 uur) 
Entree: € 3,- (incl. 2 drankjes, en zakje chips en een snack) 
Extra consumptiebonnen: € 0,50 

    
Intocht Sinterklaas: zaterdag 22 november 
Ook dit jaar zal Sinterklaas samen met zijn pieten voet aan wal zetten in 
Durgerdam. Om precies te zijn op zaterdag 22 november. Schrijf het vast in 
de agenda, want ze zijn er allemaal weer: Stuurpiet, Klimpiet, Cadeaupiet, 
De Goedheiligman zelf en terug van nooit echt weggeweest… De Pietels! 
Een uitgebreid programma treft u bij het Zwaantje van november. 
Heeft u nu al vragen? Ideeën? Sponsormogelijkheden? Andere bijdragen? 
Neem dan vooral contact op met Sinterklaascommissie Landelijk Noord: 
Emilie van Rappard 06 45752819. 
De Sinterklaascommissie  
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Cantate Concert 
Het koor Amsemble en zijn vast dirigent Benjamin Bakker brengen een 
cantate concert waarin één van Bachs mooiste cantates centraal staat. 
Komm, du süße Todesstunde (BWV 161) is een uiterst fijnzinnige cantate die 
Bach in zijn vroege jaren schreef. De cantate behoort tot de vroege cantates, 
geschreven in Weimar voor de zestiende zondag na Trinitatis (27 september 
1716). Het ontbreken van een openingskoor en het gebruik van blokfluiten 
is kenmerkend voor de vroege cantates van Bach. 
Het libretto, geschreven door Salomon Franck (1659-1725), beschrijft het 
evangelie van Lucas 7:11-17, waarin Jezus de gestorven jongeling te Nain uit 
de doden opwekt. De tekst werd als metafoor gezien: ook wij zullen sterven 
en worden opgewekt om bij Christus te mogen leven. Het verlangen naar de 
zoete dood, Todessehnsucht, was kenmerkend voor de piëtisten binnen de 
Lutherse Kerk. Vandaag de dag denken wij anders over de dood, maar nog 
steeds zijn wij op zoek naar bevrijding van pijn en verdriet. Naast de cantate 
van Bach kunt u luisteren naar cellosuite nr.3 van J.S.Bach, zijn vijfstemmig 
motet Jesu, meine Freude en het vijfstemmig motet Selig sind die Toten van 
Heinrich Schütz. 
 
Programma: 
Johann Sebastian Bach  Cello suites no. 3 in C groot 
Heinrich Schütz    Selig sind die Toten 
Johann Sebastian Bach  Jesu meine freude 
Jan Pieterszoon Sweelinck  Mein junges Leben hat ein End (orgel) 
Johann Sebastian Bach  Komm, du süße Todesstunde (BWV 161) 
 
Zaterdag 4 oktober, 20.00 uur 
Dorpskerk Zunderdorp 
Achterlaan 12, Amsterdam 
Entree: € 7,50 bij ingang van de kerk 
 
Zondag 5 oktober, 16.00 uur 
Engelse Kerk 
Begijnhof 48, Amsterdam 
Entree: € 7,50 bij ingang van de kerk 
 
www.amsemble.nl 
ABC Orkest 
o.l.v. Benjamin Bakker 
 
 

http://www.amsemble.nl/
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De voedselbank 
Elke eerste zondag van de maand, dus deze maand op 5 oktober, kunt u in 
Zunderdorp spullen inleveren voor de voedselbank in Amsterdam Noord. 
De torendeur in Zunderdorp is open van 9.00 tot 12.00 uur. 
Alvast hartelijk bedankt namens de mensen van de voedselbank. 
 
 
Buurtlunch Ransdorp 
Beste Ransdorper, heeft u zich al aangemeld voor de buurtlunch ? 
Het kan nog ! Voor alle inwoners van Ransdorp is er een gezellige 
buurtlunch bij Boergondineren, Liergouw 78 op zondag 5 oktober van 13.00 
uur tot 16.00 uur. Het aantal plaatsen is beperkt maar u kunt zich nog 
aanmelden via buurtlunchransdorp@gmail.com of even bellen met 
Pauline Janssen, 06-51025331. 
De kosten zijn € 15,- , voor de kinderen van 4-12 jaar € 7,50 en tot 4 jaar 
gratis. (te betalen bij aanvang). 
U gaat genieten van een 3-gangenlunch (soep, uitgebreid broodbuffet en 
heerlijk dessert met een glaasje wijn, fris, melk, koffie of thee). Ter plaatse 
kun u bijbetalen voor meer consumpties. Tot ziens op 5 oktober! 
Het buurtlunchcomité Ransdorp, Hannah Cardinaal, Carla de Leeuw, 
Marieke Zwolsman, Pauline Janssen en Ine de Haas  
 
 
55+ Soos Ransdorp 
Op dinsdag 7 oktober is er in Dorpshuis 'De Beke' te Ransdorp weer de 
eerste 55+ Soos van dit seizien. We houden een gezellige bingomiddag en 
hopen oude bekenden terug te zien en nieuwe belangstellenden te 
verwelkomen, aanvang 14.00 uur.  
Mocht u geïnteresseerd zijn en informatie willen ? 
Neem gerust contact op met Hennie Breedijk tel. 020-4904463. 
 
 
Vrijwilligersdag Volgermeer 
Op zaterdag 11 oktober organiseert het Burgerkomitee samen met de 
Beheergroep Volgermeer alweer de zesde vrijwilligersdag. 
Jullie zijn die dag van harte welkom om de natuur een handje te helpen. 
De dag begint om 9.30 en duurt tot 15.30 uur. 
Verzamelen op Broekergouw 22, 1027 AH Amsterdam (vlak bij Broek in 
Waterland). Voor eten en drinken wordt gezorgd. 
Aanmelden graag door een mail te sturen naar info@volgermeer.nl 
  

mailto:viaBuurtlunchransdorp@gmail.com
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Drieweg-concert Zunderdorp 
Op zondagmiddag 12 oktober 2014 organiseert de Werkgroep Cultuur 
Landelijk Noord alweer voor de vierde keer een Drieweg-Concert, 
deze keer in Zunderdorp. 
Op drie verschillende locaties worden drie zeer verschillende mini-concerten 
gegeven (en dat drie keer!). 
De kerk is het podium voor het Koor Schellingwoude o.l.v. Ricus Smit die hun 
liederen uit alle windstreken ten gehore brengen. 
Het toneel van het Jeugdgebouw is voor de nog jeugdige klassiek gitarist 
Maarten Oomes (winnaar Prinses Christina Concours 2014). 
In de schuur van de familie Hoeve aan de Middenlaan treedt de 
singer/songwriter Jeroen Zijlstra voor u op, hij heeft al eerder tijdens een 
Drieweg Concert opgetreden. 
Elke uitvoering duurt ongeveer 20 minuten, daarna wandelt het publiek naar 
een andere locatie voor het volgende concert. 
Tussen het tweede en derde concert wordt een wat langere pauze ingelast 
zodat er gelegenheid is om iets te drinken in het Jeugdgebouw. 
Een uniek evenement met een gevarieerd programma van verschillende 
disciplines ! 
 
Aanvang: 15.00 uur 
Einde: ongeveer 17.00 uur 
Toegangsprijs: € 10,- 
 
Kaarten zijn te verkrijgen via: 

 Centrale Dorpenraad 
Dorpsweg 35 te Ransdorp 
tel: 020-4904437 
email: info@centraledorpenraad.nl 
openingstijden: ma, di, do en vr van 9.00 tot 15.00 uur 

 Familie Hoeve, Middenlaan 10 Zunderdorp 

 Op 12 oktober bij de kassa in de kerktoren 

Om eventueel parkeeroverlast te beperken vragen wij u om zoveel mogelijk 
op de fiets te komen of anders een auto te delen. 
 
Meer informatie vindt u op www.waterlandsevloed.nl 
en www.centraledorpenraad.nl 
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55+ Soos Zunderdorp 
Van 14.30 tot 16.30 uur is er op 22 oktober weer een 55+ Soos in het 
Jeugdgebouw van Zunderdorp. 
Gast deze middag is dhr P. Schipper uit Tiel. Thema van deze middag is: 
Koude Winters, Warme Feesten. De heer Schipper neemt ons mee naar de 
tijd van de grote feesten: Sint Maarten, Sinterklaas, Kerstfeest, Nieuwjaar, 
Driekoningen. Wat is de oorsprong van deze festiviteiten? En wat werd er 
aan winterkost gegeten? 
Iedereen heel hartelijk welkom. De kosten voor deze middag zijn € 3,- 
 
 
Samen eten in het Jeugdgebouw Zunderdorp 
Vrijdagavond 31 oktober is de eerste avond van 3 samen-eten-avonden van 
deze winter. 
Om zes uur staat er een drankje klaar en om half zeven begint de maaltijd. 
Dit keer boerenkool met worst en hutspot met klapstuk. Voor het dessert 
houdt ds. Robert-Jan van Amstel een korte avondsluiting. 
Na de koffie, rond acht uur is deze avond afgelopen. 
Bij de uitgang staat een doos waarin u iets kunt doen voor de onkosten van 
deze avond. Opgave bij de diakenen of via hildavanmeerveld@live.nl 
 
 
Jeugddienst All you need is love  
Op zondag 2 november a.s. zal in de kerk van Zunderdorp een speciale 
aflevering van All you need is love worden opgenomen. 
De live uitzending begint om 10:30 uur (om 10:00 uur staat de koffie en thee 
al klaar). Wij nodigen jong en oud uit ! Wij weten namelijk dat er al heel wat 
liefdesboodschappen zijn binnengekomen. 
Tijdens deze aflevering gaat het over de liefde. Is liefde belangrijk? Denk je 
wel eens na over de liefde? 
Onze Robert-Jan ten Brink zal aanwezig zijn en voorgaan in deze 
jeugddienst. Speciale muziek is er van een feestelijke band. 
Laat je verrassen en kom op 2 november naar de Jeugddienst van de Kerk 
van Zunderdorp. 
 
  

mailto:hildavanmeerveld@live.nl


8 

 

 
 
Concert d'Oude Stadt Durgerdam 
Op zondag 9 november om 15.00 uur geeft orkestvereniging d'Oude Stadt 
haar jaarlijkse concert in de Dorpskerk Durgerdam. 
Dirigent is János Konrád, solist is de pianist Kees van Mourik. Entrée € 9,- 
inclusief consumptie, kinderen t/m 12 jaar gratis. 
Het programma bestaat uit de symfonie in D groot van Carl Ditter von 
Dittersdorf en van Joseph Haydn symfonie nr. 25. Van Mozart worden 3 
werken gespeeld. Met solist Van Mourik het pianoconcert nr. 11 (KV 413). 
Verder de ‘Cassation’ nr. 1 (KV 63) en de symfonie nr. 1 (KV 16). 
Van harte welkom! 
 
 
Kledingbeurs en rommelmarkt 
De kledingbeurs & rommelmarkt in Holysloot is iedere woensdagochtend 
van 9 tot 12 uur geopend. Verkoop en inbreng van kleine goederen, kleding, 
schoenen, boeken, enz. De opbrengst is voor het Dorpshuis van Holysloot. 
Kom gezellig langs, de koffie is gratis, Dorpstraat 40 in de voormalige 
peuterspeelzaal. 
Tel 06-42571323. 
 
 
Toneelvereniging Ransdorp 
Op 21 en 22 november 2014 en op 28 en 29 november 2014 speelt 
Toneelvereniging Ransdorp in 'De Beke' aan de Dorpsweg in Ransdorp de 
klucht 'Een kardinale fout', geschreven door Maurits Keyzer. 
Het is een klucht in vier bedrijven. 
Korte inhoud: Het speelt zich af in een klooster waar van alles gebeurt, een 
moeder overste, een pastoor, nonnen en novices wonen in het klooster, 
waar de afgunst, de lol maar ook de liefde voorbij komen. 
Er zijn allerlei verwikkelingen en er komt natuurlijk ook een man die 
autopech heeft, maar of dit werkelijk zo is? Ook een nicht van moeder 
overste komt eens kijken hoe het met moeder overste is ! 
Een heerlijke klucht met een verrassende ontknoping! 
Kaarten kunt u bestellen bij de fam. Westerneng telefoon: 020-4904264. 
De kaarten kosten € 5,-. 
Wij beginnen om 20.00 uur en de zaal is om 19.30 uur open 
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Schoonmaker gezocht 
Hectas Facility Services is opzoek naar een vaste en betrouwbare 
schoonmaker/schoonmaakster die twee maal per week de vrijwillige 
brandweerkazerne wil schoonmaken. 
Het adres is Dorpsweg 33, Ransdorp. In totaal gaat om twee x 1 uur 
schoonmaak. Tijden en dagen zijn bespreekbaar ! Interesse ? 
Neem dan contact op met J.Happel op 06-10268659. 
Met vriendelijke groet, 
J.Happel 
Hectas Facility services 
 
 
Waterlandse Vloed 
De Waterlandse Vloed is een vloed aan kunstzinnige en Culturele 
activiteiten in Amsterdam Noord. Kunst en cultuur op wisselende locaties 
neergezet door verschillende uitvoerenden en lopend van nu tot eind 2016. 
Het thema Waterveiligheid is de rode draad die alle culturele activiteiten 
verbindt. Slechts 100 jaar geleden, in 1916, braken de dijken van Waterland 
en overstroomde dit gebied. Nu voelen we ons veilig achter onze dijken en 
vergeten we dat we onder zeeniveau leven. De Waterlandse Vloed maakt 
ons bewust van onze verbondenheid met het water en het land waarop we 
leven. Met de Waterlandse Vloed zorgen we op verschillende niveaus voor 
verbinding. Net als het stromende water, dat overal komt en de dorpen in 
Waterland letterlijk met elkaar en met de stad verbindt. 
Het Water stijgt... , de muziektheaterproductie die in mei twee keer 
uitverkocht was en Ode aan het water met prachtig locatietheater en zang, 
waren producties die deel uitmaakten van de Waterlandse Vloed. Van nu tot 
en met 2016 zullen steeds meer kunstproducties onderdeel zijn van deze 
niet te stoppen beweging. Een heuse Waterlandse Vloed overspoelt 
Amsterdam Noord! Laat je de komende tijd leiden naar een beeldengroep in 
een van de dieën bij Holysloot, een theaterstuk waar het water erg dicht bij 
komt in een onder water lopend dok, kooruitvoeringen, een 
muziektheaterstuk over de watersnoodramp in 1916, een boek met 
verhalen uit die tijd, schilderijen, fietstochten, muziek, discussies, 
tentoonstellingen, inspiratiesessies…..  
Een vloed aan culturele activiteiten en een schat aan kennis en ervaring over 
het water en het mooie waterland in Amsterdam Noord. 
Heb je een project dat past binnen de Waterlandse Vloed ? 
Meld het aan op de website: www.waterlandsevloed.nl 
of neem contact op met Sylvia Fennis: info@waterlandsevloed.nl 
  

http://www.waterlandsevloed.nl/
mailto:info@waterlandsevloed.nl


10 

 

 
 

Agenda vanaf oktober 2014 
 

  
  
  

4 okt Cantate Concert, Zunderdorp 
5 okt Buurtlunch Ransdorp 
7 okt 55+ Soos Ransdorp 
9 okt Vergadering Werkgroep CLN, CDR 

11 okt Vrijwilligersdag Volgermeer 
  

12 okt Drieweg Concert Zunderdorp 
15 okt Vrouwen van Nu, Slavernij op de Antillen 
21 okt 50+ Soos Holysloot, Bingo 
21 okt Vergadering Dagelijks Bestuur, CDR 
22 okt 55+ Soos Zunderdorp 

  
24 okt Ophaaldag grof vuil in Landelijk Noord 
31 okt Vergadering Werkgroep HLN, CDR 
31 okt Halloween disco, Schellingwoude 
31 okt Samen eten, Zunderdorp 
2 nov Jeugddienst, Zunderdorp 

  
  

  
Colofon 
Kopij november digitaal opsturen uiterlijk tot vrijdag 31 oktober 

Redactie Dorpsweg 35 
1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 
info@centraledorpenraad.nl 

Website: 
www.centraledorpenraad.nl 
 

Oplage 980 exemplaren 
Bezorging J. Gils (020-6368967) 

’t Zwaantje is het wijkblad van de Centrale Dorpenraad LN. De redactie behoudt zich 
het recht voor ingezonden kopij te redigeren en in te korten. De 
eindverantwoordelijkheid berust bij het dagelijks bestuur van de CDR. 

 

http://www.centraledorpenraad.nl/

