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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 
Melding openbare ruimte      14020 
Meldingen in de openbare ruimte kunnen ook doorgegeven worden via: 
www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/mor-0/melding-openbare/ 
 
 

Colofon 

Kopij november opsturen uiterlijk tot vrijdag 27 oktober 2017 

 
Redactie 

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

 
Website: 
www.centraledorpenraad.nl 
 

Oplage 1020 exemplaren 

Bezorging J. Gils (020-6368967) 

Tekening Durgerdam Westend 

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden kopij te redigeren en in te 
korten. De eindverantwoordelijkheid berust bij het dagelijks bestuur van de 
Centrale Dorpenraad 
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Nieuws van de Centrale Dorpenraad 

 
 
Nu de dagen weer korter worden en de bladeren van de bomen vallen is de 
herfst begonnen. Er worden weer veel activiteiten georganiseerd, soms 
meerdere  in één weekend. Dat zorgt voor een boordevol 't Zwaantje voor de 
maand oktober, veel leesplezier! 
MV 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
De meeste vergaderingen zijn op het kantoor van de Centrale Dorpenraad en 
beginnen doorgaans om 20.00 uur. 
9 oktober  Overleg internet 
13 oktober  Werkgroep Historie 
27 oktober  Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 
31 oktober  Overleg internet 
 
 
Participatieproces Durgerdam 
Op woensdag 11 oktober om 19.00 uur in de dorpskerk te Durgerdam 
(Durgerdammerdijk 65) start het participatieproces i.v.m. de dijkversterking van 
het dijkvak Durgerdam (vanaf het Oosteind t/m kaap het Blauwe Hoofd). 
Bewoners worden door de samenwerkende overheden van harte uitgenodigd om 
deel te nemen aan dit proces. 
De uitnodiging staat ook op de website www.centraledorpenraad.nl 
 
 
Melding openbare ruimte 
Als je op straat of langs de kant van de weg iets tegenkomt waarvan je denkt 
dat het gemaakt of opgeruimd moet worden dan kun je dat bij de gemeente 
melden. Ziet je bijvoorbeeld afval, losliggende stoeptegels, een kapotte 
lantaarnpaal of stoplicht? Geef het door! 
Melding kan telefonisch via het tel.14020 
Online meldingen gaan via de website van de gemeente (er staat ook een link op 
www.centraledorpenraad.nl) 
Voor meldingen in de openbare ruimte kun je ook gebruik maken van de gratis 
App's BuitenBeter of Verbeterdebuurt. Hier kun je makkelijk het probleem, de 
locatie en eventueel foto’s doorgeven. 
 
Voorbeeld: Nadat er gemeld is dat er aan de Bloemendalergouw diverse 
lantaarnpalen defect waren zijn deze spoedig gerepareerd.   



4 

 

 
 
 

Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 

 
 
Wijziging Openbaar Vervoer 
De gemeente Amsterdam start in december 2017 met een experiment waarbij 
het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) en Openbaar Vervoer (OV) in Landelijk 
Noord geïntegreerd worden. De Centrale Dorpenraad en het Gebiedsteam 
Noord-Oost zijn hierbij betrokken. 
 
Experiment 
Gedurende de looptijd van het experiment gaan er een aantal zaken veranderen 
voor gebruikers van het OV in Landelijk Noord. 
Bus 30 en 31 komen helemaal te vervallen. In plaats daarvan kunnen OV 
reizigers gebruik maken van de bus van het AOV. Met een App, telefonisch of via 
een speciale website kun je een rit bestellen om naar het knooppunt 
Buikslotermeerplein te gaan. De huidige bushaltes van bus 30 en 31 blijven ook 
als op- en uitstapplaats gehandhaafd. 
Tijdens het experiment is het mogelijk om 7 dagen per week met het OV te 
reizen in Landelijk Noord. Om gebruik te kunnen maken van het geïntegreerde 
(A)OV moet men zich, eenmalig, aanmelden. 
AOV reizigers kunnen nog steeds van deur tot deur reizen zoals zij gewend zijn, 
zij krijgen tijdens hun rit mogelijk gezelschap van OV reizigers. 
Het experiment start in december en loopt minimaal een half jaar waarna het 
nog verlengt kan worden tot maximaal een jaar. 
 
Denktank 
In het vorige 't Zwaantje heeft een oproep gestaan voor het formeren van een 
Denktank. De Centrale Dorpenraad wil graag de gebruikers van het OV vóór en 
tijdens het experiment betrekken bij de veranderingen. Zij kunnen waardevolle 
input geven en hebben invloed op eventuele wijzigingen. 
Er hebben zich al een aantal mensen opgegeven om deel te nemen aan de 
Denktank en zij komen binnenkort bij elkaar om het experiment te bespreken. 
 
Wil je je nog opgeven voor de Denktank (A)OV, bel met 020-4904437 of mail 
naar info@centraledorpenraad.nl, de contactpersoon is Marianne Vrolijk. 
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Verslag Dorpsraad Ransdorp 
Op 19 september 2017 heeft de Dorpsraad Ransdorp vergaderd en zijn de 
volgende onderwerpen besproken: 

 Projectgroep internet (glasvezel) komt langs om steun te vragen voor actie 
om glasvezel aangelegd te krijgen in landelijk noord. 

 Openbare ruimte en aansluiting bestrating nieuwbouw Durgerdammergouw 
2 (Elders Rust): Bewoner is op bezoek en legt uit dat er een aantal dingen 
onderhoud nodig hebben aan de straat bij Elders Rust. 
Advies is om de zaken te melden via Verbeterdebuurt App en aan Stadsdeel 
via de Centrale Dorpenraad. 

 Onderzoek Toerisme en Recreatie: we bespreken de inhoud van het rapport 
van de gemeente Amsterdam en of dit consequenties voor Landelijk-Noord 
/Ransdorp kan hebben. 

 Schoolplein: Het schoolplein wordt aangepakt/verhoogd. Als dorpsraad 
worden we elke 6 weken bijgepraat door de schooldirecteur, we bespreken 
hoe het proces van ontwerp en inspraak eruit zou kunnen zien. 

 Achterstallig onderhoud Liergouw: we gaan de herhaling van de oproep 
doen om meldingen te doen via Verbeterdebuurt App. 

 Zichtbaarheid Dorpsraad: We bespreken wat er in het verleden is 
ondernomen, wat dat heeft opgeleverd en welke communicatiekanalen we 
beter kunnen benutten. 

Volgende vergadering 6 november op kantoor Centrale Dorpenraad. 
Wilt u het uitgebreide verslag lezen? Kijk op Facebook/Dorpsraad Ransdorp. 
Vragen? Mail naar dorpsraadransdorp@gmail.com 
 
 
Doe een melding over de Liergouw! 
Omdat de Liergouw pas na 2019 wordt aangepakt roept de Dorpsraad Ransdorp 
iedereen op om een melding via Verbeterdebuurt App te doen. 
De bestuurscommissie van stadsdeel Noord heeft de Centrale Dorpenraad (c.q 
Dorpsraad Ransdorp) voor de zomer laten weten dat de Liergouw (de weg 
tussen Schellingwoude/A10 en Ransdorp) pas na 2019 mogelijk aan de beurt 
komt voor onderhoud. Waar wij eerder te horen kregen dat de Liergouw boven 
aan de prioriteitenlijst staat, blijkt het zeer noodzakelijke onderhoud aan weg, 
berm en ondergrond, nu WEER voor minstens twee jaar uitgesteld. De 
Dorpsraad Ransdorp vindt het nog verder uitstellen van deze hoognodige 
onderhoudswerkzaamheden zéér onverantwoord. De verkeersveiligheid op de 
Liergouw is in gevaar. Regelmatig vernemen wij dat er incidenten en (bijna) 
ongelukken plaatsvinden. 
Om onze gesprekken met de gemeente over een bespoedigde aanpak van de 
Liergouw kracht bij te zetten roepen wij iedereen op om melding te maken via de 
App ‘Verbeterdebuurt’, deze is te downloaden op de Apple Store en de Google 
Play Store. Hoe meer meldingen hoe beter! 
Dorpsraad Ransdorp 

mailto:dorpsraadransdorp@gmail.com
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Informatie & Activiteiten 

 
 
Kledingbeurs & rommelmarkt 
De kledingbeurs en rommelmarkt in het Dorpshuis van Holysloot is weer 
geopend op zaterdag 7 oktober van 11 tot 14 uur ! 
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 ! 
 
 
 
Markt Historische Verenigingen 
Op zondag 8 oktober van 12.00 tot 16.00 uur in krijtmolen d’Admiraal. 
Het Historisch Centrum organiseert al vele jaren de najaarsmarkt van historische 
verenigingen uit Amsterdam-Noord, Waterland en aangrenzende gebieden. 
Dit jaar organiseren we de markt weer samen met de stichting Krijtmolen 
d’Admiraal. Ook de daar naastgelegen kinderboerderij de Buiktuin viert die dag 
Dierendag met o.a. een rommelmarkt. 
 
 
 
Bach serie Zunderdorp, 500 jaar reformatie 
Dit jaar is het precies 500 jaar geleden dat Luther de 95 stellingen vastspijkerde 
op de deuren van de kerk in Wittenberg. Het vormde het begin van een revolutie 
in het religieus denken in Duitsland, Rome en de rest van Europa. Bach groeide 
zo’n 200 jaar na Luther op in dezelfde omgeving waarin ook Luther leefde. 
Zijn denken is sterk door dat van Luther bepaald. Bach was een groot liefhebber 
van Luther en gebruikte veel van zijn muziek en teksten in zijn cantates en de 
Matthäus Passion. 
Nun komm, der Heiden Heiland (BWV 62) en Schwingt freudig euch empor (BWV 
36) zijn de twee cantates die Amsemble zal uitvoeren naast een van de 
bekendste Lutherliederen, Ein feste Burg ist unser Gott van G.F. Telemann. 
Koor en orkest staan o.l.v. Benjamin Bakker 
Zondag 8 oktober, 16:00 uur in de Dorpskerk Zunderdorp 
Entree: € 10,- (kaarten bij ingang v.d. kerk vanaf 15:30 uur) 
Kijk ook op: www.amsemble.nl 
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Soos in Dorpshuis 'De Beke' te Ransdorp 
Vanaf het ontstaan van het Dorpshuis de Beke is er een ouderen Soos geweest. 
Vanaf oktober t/m april wordt er één maal per maand een gezellige middag 
georganiseerd voor de oudere bewoners die in Landelijk Noord wonen of er 
hebben gewoond. Bingo, stamppotmaaltijd, Kerstdiner en een versierde lunch 
zijn vaste activiteiten die op het programma staan. Ook Sinterklaas en de 
Nieuwjaarsreceptie mogen niet ontbreken. Dit kan mede vanwege een kleine 
subsidie van het Stadsdeel Noord en een bijdrage van de Diaconie Durgerdam 
worden georganiseerd. De band “Zo was ut” als sluitstuk van het seizoen 
2016/17 kon op veel bijval rekenen. In overleg met De Weidevogel streven wij er 
naar de activiteiten, behalve het Kerstdiner, op de eerste dinsdagmiddag van de 
maand te laten plaats vinden. Onze eerste (bingo)bijeenkomst van het seizoen 
2017/2018 is echter nu op dinsdag 10 oktober a.s. aanvang om 14.00 uur. 
Wij hopen oude bekenden terug te zien en nieuwe belangstellenden te 
verwelkomen. Niet alleen uit Ransdorp maar ook uit de andere dorpen van 
Landelijk Noord zijn de niet meer zo jonge medebewoners van harte welkom. 
“We gaan beginnen kom op nou!” 
Mocht u geïnteresseerd zijn en informatie willen? Neem gerust contact op met 
Hennie Breedijk tel. 020-4904463 
 
 
 
Muziek uit de hemel 
Op donderdag 12 oktober om 20.00 uur, laat ds. Theo Hop uit Hillegom in de 
Dorpskerk van Zunderdorp muziek horen uit Russisch Orthodoxe Kerk. De 
bezoeker krijgt een programma en er wordt een korte toelichting bij gegeven. 
Vragen als: Duurt een kerkdienst daar echt zo lang…, minstens twee uur? En al 
die tijd stáán de gelovigen? Waarom wordt de hele dienst gezongen? Waarom 
zingt men alles zonder muziekinstrumenten, a capella? Wat wordt er gezongen? 
Deze muziek raakt mensen heel diep. Ze is zó indrukwekkend mooi. Toen 
mensen uit Kiev de Liturgieviering in Constantinopel meemaakten, zeiden ze: 'De 
muziek is zó mooi. Soms wisten we gewoon niet of we op aarde of in de hemel 
waren'. Vandaar ‘Muziek uit de hemel’. 
Ds. Hop heeft een grote cd verzameling opgebouwd. Meer dan 920! stuks. 
Daaruit kiest hij voor deze avond de mooiste stukken. Info: www.theohop.nl. 
De kerk leent zich erg goed om naar deze muziek te luisteren. En je kunt deze 
ruimte ook heel mooi maken. We hebben veel kaarsen neergezet. Er staan 
iconen opgesteld. Als er iconenschilders in uw midden zijn neemt u dan contact 
met me op, mail@theohop.nl. 
Geef uzelf deze mooie avond. U bent van harte uitgenodigd. 
Locatie: Dorpskerk Zunderdorp 
Tijdstip: inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur 
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Oktoberfeest Holysloot 
Op vrijdag 13 oktober vanaf 19.30 uur: Open podium 
Voor jong en oud! Zing je graag, weet je een leuke goocheltruc, wil je een 
gedicht voordragen of heb je een talent dat niet onopgemerkt mag blijven? 
Meld je aan via oranjeverenigingholysloot@gmail.com en stap op het podium! 
 
Op zaterdag 14 oktober 
18.00 uur: Aan tafel 
Op het menu: huisgemaakte stamppot (zuurkool en boerenkool). 
Schuif gezellig aan in de tent en betaal bij aankomst. op = op! 
19.30 uur: Loterij 
Kans op heel veel mooie prijzen! Loten kunnen ter plekke worden gekocht. 
De hoofdprijs: een rondleiding in een bierbrouwerij voor 2 personen. 
20.30 uur: Feest in de tent 
Proost en dans tot in de late uurtjes mee op Duitse Schlagers en andere hits van 
DJ Rob. 
 
 
 
Vrijwilligersdag Volgermeer 
Op zaterdag 14 oktober 2017 organiseert het Burgerkomitee samen met de 
Beheergroep Volgermeer de elfde vrijwilligersdag Volgermeer. Er is een 
interessant programma voor jong en oud waarbij iedereen de handen uit de 
mouwen kan steken. De dag begint om 9.30 uur 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. 
U leest alles over de Volgermeer op de website: www.volgermeer.nl 
 
 
 
Wereldmuziek in de Dorpskerk van Durgerdam 
Hoe zou een slaapliedje klinken in het Japans? En met welke klanken lok je een 
Zweedse kudde koeien? Hoe bezing je eigenlijk de liefde in het Armeens of in het 
Arabisch? Kom op zaterdagavond 14 oktober luisteren naar wereldmuziekkoor 
Tell Mama We’re Late in de Dorpskerk van Durgerdam en laat je verrassen. 
Het koor, dat bestaat uit 15 vrouwen, zingt onder leiding van Nicoline Snaas 
meerstemmige liedjes van over de hele wereld: van een Russisch wiegelied tot 
een protestsong van de Sioux, van Braziliaanse samba tot een Italiaans sprookje.  
Tell Mama We’re Late zingt ‘De wereld is van ons’ 
Zaterdag 14 oktober, 20.15 tot 22.00 uur, Dorpskerk te Durgerdam 
Entree: € 12,50 (kinderen onder de 12 jaar gratis)  
Reserveren via www.ticketkantoor.nl/tmwl 
 

mailto:oranjeverenigingholysloot@gmail.com
mailto:info@volgermeer.nl
http://www.volgermeer.nl/
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Startzondag in het Witte Kerkje 
Op veel plaatsen gaan de activiteiten weer van start. Op 15 oktober ook in de 
kerk. Aan het begin van het nieuwe seizoen houden we een startzondag met een 
kerkdienst over het thema Open Deuren in het Witte Kerkje in Holysloot. De 
dienst begint om 10.00 uur, voorganger is ds. Carolina Koops-Verdoes. Zangeres 
Inge Brouwer en organist/pianist Niek Hartog werken mee aan deze dienst. Na 
afloop is er gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten onder het 
genot van een kopje koffie of thee mét taart. Of eigenlijk kleine stukjes taart 
zodat je van alles wat kunt proeven. Vervolgens worden we in een quiz bevraagd 
op onze kennis over diverse onderwerpen. We kunnen elkaar daarbij helpen en 
aanvullen, want de quiz zal in groepen worden gespeeld. Wie zin heeft om een 
taart of iets anders lekkers te bakken kan contact opnemen met ds. Carolina 
Koops-Verdoes, tel. 8457369, c-koops@live.nl. Iedereen is van harte welkom om 
mee te vieren, te proeven en te ontdekken. 
 
 
 
Salon op de Dijk 
Zondag 15 oktober is alweer de derde editie van Salon op de Dijk: het leukste 
literaire festival van Schellingwoude. 
Om 13.30 uur opent het Wijkgebouw van Schellingwoude (Wijkergouw 12) haar 
deuren voor het jaarlijks terugkerende evenement Salon op de Dijk. Op drie 
verschillende locaties stellen Mark Opfer en Dave Bouw gevestigde namen en 
nieuw talent op het gebied van muziek en poëzie aan u voor. Wanneer de laatste 
act om 16.30 uur geweest is volgt de borrel waar u ruimschoots de gelegenheid 
heeft om met de artiesten een praatje te maken. Kaartjes kosten €12,50 in de 
voorverkoop en € 15,00 aan de deur. 
Salon op de Dijk neemt u mee op een tocht door de wijk. Van het centrale 
Wijkgebouw wandelt u over de Noorder IJdijk naar het oude postkantoor en 
bezoekt u een sluiswachterswoning uit eind 19e eeuw. 
Dit jaar wordt de Salon geopend door dichter Thomas Möhlmann. Daarna neemt 
een grote variëteit van artiesten het over. Verwacht Amerikaanse volksmuziek, 
blues, singer songwriters en talentvolle dichters, tot dichter Tsead Bruinja, die 
vorig jaar de Salon opende, de middag afsluit.  
Tijdens de borrel is er muziek en een verrassingsact. 
De complete line up: Thoams Möhlmann, Mirthe Hartland, Laurine Verwijen, 
Lieke Dijkstra, Demi Baltus, Raintree, Ymkje de Boer, Esther van der Panne, 
Jeroen van der Sande, Co Woudsma, Tsead Bruinja, William Barrett en de 
verrassingsact. 
Kaarten kunt u reserveren door € 12,50 maal het aantal gewenste kaarten over 
te maken op rekeningnummer NL97 ASNB 0708 8430 18 t.n.v. Bouw-Engels 
onder vermelding van uw naam. Aan de deur kosten kaartjes € 15,- 
 
 

mailto:c-koops@live.nl
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CD van 'Wie Wind Zaait' is klaar! 
Weet je het nog? Zomer 2016. In het weiland bij Ransdorp stond die 
levensgrote, transparante kerk. Op deze prachtige locatie onder de Waterlandse 
wolkenluchten speelde 'Wie Wind Zaait', in het kader van de 100-jarige 
herdenking van de watersnoodramp en vanwege het 110-jarig jubileum van de 
Waterlandse Harmonie. Het hartverscheurende verhaal van Anna Bakker, tot 
leven gebracht door het orkest met zangers en koor. De wonderbaarlijke muziek 
van Thomas Geerts met de verrassende teksten van Arno Smit staat nu op CD, 
met tekstboekje zodat je zelf de liedjes mee kan zingen. Het loflied op Waterland 
wil iedereen toch kennen? De CD is verkrijgbaar voor € 10,- bij het kantoor van 
de Centrale Dorpenraad. Of door € 12,50 (incl. verzendkosten) over te maken op 
rek.nr NL62 RABO 0302 7910 35 van Stichting Waterland Projecten. Zet in dat 
geval je naam en adres erbij. 
 
 
In Limbo in Witte Kerkje 
Elke maand zijn op zondagmiddag semi-akoestische optredens van upcoming- en 
artiesten met faam in het intieme Witte Kerkje Holysloot dat geroemd wordt voor 
de sfeer, akoestiek en pittoreske ligging. Op zondag 15 oktober treedt In Limbo 
op, een trio (viool, piano en zang) dat theatrale pop in de stijl van Rufus 
Wainwright, Radiohead en The Soft Machine brengt. 
Het programma wordt gepresenteerd door muzikant Abel de Lange die bij ieder 
concert ook op zijn vintage pick-up plaatjes vooraf en in de pauze draait. 
Jan Willem Marchal  zang 
Heleen Hulst   viool 
Gerard Bouwhuis  piano 
Datum:  Zondag 15 oktober 2017 
Locatie:  Witte Kerkje, Dorpsstraat 30, 1028 BE  Holysloot 
Aanvang:  15.00 uur 
Toegang:  € 10,- incl. koffie, thee en koekjes (kinderen tot 12 jr gratis entree) 
Tickets:  reserveren kan via www.holysloot.nl 
(maximaal 75 kaarten beschikbaar dus reserveren is aan te raden!) 
Volg ons op Facebook: Holysloot Kunst in de Kerk 
 
 
Elders rust, Waterland in 24 persoonlijke impressies 
Historica en boekhandelaarster Neeltje van Pel is al jaren door het landschap van 
Waterland gefascineerd, steeds weer trekt zij naar het gebied. In haar boek 
beschrijft ze wat ze tijdens haar wandelingen ziet en waarneemt. Al deze 
indrukken heeft zij op poëtische wijze in 24 impressies vormgegeven. 
'Elders rust' is te koop op het kantoor van de Centrale Dorpenraad en kost € 15,- 
Ook verkrijgbaar bij Boekhandel Over het water (vd Pekstraat 59) of Plantage 
Ven der Plas (Buikslotermeerplein 70) 

  

http://www.holysloot.nl/
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Jan Visser bij Vrouwen van Nu 
Op donderdag 19 oktober om 20.00uur komt de bekende weerman naar het 
Wijkgebouw in Schellingwoude (Wijkergouw 12) 
Jan Visser (Marken 1956), is een zelfstandige Nederlandse weerman. 
Hij begon in de zomer van 1984 bij de Nieuwe Noord-Hollandse Courant met het 
verzorgen van een weerbericht. In 1987 nam hij ook de verzorging van het 
weerbericht in dagblad Trouw over van Hans de Jong. In 1988 kwamen daar het 
Noordhollands Dagblad, de Gooi- en Eemlander en het Haarlems Dagblad bij. 
Ook op de radio ging hij weerberichten verzorgen. Eerst bij de lokale 
Monnickendamse piraat Radio Gouwzee en vanaf 1989 werd hij de vaste 
weerman van Radio Noord-Holland, eerst alleen in Alkmaar maar vanaf 1997 in 
heel Noord-Holland. In de zomer van 1993 werd hij de vaste weerman op Radio 
10 Gold, waar hij jarenlang elke dag om 11.30 uur het weerbericht verzorgde 
met daarna een weerspreuk. Bij RTV Noord-Holland verzorgt hij nog steeds het 
weerbericht. 
Lady's only (leden gratis / niet leden € 5,-) 
 
 
 
Botkoppenkring presenteert 
Op zondag 22 oktober organiseert de Botkoppenkring een 
kleinkunstprogramma in de kerk van Durgerdam. Twee bijzondere gasten komen 
optreden: Annemarie Oster en Pieter Nieuwint. 
Na haar theateravontuur Tandem, waarmee ze samen met Liesbeth List met 
zang, dans en columns door het land toerde, treedt Annemarie Oster nu op met 
muzikant en componist Pieter Nieuwint. Een programma over lief, leed, leut en 
(on)lust, over de eerste kus, de laatste loodjes en over toneelspelende ouders. 
Nu eens vertelt Annemarie - in een vorig leven cabaretière/actrice, tegenwoordig 
schrijfster/columniste - een van haar tragi-komische verhalen, dan weer speelt 
en zingt Pieter -zanger/pianist/componist/tekstschrijver- het hoogste, eigen lied.  
Zij brengt een aantal zelfgeschreven liedjes ten gehore, laat zich inspireren door 
bekende zangeressen en af en toe barst het tweetal uit in een duet.  
De Botkoppenkring is verheugd en trots dat Annemarie en Pieter dit programma 
in Durgerdam willen spelen, ten behoeve van het behoud van de Dorpskerk voor 
Durgerdam en de omliggende dorpen.  
Aanvang: 16.00 uur 
Entree:  € 7,50 
Het programma duurt een uur. Na afloop gezellig borrelen! 
 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Marken_%28Markermeer%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meteoroloog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trouw_%28krant%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hans_de_Jong_%28meteoroloog%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gooi-_en_Eemlander
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haarlems_Dagblad
https://nl.wikipedia.org/wiki/Monnickendam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Piraat_%28radiostation%29
https://nl.wikipedia.org/wiki/RTV_Noord-Holland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Alkmaar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radio_10_Gold
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radio_10_Gold
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Geloof & Gezin 
Je bent verbonden met onze kerk. Je hebt een of meerdere kind(eren) die aan je 
zorg is/zijn toevertrouwd. Net als vorig seizoen ontmoeten we elkaar als ouders 
en belangstellenden rondom deze boeiende thematiek. 
We delen o.a. in elkaars ervaringen hoe je je kind(eren) vertrouwd maakt met 
het christelijk geloof. Of wellicht wil je delen in je zorgen, omdat die uitdaging 
niet erg gemakkelijk is. Het leuke aan een ontmoetingsavond is dat je van elkaar 
tips en ideeën kunt krijgen. Daar zoekt ds. Van Amstel ook naar, want hij is zelf 
vader van twee jonge kinderen. 
Datum:  maandag 23 oktober 
Locatie:  Jeugdgebouw Zunderdorp 
Tijdstip: 20.00 uur 
 
 
 
SOOS in Zunderdorp 
Woensdagmiddag 25 oktober bent u weer meer dan welkom in het 
Jeugdgebouw. Gast deze middag is onze dorpsgenoot dhr. Maarten Hoeve.  
Maarten (net met pensioen) heeft heel lang gewerkt bij de groenvoorziening in 
Amsterdam Noord en wil ons daar veel over vertellen. Iedereen (ook geen 55+) 
vanaf half drie welkom. De kosten voor deze middag zijn € 4,-. 
 
 
 
Samen-Eten Avonden 
“Welkom aan tafel” een prachtig ‘evenement’ is Samen-eten geworden. Geweldig 
dat zoveel mensen uit ons dorp en omgeving hieraan meedoen. Deze winter 
gaan wij natuurlijk ook weer gezellig – en heerlijk met elkaar eten. 
U/jij bent welkom! Opgave vooraf is wel noodzakelijk bij de diakenen of 
hildavanmeerveld@live.nl omdat wij graag willen weten voor hoeveel mensen er 
gekookt moet worden. Om 18.00 uur staat er een drankje klaar. 
De maaltijd begint om 18.30 uur. 
Voor het dessert houdt ds. Robert-Jan van Amstel een korte overdenking. 
Om nog even volledig te zijn – graag een gift in de doos bij de uitgang voor de 
onkosten. 
De avond eindigt om ca. 20.00 uur. 
Data: donderdag 26 oktober, 25 januari en 8 maart 
Locatie: Jeugdgebouw Zunderdorp 
Tijdstip: 18.00 uur 
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Halloweenconcert in de Stadshoeve 
Houd jij van griezelen? Bezoek dan het griezelconcert op 27 oktober in de 
Stadshoeve. Durf jij het aan, in die donkere schuur vol spinnenwebben? 
Opperheks Aurora is de baas van de schuur en heeft hem aangekleed met 
vleermuizen, pompoenen, spinnen en spoken. De baas van het orkest, ook al 
zo’n griezel, laat de muzikanten de meest spookachtige liedjes spelen. Het 
opleidingsorkest van de Waterlandse Harmonie en de Fanfare Zuiderwoude zitten 
om 19.30 uur voor je klaar! Toegang € 2,50 
 
 
 
Halloweenfeest op Tuinpark 
Bij Tuinpark Rust en Vreugd op de Paterslaan 10 Schellingwoude hebben we op 
zaterdag 28 oktober een groot Halloween feest. Iedereen is welkom en de 
toegang is gratis. Kom bij voorkeur verkleed. We proberen het een lief Halloween 
feest te maken met pompoenen, heksen, kabouters en spookjes. Het wordt dus 
geen eng feest en het programma is nog een verrassing. 
Vrijdagmiddag de 27ste gaan we met de kinderen alvast de pompoenen snijden 
vanaf 13.00 uur. Er zijn dan pannenkoeken en er is limonade voor alle kinderen 
die willen helpen. 
 
 
 
Concert Dorpskerk Durgerdam met orkest d’Oude Stadt 
Op zondag 5 november 2017 om 15.00 uur geeft orkest d’Oude Stadt een 
concert in de Dorpskerk Durgerdam onder leiding van dirigent János Kónrad. 
Solist Sergio Hamerslag, klarinettist in het Radio Philharmonisch Orkest, speelt 
het Klarinetconcert in Es van Karl Stamitz. 
De kerk aan de Durgerdammerdijk 76 is open vanaf 14.30 uur en de entrée 
bedraagt € 12,- inclusief consumptie. Toegang met CJP en Stadspas € 10,- 
kinderen tot en met 12 jaar gratis. 
Het programma bestaat verder uit symfonieën van Mozart (de Haager en 
Lambacher symfonie) en Benda (symfonie 2). Van Wanhall wordt de symfonie in 
A moll gespeeld . 
János Konrád is sinds 1996 de vaste dirigent van het in 1978 opgerichte orkest 
d’Oude Stadt. Hij is al jaren aanvoerder van de altviolisten in het Nederlands 
Philharmonisch Orkest en behaalde zijn diploma orkestdirectie in 1988. 
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Aangeboden 
Bijles en remedial teaching aangeboden voor kinderen met dyslexie, dyslcalculie 
en moeilijkheden met begrijpend lezen. 
Voor meer spellingbewustzijn en zelfvertrouwen al jarenlang in goede handen bij 
het beste Instituut van Durgerdam! 
Voor vragen en informatie: Jessica Mulder, pedagoge en remedial teacher 
telefoonnummer 06-10588109 of jessicaf345@gmail.com 
 
 
 
Keramiek cursus of workshop 
Kom langs in Atelier Dubbel2 op de Durgerdammerdijk 87a om een cursus 
keramiek te volgen. Tijdens de 10 lessen van de cursus, leer je een aantal basis 
technieken. Waarbij je je eigen ideeën vorm leert geven in klei. 
Je maakt een schaal, vaas of object die je ook gaat decoreren/glazuren. 
Of kom langs voor een workshop van een paar uur waarin één thema wordt 
behandeld.  
Kijk op www.dubbel2.com of bel met Inka 06-49714204 voor meer informatie. 
Let op: er zijn nog maar een paar plaatsen vrij. 
Graag tot ziens in Atelier Dubbel2. 
 
 
 
Heerlijk wonen in hartje Jordaan? Het kan! 
Gezin met (koop)huis op prachtige locatie, zoekt ander gezin voor tijdelijke 
woningruil. Wie wil er genieten van alles wat het bruisende stadsleven te bieden 
heeft? Wij willen graag een tijd met onze kinderen ‘buiten’ wonen. 
Wat we te bieden hebben: heel pand, 122m, 3 slaapkamers, 2 badkamers, in het 
hart van de Jordaan (Palmgracht 51). Wat we zoeken: huis met ruimte, een tuin 
en eventueel dieren op een dorpse locatie, max 25 min van Amsterdam. 
Ruilen – dus geen gedoe met verkoop - voor periode van minimaal 1 jaar. 
We zijn flexibel – voor ons is dit ook een spannend experiment. 
Bel of mail gewoon als het idee jullie aanspreekt, helemaal vrijblijvend natuurlijk, 
met Anne-Claire: acstuivenberg@yahoo.com of 06-47073717 
 
 
 
Stoofperen actie Zunderdorp 
Vorige week is er 500 kilo Gieser Wildeman stoofperen (onbespoten) geschild en 
in potten gedaan. Deze potten stoofperen zijn te koop in het Jeugdgebouw, in de 
Dorpskerk Zunderdorp en bij Hilda van Meerveld en Guus Klijn. 
Opbrengst is bestemd voor onderhoud Dorpskerk en Stichting DmB te 
Amsterdam 

  

mailto:jessicaf345@gmail.com
http://www.dubbel2.com/
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Ben je op zoek naar een leuk cadeau voor een verjaardag of andere 
gelegenheid, of ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van Landelijk Noord? 
Dan heeft de Centrale Dorpenraad wat je zoekt ... 
 
 
Landelijk Amsterdam-Noord, 1940-1945 
Dit boek beschrijft gedetailleerd wat er in Landelijk Noord gebeurd is tijdens de 
Tweede Wereldoorlog en bevat tal van afbeeldingen, krantenartikelen en kaarten 
uit die tijd. Veel (oud-)bewoners van Landelijk Noord hebben met hun verhalen 
en informatie geholpen om dit boek samen te stellen. Aan bod komen 
onderwerpen als de mobilisatie, het begin van de oorlog, het dagelijks leven, 
onderduikers, hongertochten, collaboratie, verzet en de bevrijding. 
Het boek telt 134 bladzijden en kost € 19,50 
 
 
Nood aan den dijk, Watersnood 1916 
In de nacht van 13 op 14 januari 1916 werd het gebied van het huidige 
Amsterdam-Noord getroffen door een grote watersnood. Het hele gebied stond 
maandenlang onder water als gevolg van een doorbraak van de Waterlandse 
Zeedijk. Het boek vertelt over de gevolgen van de overstroming voor de 
bewoners en het gebied. Hoe de hulpverlening verliep en waar mensen en dieren 
werden opgevangen. Uiteraard staat het boek ook stil bij de schuldvraag en de 
uiteindelijke gevolgen. 
Het boek is 160 bladzijden dik en kost € 19,50 
 
 
Zwaan, 60 verhalen over Landelijk Amsterdam-Noord 
Een verzameling grote en kleine verhalen over Landelijk Amsterdam-Noord, de 
bewoners, de gebouwen en belangrijke gebeurtenissen. 
Verhalen van soms eeuwen geleden tot nu. 
Uitgegeven ter gelegenheid van het 60 jarig bestaan van de Centrale 
Dorpenraad. 
Het boek telt 104 bladzijden en kost € 7,50 
 
 
Alle boeken zijn verkrijgbaar via het kantoor van de Centrale Dorpenraad. 
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Agenda vanaf oktober 2017 
 
 

 

  7 oktober Kledingbeurs en rommelmarkt 
  8 oktober Historische markt 
  8 oktober Bach serie, Kerk Zunderdorp 
  9 oktober Overleg projectgroep Internet 
10 oktober Soos Ransdorp, Bingo 
11 oktober Bijeenkomst i.v.m. dijkversterking 
12 oktober Muziek uit de hemel, kerk Zunderdorp 
13 oktober Werkgroep Historie 
13 oktober Oktoberfeest, Holysloot 
14 oktober Vrijwilligersdag Volgermeer 
14 oktober Oktoberfeest, Holysloot 
14 oktober Wereldmuziek, Dorpskerk Durgerdam 
15 oktober Startzondag, Witte kerk Holysloot 
15 oktober Salon op de Dijk, Schellingwoude 
15 oktober In Limbo, Witte kerk Holysloot 
17 oktober Soos Holysloot, Bingo 
19 oktober Vrouwen van Nu, weerman Jan Visser 
22 oktober Botkoppenkring, Dorpskerk Durgerdam 
23 oktober Geloof & Gezin, Jeugdgebouw Zunderdorp 
25 oktober Soos Zunderdorp, Jeugdgebouw Zunderdorp 
26 oktober Samen eten, Jeugdgebouw Zunderdorp 
27 oktober Ophaaldag grof vuil 
27 oktober Halloweenconcert, Stadshoeve Zunderdorp 
28 oktober Halloweenfeest, Tuinpark Rust en Vreugd 
31 oktober Overleg projectgroep Internet 

 
 


