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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. Meer informatie staat op onze website: 
www.centraledorpenraad.nl 
 
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 8.30 tot 14.30 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 
Defecte lantaarnpaal       020-5972626 
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 

 
 
Het najaar heeft zijn intrede gedaan en de herfstvakantie zit er alweer aan te 
komen ! 
Ondertussen zijn er weer veel activiteiten te melden in Landelijk Noord. 
Daarnaast ook informatie vanuit het stadsdeel en de dorpsraden.  
Vanwege de vakantie is het kantoor van de Centrale Dorpenraad in de week van 
17 t/m 21 oktober niet alle dagen geopend. 
Hopelijk heeft iedereen een fijne herfst ... 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
De meeste vergaderingen zijn op het kantoor van de Centrale Dorpenraad en 
beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
7 oktober  Overleg met Gebiedsteam 
14 oktober  Werkgroep Historie 
28 oktober  Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
1 november  Dorpsraad Ransdorp 
 
 
Nextdoor Waterland 
De gratis en besloten buurtapp Nextdoor krijgt steeds meer leden in landelijk 
Noord ! Via Nextdoor kun je contact houden met buren en makkelijk berichten 
en oproepjes verzenden naar je buurt. Berichten met onderwerpen als: Kat 
vermist; Rommelmarkt; Perenactie en Schoonmaakster gezocht worden 
geplaatst. Je kunt jezelf aanmelden en toevoegen aan de buurt 'Waterland'. 
Nextdoor is beschikbaar voor computer en smartphone. 
 
 
Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe regels bewonersinitiatieven Noord 
De regels voor bewonersinitiatieven in Noord gaan veranderen. Daarom 
organiseert het stadsdeel op dinsdag 11 oktober vanaf 19.30 een 
voorlichtingsbijeenkomst in de burgerzaal van het stadsdeelhuis aan het 
Buikslotermeerplein. 
U hoort daar onder andere voor welke activiteiten en kosten u subsidie kunt 
aanvragen en hoe u dat moet doen. U kunt hier uiteraard ook uw vragen stellen. 
Meer informatie en aanmelden 
Jet Strijbos: j.strijbos@amsterdam.nl, telefoon 020-2529168. 
Bron: NoordMail 
Met de nieuwe regeling komt de subsidie 'Meedoen in Noord' te vervallen. Omdat 
de Centrale Dorpenraad voor diverse activiteiten subsidie Meedoen aanvraagt 
zijn wij ook bij de voorlichtingsbijeenkomst aanwezig om deze partijen te 
vertegenwoordigen. 
 

mailto:j.strijbos@amsterdam.nl
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Herstelwerkzaamheden aan asfalt 
In de 1e week en 2e week van oktober worden in heel Noord 
herstelwerkzaamheden aan het asfalt uitgevoerd. Ook in Landelijk Noord zijn er 
diverse plekken die hersteld worden, o.a. op de Zunderdorpergouw. 
Het gaat om herstel van de weg waar kleine opbrekingen zijn geweest. 
Veel klussen zijn binnen een dag afgerond. Het verkeer wordt tijdelijk omgeleid 
wat met borden wordt aangegeven. 
Er worden in enkele gevallen tijdelijke parkeerverboden geplaatst omdat een 
opbreking in het parkeervak heeft plaatsgevonden. Dit wordt aangegeven met 
borden. Voor vragen, bel met Rene Stengewis 020-2529851 
Bron: NoordMail 
 
 
Meer weten over uw buurt ? 
Ga dan naar uw buurtpagina en maak kennis met uw buurtmakelaar. Kijk hier 
ook voor nieuws, werkzaamheden in uw buurt en handige links. 
De gemeente heeft een informatiepagina per buurt ingericht waarop je 
informatie over 'onze' buurt kunt vinden, kijk op: 
https://www.amsterdam.nl/waterland/ 
Bron: NoordMail 
 
 
De brug zonder naam 
Het blijkt dat veel bruggen in Amsterdam geen officiële naam hebben maar 
alleen een nummer. De gemeente wil graag al de bruggen een échte naam 
geven, niet alleen maar omdat het leuk is maar ook om bij calamiteiten een 
betere plaatsaanduiding te kunnen geven. 
In Landelijk Noord zijn ongeveer 50 bruggen waarvan er slechts 9 een officiële 
naam hebben. De bekendste zijn waarschijnlijk de Schellingwouderbrug over het 
Buiten IJ en de Bakkersbrug in Zunderdorp.  
Sommige bruggen hebben 'lokaal' wél een naam maar zijn bij de gemeente 
alleen met een nummer geregistreerd, zoals brug 58P de 'Aandammerbrug'.  
De Centrale Dorpenraad pleit ervoor om deze onofficiële namen vast te leggen.  
De komende maanden gaan we deze namen via de Dorpsraden inventariseren 
en de naamgeving onderbouwen zodat er bij de gemeente een voorstel tot 
naamgeving kan worden ingediend. 
Ook op de website van de Centrale Dorpenraad komt binnenkort een overzicht 
met al onze bruggen te staan. 
Suggestie voor een naam ? 
Geef dit dan door aan je eigen Dorpsraad of de Centrale Dorpenraad 
tel. 020-4904437 
mail info@centraledorpenraad.nl  
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 

 
 
Update dijkversterking 
De afgelopen maanden is de Dorpsraad Durgerdam zeer actief geweest rond de 
plannen van de Alliantie voor de dijkversterking. Er zijn verschillende 
bijeenkomsten georganiseerd waarvoor steeds veel belangstelling was. De 
Dorpsraad heeft de volgende stappen gezet: 
 de werkgroep Dijkversterking is uitgebreid met leden die het hele proces van 

dichtbij volgen. De werkgroep heeft contact gelegd met een gespecialiseerde 
advocaat, gaat naar de bijeenkomsten van de Alliantie, denkt na over de te 
voeren lobby en probeert tegelijkertijd ook de nut&noodzaak discussie levend 
te houden; 

 op 22 juli is er m.b.v. een advocaat een brief opgesteld aan het HHNK (cc 
aan de provincie en de gemeente) waarin gevraagd wordt om behoorlijk 
bestuur, participatie, redelijke termijn van besluitvorming en besluitvorming 
op basis van voldoende gedetailleerde concepten (inmiddels zijn er extra 
gesprekken met HHNK geweest en afspraken met de gemeente en de 
provincie om hierover door te praten); 

 We hebben een officieel WOB verzoek ingediend voor het opvragen van 
belangrijke documenten met als doel meer inzicht te krijgen in het 
besluitvormingsproces en alle afwegingen die worden gemaakt. 

Tijdens de bijeenkomst van 1 september zijn er in groepjes aantekeningen en 
opmerkingen geplaatst bij de twee tekenschetsen van de Alliantie. Daarbij 
schreven we voor ons belangrijke waarden op en dealbrekers, maar ook waar we 
kansen zagen. Ook zijn er twee alternatieve plannen uiteengezet: respectievelijk 
een damwand met flexibele sluiting in de haven en een versterking van de 
strekdam. 
De Alliantie is op de hoogte van deze twee alternatieven, en over het eerste plan 
is zelfs al een toelichting gegeven bij de Alliantie. 
 
Op 7 september was de laatste inloopbijeenkomst van de Alliantie in de kerk. 
Ondertussen zijn er nieuwe ontwikkelingen: 
 Er is een mail rondgestuurd voor fondsenwerving zodat we als dorp de 

advocaat kunnen blijven inschakelen en dat loopt geweldig. Er is nu al € 
2855,- overgemaakt. We hopen dat nog meer dorpsgenoten geld overmaken 
zodat we voor de komende tijd experts kunnen laten aansluiten om ervoor te 
zorgen dat onze visie wordt gehoord in het proces; 

 13 september jl. heeft de Alliantie een extra bijeenkomst bij DRC belegd. 
Doel was die avond te presenteren wat zij op alle eerdere 
inloopbijeenkomsten als waarden hadden geïnventariseerd. Tot onze vreugde 
heeft de Alliantie laten weten een extra verdiepingsslag te willen maken en 
hebben ze acht weken extra gereserveerd om te komen tot een besluit over 
Durgerdam. 
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In die periode wordt een tweetal ontwerpateliers georganiseerd (15 en 29 
september) waarin de werkgroepleden en andere partijen (bijv ook gemeente, 
provincie en Natuurmonumenten) met elkaar in gesprek gaan. Ook gaat de 
Alliantie mee in ons verzoek om te komen tot segmentatie: niet 1 oplossing voor 
het hele dorp, maar bekijk wat per deel van het dorp het beste is. Bovendien 
presenteerden zij nieuwe inzichten, waarbij een golfbreker voor het Westeind 
ook tot de mogelijkheden lijkt te behoren. 
Een verslag van de bijeenkomst van de Alliantie van 13 september staat op 
www.centraledorpenraad.nl/ ontwikkelingen-dijkversterking-uitdammerdijk-
durgerdam 
 
De tijdslijn van besluitvorming van de Alliantie is aangepast en ziet er nu als 
volgt uit: 

1. 15 en 29 september ontwerpateliers 
2. Omgevingsavond 11 oktober 
3. Nader te bepalen datum: nog een omgevingsavond 
4. 11 november keuzemoment 

Het besluit valt dus niet op 23 september maar op 11 november ! 
 
Ondertussen wordt er gewerkt aan een brief aan de Alliantie waarin we onze 
visie uiteenzetten en gaan we naar alle bijeenkomsten. 
Uiteraard volgen wij alle ontwikkelingen bij de Alliantie op de voet. 
We zijn voornemens weer een Dorpsvergadering te beleggen ergens tussen 11 
oktober en 31 oktober. We laten jullie dit tijdig weten. 
We zijn blij dat het onderwerp leeft in het dorp en zoveel mensen zich hebben 
aangesloten bij de werkgroep Dijkversterking. 
Bij vragen zijn wij te bereiken op mailadres: 
nieuws.van.durgerdam@outlook.com 
De Dorpsraad Durgerdam 
 
Meer informatie staat er op de website www.centraledorpenraad.nl of 
www.onsdurgerdan.nl 
Verder kun je kijken op www.markermeerdijken.nl 
 
 
 
Zwanen foto's 
Heb je een mooie foto van een zwaan? Stuur deze naar de Centrale Dorpenraad! 
Voor een speciale editie van 't Zwaantje zijn we op zoek naar 'zwanenfoto's', dit 
kan een 'echte' zwaan zijn maar het mag ook zwaan in een gevelsteen, koorhek 
of glas in lood-raam zijn. Of misschien een foto van een mooi beeld.  
Als het maar een zwaan is ! 
Meer weten ? Neem dan contact op met Marianne Vrolijk tel. 020-4904437 
Foto's graag digitaal aanleveren via email info@centraledorpenraad.nl 
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Afscheid Dorpsraad Holysloot 
Tijdens de dorpsvergadering van 12 september j.l. hebben de leden van de 
Dorpsraad van Holysloot afscheid genomen. De laatste jaren zijn zij erg actief 
geweest met o.a. het parkeren en het dorpshuis. 
Namens de Centrale Dorpenraad en Holysloot willen wij Milah, Jaap, Peter, Piet 
en Jeanette hartelijk bedanken voor hun jarenlange inzet ! 
Met het vertrek van deze groep mensen wordt er een nieuwe Dorpscommissie 
gestart. Zij zullen een paar keer per jaar themabijeenkomsten organiseren om 
daarmee de mening van het dorp te peilen over verschillende onderwerpen. 
Indien gewenst wordt er een tijdelijke werkgroep opgericht om een onderwerp 
verder te behandelen of uit te diepen. 
Via de Dorpscommissie houdt Holysloot contact met de Centrale Dorpenraad. 
 
 
Intocht Sinterklaas: zaterdag 19 november   
Ja, ja mensen, het voelt dan misschien alsof de zomer pas net 
voorbij is, maar die lieve man met de baard komt er al weer aan! 
Dit jaar zet de Sint op zaterdag 19 november voet aan wal in 
Durgerdam. 
En hij komt niet alleen. Stuurpiet, Klimpiet, Cadeaupiet, ze zijn er 
allemaal weer bij. Dus schrijf het vast in de agenda. 
Een uitgebreid programma treft u bij 't Zwaantje van november. 
Maar hier alvast een tipje van de sluier voor de vroege planners. 
12.30 uur Start Sinterklaas Festival 
14.00 uur Aankomst Sint en zijn Pieten 
15.00 uur Voorstelling in de kerk / Drankjes bij DRC  
U leest het goed. Dit jaar verwelkomen wij de goedheiligman op een nieuwe 
manier. Namelijk met een heus Sinterklaas festival. Langs de dijk komen allerlei 
kraampjes met hapjes en drankjes. En er zullen acts en muziek zijn. Maar daar 
hebben we uw hulp wel bij nodig! 
Wilt u een leuke muzikale, acrobatische of creatieve bijdrage leveren? Of wilt u 
op de dag zelf hand en span diensten verrichten?  
Neem dan contact op met jessica.voorwinde@gmail.com. 
Heeft u andere 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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Waterlandse Vloed 

 
 
In het herdenkingsjaar 2016 (100 jaar na de watersnood 1916) presenteert 
Waterlandse Vloed kunst en cultuur op wisselende locaties in de meest 
uiteenlopende vormen, rond het thema Wij en Water: toen, nu en later. Op de 
site www.waterlandsevloed.nl vind je meer informatie en de hele agenda. 
 
 
100 jaar geleden … 
Omdat het land in het voorheen overstroomde gebied bedekt is met een laag slib 
wordt er door veel boeren tijdelijk overgegaan op de landbouw i.p.v. de veeteelt. 
Dat ook dat niet altijd voorspoedig verloopt staat in de Goedkoope Purmerender 
Courant  van 8 oktober 1916: 
 

 
 
 
En verder ... 
 
 
Zuiderzee Verbeeld 
Van 1 tot en met 30 oktober is op de begane grond van het BovenIJ 
Ziekenhuis de expositie 'Zuiderzee Verbeeld' te zien. 
Deelnemers van Atelier Schellingwoude exposeren daar met hun werken met als 
onderwerp de Zuiderzee. Dit naar aanleiding van de herdenking van de 
watersnoodramp van 1916.  
Er zijn realistische vertalingen maar ook abstracte interpretaties te zien. 
De tentoonstelling is in de maand oktober dagelijks gratis te bezichtigen op de 
begane grond van het BovenIJ Ziekenhuis. 
Meer informatie op www.atelierschellingwoude.nl 
 

  

http://www.waterlandsevloed.nl/
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Rampscenario 
De theatervoorstelling Rampscenario vertelt over een angstige vrouw die zich 
afvraagt wat er gebeurt als haar dijk, de Durgerdammerdijk doorbreekt. 
Omdat zij niet overtuigd is van de bescherming die de Veiligheidsindustrie en de 
Overheid haar biedt vindt ze het nodig haar eigen angst aan te gaan en het 
beest in de bek te kijken. Dit levert nieuwe inzichten en bijzondere situaties op. 
De voorstelling is van 11 tot 16 oktober en 26 tot 30 oktober te zien in Pllek op 
het NDSM terrein. 
Info & Tickets: www.theaterrampscenario.nl 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Informatie & Activiteiten 

 
 
Ransdorper Buurtborrel  'Onrust op Elders Rust' 
Het is weer tijd voor de befaamde Ransdorper Buurtborrel! 
Op zondag 9 oktober van 14.00 tot 17.00 uur gaan we weer borrelen, ditmaal 
op het terrein van Elders Rust. Precies, daar aan het begin van het dorp (voor 
sommigen het einde) waar een prachtige nieuwe woonwijk is verrezen. 
De borrel is voor het hele dorp, waarbij we meteen alle nieuwe inwoners kunnen 
verwelkomen. 
Koffie, thee en limonade krijgt u van ons. 
Voor frisdrank en bier vragen we een kleine bijdrage.  
Marco Hofman van wijnhandel Profumo is van de partij en zorgt weer voor 
heerlijke, schappelijke geprijsde wijnen. 
Neemt u zelf uw favoriete borrelhap mee? Wel zo lekker bij een drankje. 
Bij regen gaat het feest niet door. We hopen op een royale opkomst. 
Hoe meer Ransdorpers, hoe meer gezelligheid! 
Tot 9 oktober! 
Buurtborrel-comité 
Tine Driessen, Ine de Haas, Pauline Jansen, Marieke Zwolsman,  
Hannah Cardinaal en Carla de Leeuw 
 

  

http://www.theaterrampscenario.nl/


10 

 

 
 
Fauré Requiem: nieuwe versie met bandoneon! 
Amsemble gaat een spannende samenwerking aan met Capital Tango en brengt 
een nieuwe versie van het geliefde Requiem van Gabriel Fauré op: 

Fauré componeerde zijn Requiem in d mineur, opus 48 tussen 1877 en 1890. 
Het Requiem is Faurés bekendste langere werk. Martin de Ruiter, artistiek leider 
van Septeto Capital Tango maakte een nieuwe orkestrale bezetting van het 
geliefde Requiem voor bandoneon, strijkers en piano. Een unieke bezetting dat 
het bekende werk van Fauré van een verrassende nieuwe kleur voorziet. 
De beroemdste stukken uit het Requiem zijn de Hostias-solo van de bariton in 
het Offertorium, de sopraanaria Pie Jesu en het Libera Me. Het Requiem wordt 
omlijst door koorwerken van Gjeilo en Vasks en speelt Capital Tango muziek uit 
eigen repertoire. 
Amsemble & Captital Tango 
Merel van Geest sopraan 
Joost van Tongeren bas 
Benjamin Bakker dirigent 
Kaarten reserveren via www.amsemble.nl 
of stuur een email naar secretarisamsemble@gmail.com 
 
 
Oktoberfest in Ransdorp 
Na het succes van vorig jaar komt het Oktoberfest 
terug in Ransdorf! 
Op vrijdag 14 oktober vanaf 20:00 uur wordt de 
Beke omgebouwd tot een ‘Biergarten’ en is 
iedereen weer van harte uitgenodigd!  
Dit jaar geen uitgebreid diner, maar om 20:00 uur zal de DJ je verrassen met 
goede dansmuziek. Zoals een bierfeest belooft zijn er uiteraard genoeg pullen 
bier en speciaal bieren, maar ook is er wijn en fris aanwezig.  
Deze kunnen aan de bar besteld worden en kunt u met de bekende Ransdorper 
Eura’s (koers € 1,50) betalen. Voor hapjes en snacks wordt gezorgd. 
Lederhosen niet verplicht, maar als ie toch in de kast hangt ... zouden wij hem 
zeker niet laten hangen!  
Datum:  vrijdag 14 oktober 
Aanvang: 20.00 uur 
Locatie:  Dorpshuis de Beke 
 
 

  

vrijdag 14 oktober, 20:15 uur 
Dorpskerk Zunderdorp 
Achterlaan 12, Amsterdam 
Entree: € 15,- / voorverkoop: € 10,- 

zaterdag 15 oktober, 20:15 uur 
Nicolaaskerk Edam 
Voorhoven 126, Edam 
Entree: € 15,- / voorverkoop: € 10,- 

http://www.amsemble.nl/
mailto:secretarisamsemble@gmail.com
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De nieuwe wetlandwacht in Polder IJdoorn 
Met ingang van september j.l. is Henk Smit Wetlandwacht van de 
Vogelbescherming Nederland met als werkgebied het IJmeer tussen Polder 
IJdoorn en Muiden. 
 
Wat doet een WetlandWacht? 
Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen 
met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. 
De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het 
veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er 
bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en 
regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak 
veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij 
actief zijn. U kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen 
in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels. 
 
Regelmatig zal ik door ons gebied gaan om te zien of de natuurwaarden 
gerespecteerd worden en de in ons gebied levende of passerende vogels de rust 
en de ruimte krijgen die zij verdienen. Een van de bedreigingen waar we als 
inwoners van Waterland iets aan kunnen doen is zwerfvuil en vervuiling in het 
algemeen. Zwerfvuil trekt ratten en muizen aan en met name de ratten zijn weer 
een serieuze bedreiging voor met name jonge vogels. Voorkom dus dat er afval 
en voedselrestanten in de natuur achterblijven en geef zwerfvuil door aan het 
Stadsdeel via https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-or/ 
 
We hebben een prachtige zomer achter ons liggen en veel mensen hebben 
heerlijk gerecreëerd bij het strandje bij de ingang van de Polder IJdoorn. Daar is 
dit plekje ook voor. Maar, nu de zomer voorbij is, is er veel achtergebleven dat 
er niet hoort te blijven liggen. Surfplanken, bootjes en stoelen horen niet in de 
natuur achter te blijven. Zou een ieder die daar zijn zomerspullen heeft 
achtergelaten deze weg willen halen zodat we de ruimte weer terug geven aan 
de natuur? Bij voorbaat dank 
 
Tenslotte 
WetlandWachten ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen zijn in 
'hun' wetland. Signaleert u bedreigingen of wilt u advies over natuurontwikkeling 
en de vogels in een wetland neem dan contact op met een WetlandWacht.  
Voor het gebied IJmeer tussen IJdoorn en Muiden is dat: 
Henk Smit uit Durgerdam 
mail wetlandwachtijmeer@gmail.com 
tel 06-55780946 
Meer informatie over de Vogelbescherming en de wetlandwacht staat op: 
https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/in-de-buurt/wetlandwacht 
 
  

https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/melding-or/
mailto:Wetlandwachtijmeer@gmail.com
https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/in-de-buurt/wetlandwacht
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Vrijwilligersdag Volgermeer  
Op zaterdag 15 oktober 2016 organiseert het Burgerkomitee samen met de 
Beheergroep Volgermeer de negende vrijwilligersdag Volgermeer. Jullie zijn die 
dag van harte welkom om de natuur in de ‘Waterparel van Nederland’ 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 
Je leest alles over de Volgermeer op de website: www.volgermeer.nl 
 
 
Preek van de leek in Holysloot 
Zondag 23 oktober is er een dienst met een preek van een leek in het Witte 
Kerkje, Dorpsstraat 30 in Holysloot. Vorig jaar beet Peter Hans Mastboom de 
spits af met de preek van de leek. Een laagdrempelige dienst waarin de preek 
door een leek wordt gehouden. Alle dorpsgenoten en andere belangstellenden 
zijn van harte uitgenodigd. Deze keer houdt dhr. Eisse Kalk de preek van de 
leek. Eisse Kalk woont in Holysloot. Alledaagse democratie, waarin burgers zich 
inzetten voor de samenleving is voor hem een belangrijk thema. Zo was hij 
betrokken bij de plannen voor een tweede leven voor de Tramremise in West. 
Nu cultureel centrum De Hallen. Allereerst werd draagkracht gezocht in de buurt, 
bij de politiek en de ondernemers. 
Hij houdt de preek van de leek over het thema ‘deel je leven’.  
We beginnen om 9.30 uur met een kopje koffie of thee. De preek van de leek 
begint om 10.00 uur, erna is er gelegenheid om met elkaar na te praten over de 
preek onder het genot van een kopje koffie of thee, met wat lekkers. Wie zin 
heeft om wat lekkers te bakken voor bij de koffie kan dat doorgeven aan ds. 
Carolina Koops-Verdoes, tel. 020-8457369, c-koops@live.nl.  
Zo kunnen we delen met elkaar. 
 
 
Gitaarles in Durgerdam en Nieuwendam 
Wil je graag muziek willen leren maken onder leiding van een bevoegd en 
ervaren docent, om samen aan het werk te gaan en genieten van de 
samenwerking, het muziek maken, van geconcentreerd met iets moois bezig zijn, 
te kunnen lachen om alles wat fout gaat en daarvan te kunnen leren. 
De lessen zijn privé maar daarnaast maak je deel uit van een verzameling 
leerlingen waarmee je zou kunnen samenspelen als je dat wil, en die je twee 
maal per jaar op een voorspeelmiddag kunt horen spelen en die jou weer 
kunnen inspireren. 
Neem contact op voor een vrijblijvende gratis proefles via 
ninamuntinga@gmail.com of 06-11392848. 
Het is geen probleem als je dan nog geen gitaar hebt, die kun je van mij lenen 
voor de duur van de les. 
 

mailto:info@volgermeer.nl
http://www.volgermeer.nl/
mailto:c-koops@live.nl
mailto:ninamuntinga@gmail.com
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All The King’s daughters 
Op zondag 23 oktober om 15.00 uur presenteert Kunst in de Kerk Holysloot: All 
The King's Daughters. De twee zusjes en singer-songwriters Nina en Laura 
Philips vormen All The King's Daughters, die zichzelf begeleiden op gitaar en 
mandoline. Ze maken van jongs af aan samen liedjes o.a. geïnspireerd door 
Laura Marling en the Roches. 
Hun folk/pop liedjes worden omlijst door hun harmonieuze zanglijnen, hun 
huidige werk kenschetsen ze het liefst als impressionistische pop muziek. Hun 
debuut EP 'Because I Wanted To' kwam uit in 2015. De eeneiige harmonie van 
All The King’s Daughters is uniek. Er hangt een sprookjesachtige mystiek rondom 
de songs van tweelingzussen op hun debuutalbum, mystiek die meteen je 
aandacht grijpt. Naast hun solocarrière zingen Nina en Laura ook in de band 
`Rilan and the Bombardiers’.  
All the King’s daughters: ze waren te gast bij Pauw en DWDD, vorig jaar zaten zij 
in de Popronde, in januari speelden ze op Noorderslag, in juni bij Festival 
Mundial. Nu in ons Witte Kerkje! 
Meer info: http://www.atkdmusic.com en op FB Holysloot Kunstindekerk. 
Aanvang 15.00 uur  
toegang € 10,- incl. koffie, thee en koekjes – kinderen tot 12 jr gratis 
 
 
Fashion plus modeshow 
Vrouwen van Nu nodigen u uit op donderdag 27 oktober om 19.30 uur in het 
Wijkgebouw van Schellingwoude. 
Voor de fashion plus modeshow, presentatie en verkoop van leuke en betaalbare 
mode voor elke leeftijd, van maat 38 t/m 54.  
Er is mogelijkheid om te pinnen! 
Voor leden en niet leden / lady's only ! 
Voor niet leden € 5,- 
Locatie: Wijkgebouw, Wijkergouw 12 in Schellingwoude. 
 
 
Woning gezocht 
Ik ben Marleen en ben op zoek naar een leuke woning/studio/appartement in de 
regio Zunderdorp, Ransdorp, Holysloot, Broek in Waterland. 
Ik ben 29, heb een vaste baan bij de gemeente en ben daarnaast parttime 
coach/trainer. Sinds 1,5 jaar woon in Amsterdam, maar ik mis het buitenleven. 
Ik zoek een huisje, een fijne plek voor mezelf. Ik ben rustig en hou er in het 
weekend van om lekker te lezen, bij te praten met vriendinnen en lange 
wandelingen te maken te paard. Mijn paard staat in Zunderdorp. Ik vind het dan 
ook heerlijk om buiten te wonen, echter niet te ver van mijn werk. 
Mijn budget is niet groot € 500,- voor de kale huur.  
Heb je een leuke plek, weet je iemand? Ik hoor het heel graag en de gouden tip 
wordt beloond met een zelfgebakken appeltaart!  
Mijn mailadres is marleenmanshanden@gmail.com 

http://www.atkdmusic.com/
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Salon op de Dijk 
Zondagmiddag 30 oktober voor de tweede keer Salon op de Dijk in 
Schellingwoude, muziek en poëzie op bijzondere locaties 
In een sluiswachterswoning, in het voormalige postkantoor en in het wijkgebouw 
brengen enthousiaste Noorderlingen podiumcultuur bij u om de hoek. 
Speciaal geselecteerde artiesten vermaken u met poëzie en muziek. 
Zwijmel weg op de klanken van Jesje de Schepper, lach om de woorden van 
Tijdelijke Toon en laat je geest in beweging brengen door de gedichten van 
Cossee-dichter Tsead Bruinja en veel meer. 
Zondag 30 oktober, inloop vanaf 13.30, aanvang 14.00 in het wijkgebouw van 
Schellingwoude, Wijkergouw 21 (naast de kerk). Vanaf de Schellingwouderdijk 
ligt de doorgang tussen nummer 293 en 295. Het eerste deel van het 
programma is in het wijkgebouw, daarna splitst het publiek op in twee groepen 
en bezoekt u de sluiswachterswoning en het postkantoor. 
Vooraf kunnen een beperkt aantal gasten tegen een geringe vergoeding 
meedoen aan de artiestenlunch. Na afloop borrelen en Meet the Artists in het 
wijkgebouw. 
Kaartjes kosten in de voorverkoop € 12,50 per stuk. Aan de kassa € 15,-. 
U kunt kaartjes reserveren door € 12,50 maal het aantal kaartjes over te maken 
op bankrekening NL97 ASNB 0708 8430 18 t.n.v. Bouw/Engels o.v.v. uw naam. 
Als u mee wilt lunchen, bel dan met Dave Bouw 06-54348355. 
Meer informatie www.noorderijdijk.nl en Facebook / Salon op de Dijk 
 
 
Halloween concert voor kinderen in Zunderdorp op 30 oktober 
Buiten schemert het, maar binnen in de stal is donker. Let op, het wordt 
monsterachtig gezellig bij de Stadshoeve in Zunderdorp. Met spoken, heksen en 
monsters….met muziek en verhalen! Maar waar komt die spreekstalmeester met 
dat bleke gezicht ineens vandaan, het lijkt wel van een paar eeuwen terug … 
(hij lijkt trouwens ook verdacht veel op Dennis Burgers) Zou hij die liedjes wel 
kennen die het orkest voor deze gelegenheid speelt ? 
Dirigent Thomas Geerts houdt blijkbaar veel van thrillerachtige stukken. 
Vorig jaar in Holysloot, dit jaar in Zunderdorp, een Kinderhalloweenconcert van 
toeteraars en slagwerkers uit Waterland! En wat bijzonder is: het orkest bestaat 
ook voor een groot deel uit kinderen. De opleidingsorkesten van de fanfare 
Zuiderwoude en de Waterlandse Harmonie uit Ransdorp spelen samen en maken 
er een extreem griezelige gebeurtenis van. 
Je hoort het aan de muziek, je ziet het aan de bloedstollende outfits van het 
orkest, en voel je daar in het donker iets in je gezicht kleven en kriebelen? Zijn 
dat spinnenwebben? Vliegt er een vleermuis door de zaal? Wie het aandurft om 
naar dit concert te komen kan zichzelf het beste ook griezelig aankleden, want 
natuurlijk is er een prijs voor degene die er het meest angstaanjagend uitziet! 
Zondag 30 oktober om 16.30 uur in de stal van de Stadshoeve, toegang is 
gratis. 
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Kledingbeurs & rommelmarkt 
De kledingbeurs en rommelmarkt in Holysloot is iedere eerste zaterdag van de 
maand geopend van 11 tot 14 uur ! Eerstkomende data: 5 november. Uiteraard 
kun je nog steeds elke woensdagochtend van 9 tot 12 uur terecht voor leuke 
koopjes. Voor inbreng van kleine goederen, kleding, schoenen, boeken, enz. kun 
je contact opnemen met Linda: tel 06-42571323 
De opbrengst is voor het Dorpshuis Holysloot, Dorpstraat 40. 
Kom gezellig langs, de koffie staat klaar ! 
 
 
Concert Dorpskerk Durgerdam orkest d’Oude Stadt 
Op zondag 6 november 2016 om 14.30 uur geeft orkest d’Oude Stadt een 
concert in de Dorpskerk Durgerdam onder leiding van dirigent János Kónrad. 
Solist João Seara, contrabassist in het Nederlands Philharmonisch Orkest, speelt 
in de sinfonia concertante van C.D. von Dittersdorf en in een concert van J.B.W. 
Wanhall. 
De kerk aan de Durgerdammerdijk 76 is open vanaf 14.00 uur en de entrée 
bedraagt € 12,- incl. een consumptie. Toegang met CJP en Stadspas € 10,- 
kinderen tot en met 12 jaar gratis. 
Het programma bestaat verder uit symfonieën van Mozart (nr. 13, KV 112) en 
Haydn (nr. 3). Van Dittersdorf wordt ook nog de symfonie nr. 4 naar de 
Metamorphosen van Ovidius gespeeld en van Wanhall de symfonie in a klein. 
János Konrád is sinds 1996 de vaste dirigent van het in 1978 opgerichte orkest. 
Hij is al jaren aanvoerder van de altviolisten in het Nederlands Philharmonisch 
Orkest en behaalde zijn diploma orkestdirectie in 1988. 
 
 
Yoga in de Beke 
Op maandagavond is er al jaren yoga in de zaal van dorpshuis de Beke in 
Ransdorp. Het eerste uur begint om 18.30 uur en heeft ruimte voor nieuwe 
yogaliefhebbers. De lessen worden gegeven door Margje Kramer, gediplomeerd 
Hatha Yoga docente met ruim dertig jaar leservaring. Als U interesse heeft ,kunt 
u mij bellen op 020-6275150 of een keer meedoen. 
Kosten € 70,- voor tien weken 
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Agenda oktober 2016 
 
 

  
  

7 oktober Overleg Gebiedsteam 
9 oktober Buurtborrel Ransdorp 
11 oktober Bijeenkomst bewonersinitiatieven 
14 oktober Vergadering Werkgroep Historie 
  
14 oktober Oktoberfest in Ransdorp 
14 oktober Fauré Tequiem Zunderdorp 
15 oktober Vrijwilligersdag Volgermeer 
18 oktober Soos Holysloot, Bingo 
  

23 oktober Preek van de leek in Holysloot 
23 oktober All The King's daughters, Holysloot 
27 oktober Fashion plus modeshow, Schellingwoude 
28 oktober Ophaaldag grof vuil 
  
30 oktober Salon op de dijk, Schellingwoude 
30 oktober Halloween concert in Zunderdorp 
1 november Soos Ransdorp, Stamppotmaaltijd 
2 november Dorpsraad Ransdorp 
  
  
 
 

 

 


