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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. 
 

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 9.00 tot 15.00 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 1 november 2019 

Redactie Dorpsweg 35 

1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 

info@centraledorpenraad.nl 

Website: 

www.centraledorpenraad.nl 

Oplage 1020 exemplaren 

Bezorging J. Gils (020-6368967) 

Tekening Aandammerbrug 
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 

 
 

mailto:info@centraledorpenraad.nl
http://www.centraledorpenraad.nl/
mailto:info@centraledorpenraad.nl
http://www.centraledorpenraad.nl/
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Nieuws van de Centrale Dorpenraad 

 

Agenda Centrale Dorpenraad 
De meeste vergaderingen zijn op het kantoor van de Centrale Dorpenraad en 

beginnen doorgaans om 20.00 uur. 

4 oktober  Alliantie Markermeerdijken 
11 oktober  Werkgroep Openbaar Vervoer LN 

14 oktober  Nieuwbouw OBS De Weidevogel 
24 oktober  Gebiedsteam 

29 oktober  Dagelijks bestuur  
25 oktober  Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 

 

 
IRP Durgerdam wint WOW-prijs! 

In Durgerdam werken bewoners en overheden nauw samen om tot 
waterveiligheids-oplossingen te komen en tegelijk de openbare ruimte 

opnieuw in te richten. Dit project Integraal Ruimtelijk Programma (IRP) 

Durgerdam is op 19 september 2019 door Platform WOW verkozen tot het 
beste samenwerkingsproject van 2019. 

Platform WOW stimuleert samenwerking tussen (vaar)weg en 
waterbeheerders bij de Nederlandse overheid, havenbedrijven en 

drinkwaterbedrijven. Er waren 37 inzendingen waaruit een top-3 is gekozen. 
Het IRP Durgerdam kreeg de juryprijs. De jury noemt IRP Durgerdam "een 

prachtig voorbeeld in lijn van de nieuwe Omgevingswet". Aan de 

samenwerkingsprijs is een geldbedrag van € 10.000,- verbonden. Samen met 
(vertegenwoordigers van) het dorp wordt bepaald waar dit bedrag aan wordt 

besteed. Meer informatie: https://www.platformwow.nl/week-van-de-wow-
factor/week-van-de-wow-factor-2019/wow-prijs-voor-beste-samenwerking-

2019-de-top-3/ 

 
 

Toekomstig openbaar vervoer in Landelijk Noord 
Eind september is er een bewonersbijeenkomst gehouden om met bewoners 

en OV-gebruikers uit Landelijk Noord de wensen en mogelijkheden van 
toekomstig openbaar vervoer in het gebied te bespreken. De uitkomsten van 

deze avond worden door de gemeente Amsterdam gebruikt om verschillende 

toekomstscenario's uit te werken. Op vrijdag 11 oktober komt de Werkgroep 
OV weer bij elkaar deze scenario's te bespreken. 

Meer informatie: http://www.centraledorpenraad.nl/openbaar-vervoer 
Aanmelden voor de werkgroep is ook mogelijk, neem dan contact op met 

info@centraledorpenraad.nl of 020-4904437. 
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Ingezonden stuk: 
 
Overlast van vliegverkeer boven Landelijk Noord 

Ik ben een verontruste inwoner van Landelijk Noord. Vorig jaar ben ik de stad 

ontvlucht vanwege de toegenomen drukte daar en ik woon dus maar 
betrekkelijk kort in dit open en landelijke gebied. Het valt me nu op hoe 

hinderlijk het is -juist in een ‘oasegebied’ als dit- als er geluidsverstoring 
optreedt. De polder tussen Ransdorp en Holysloot is in 2017 reeds 

gedegradeerd van stiltegebied naar oasegebied vanwege de vliegroutes van 

Schiphol. Want landelijk Noord blijkt met noord/noordoostenwind dé 
vliegroute vanaf Polder- en met name Zwanenburgerbaan op Schiphol Airport 

te zijn. Dat resulteert op sommige dagen tot wel 180 overvliegende 
vliegtuigen per dag! Er is een website waarop je kenbaar kan maken dat je 

hier hinder van ondervindt. Op deze site zie ik echter haast geen meldingen 
van medebewoners uit Zunderdorp, Ransdorp, Holysloot en Durgerdam staan. 

Vreemd, want door hinder te melden laat je weten dat vliegverkeer je echt 

hindert. Waarom melden? Niet melden geeft verkeerd signaal. 
Hoe vervelend ook, als er niemand meldt dat hij/zij hinder heeft van 

vliegverkeer, dan is de politieke uitleg dat het kennelijk wel meevalt. Het 
moeten nemen van maatregelen lijkt dan nog minder voor de hand liggend. 

De kwartaalrapporten van Schiphol over hinder worden gelezen door de 

politiek. Als de cijfers uit de rapportage toename van hinder signaleren, dan 
geeft dat de bewonersplatforms “ammunitie” in het verzet. 

Waar kunt u hinder door vliegverkeer melden? U kunt hinder melden bij het 
Bewoners aanspreekpunt Schiphol, www.bezoekbas.nl 

Wilt u periodiek op de hoogte worden gehouden van de bij u laagst 
overgekomen vluchten? 

Meld u dan aan voor de meldwekker op www.meldwekker.nl. 

Waar moet u rekening mee houden als u hinder meldt? 
Schiphol neemt de registratie van hindermeldingen serieus, maar sommige 

hindermelders niet. Als u te vaak hinder meldt, meer dan 500 keer per 
‘gebruiksjaar’, dan worden uw meldingen niet is de statistieken opgenomen en 

wordt u neergezet als ‘veelmelder’ die er verder niet toe doet. 

Houd er rekening mee dat u per melding een mini-enquête moet invullen. 
Schiphol wil onder andere graag weten waar u zich bevond, wat voor soort 

overlast u ervoer en sinds wanneer dat was. 
Het is efficiënt en effectief als u niet te vaak maar wel minstens twee keer per 

maand een paar meldingen doet van hinder. Op deze manier wordt uw 

signaal dat u hinder ervaart met zo weinig mogelijk moeite toch duidelijk in de 
hinderstatistieken opgenomen. 

Groet Arjan S 

http://www.bezoekbas.nl/
https://www.meldwekker.nl/
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 

 
Nieuwbouw OBS De Weidevogel 

Op woensdagavond 30 oktober zal een bewonersbijeenkomst worden 

georganiseerd. Omwonenden en belangstellenden zullen door het 
schoolbestuur en de projectleider worden geïnformeerd over de voortgang 

van de nieuwbouwplannen. Momenteel worden door de architect diverse 
ontwerpen uitgewerkt. Daarnaast wordt gewerkt aan de logistieke uitdaging 

die de sloop en de nieuwbouw met zich mee gaat brengen en zal in de 
komende maanden het verkeer- en parkeerbeleid verder worden onderzocht. 

De Centrale Dorpenraad, Dorpraad Ransdorp en 'De Beke' zijn maandelijks 

over deze onderwerpen in overleg met het schoolbestuur, de projectleider en 
de gemeente. De sloop en vervolgens de nieuwbouw van een school in de 

kern van ons dorp is een complex en ingrijpend proces.  
Het is in deze fase van het proces raadzaam om als dorp goed op de hoogte 

te zijn en vragen te kunnen stellen. 

Kom daarom ook naar de bewonersbijeenkomst in Dorpshuis 'De Beke', 
Dorpsweg 29 in Ransdorp. Aanvang 19.30 uur tot uiterlijk 21.00 uur. 

U bent van harte welkom! 
Herhaalde oproep: De Centrale Dorpenraad wil graag inventariseren of en 

welke vragen er zijn over de nieuwbouw. Stuur vóór 7 oktober uw vragen 
naar info@centraledorpenraad.nl, deze zullen door de projectleider worden 

beantwoord. 

 
 

Werkzaamheden Liergouw 
Een onderdeel van de werkzaamheden aan de Liergouw betreft de renovatie 

van de twee bruggen. Deze bruggen verkeren in slechte staat van onderhoud, 

waardoor er een grote kans bestaat op het bezwijken van het gehele 
beweegbare bovendeel van de constructie. Om een veilige verbinding aan te 

bieden, zijn de bovenbouwen in week 39 gedemonteerd. 
De bovenbouw van beide bruggen worden ook weer herplaatst, dit zal naar 

verwachting plaatsvinden in 2020. 
Voorafgaand zal een onderzoek naar de huidige staat van de bruggen en het 

ontwerp van de bovenbouw moeten worden verricht. 

Om op de hoogte te blijven van de werkzaamheden kunt u een App van de 
aannemer downloaden, hierop staat de meest recente informatie. 

Zoek op ‘Van Gelder – Werk in uitvoering’ 
Of kijk op: http://www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden-liergouw 
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Update aanleg glasvezel 

De afgelopen weken is er hard gewerkt om de uitrol van het netwerk zo snel 
mogelijk te kunnen opstarten. Vanaf 14 oktober wordt gestart met de civiele 

bouwwerkzaamheden in Landelijk Amsterdam Noord. Om nauwkeurig te 

kunnen bepalen waar de glasvezel in de woning moet worden afgemonteerd, 
is aannemer Syntax bij de meeste van u al langs geweest voor de zogeheten 

woningschouw. Deze schouwwerkzaamheden zullen op korte termijn worden 
afgerond. Dat betekent concreet dat alle aangemelde adressen door de 

aannemer zijn bezocht.  

 
Start civiele werkzaamheden 

Naast de afronding van het schouwen staat ook de fysieke aanleg van het 
glasvezelnetwerk voor de deur. Vanaf 14 oktober staan de eerste 

graafwerkzaamheden gepland in Zunderdorp daarna zijn Ransdorp, Holysloot, 
Liergouw, Belmermeer/Poppendammergouw, Middenweg/Termietengouw aan 

de beurt. De buizen die dan in de grond worden geplaatst bevatten dan nog 

geen glasvezelkabels. Die zullen in een later stadium worden ingeblazen.  
 

Bodemonderzoek 
GlasDraad heeft een bodemonderzoek laten uitvoeren m.b.t. de ‘verdachtheid’ 

op bodemverontreiniging in Landelijk Amsterdam Noord. Op basis van de 

resultaten kan worden geconcludeerd dat er in enkele gebieden sprake is van 
ernstige bodemverontreiniging of gemiddeld sterke verontreinigingen. Voor 

graafwerkzaamheden in een verontreiniging is een vergunning nodig van de 
omgevingsdienst van de Gemeente Amsterdam waardoor nog niet alle 

hoofdtracés voor eind 2019 aangelegd kunnen worden. 
 

Gesloten seizoen primaire waterkering 

Het gesloten seizoen (in de winterperiode, ook wel stormseizoen genoemd) is 
een periode waarin geen werkzaamheden mogen worden uitgevoerd aan- of 

in de directe nabijheid van de dijk. Het gesloten seizoen is in het leven 
geroepen om risico’s bij werken aan waterkeringen te beperken. Het gesloten 

seizoen beslaat de periode van 15 oktober tot 15 april. Dat betekent dat een 

aantal tracés pas na 15 april aangelegd zullen worden. 
 

Zomer 2020 iedereen glasvezel 
Op korte termijn zal GlasDraad haar bouwbrief naar alle aangemelde 

bewoners rondsturen en daarnaast zullen binnenkort bewonersavonden 

georganiseerd gaan worden. Het doel is om in ieder geval voor de zomer van 
2020 alle aangemelde bewoners op glasvezel aangesloten te hebben. 

GlasDraad 
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Informatie & Activiteiten 

 
Kledingbeurs & Kringloop 

De kledingbeurs en kringloopwinkel in het Dorpshuis van Holysloot is weer 

geopend op zaterdag 5 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! 

 

 
Taco Koster nieuwe dominee kerk van Zunderdorp 

Op zondag 6 oktober zal dominee Taco Koster bevestigd worden als 
ambulant missionair predikant van de kerk van Zunderdorp in een feestelijke 

dienst in de dorpskerk. De dienst begint om 10:00 uur. Na de dienst is er een 

hapje en een drankje. Iedereen is van harte welkom. 
Ambulant missionair predikant is een nieuwe titel in kerkelijk Nederland. 

Samen met Taco Koster gaat de kerk van Zunderdorp zoeken, experimenteren 
en ontdekken hoe de kerk van Zunderdorp de toekomst tegemoet gaat. 

's Avonds zal Taco Koster bevestigd worden bij stichting Diensten met 
Belangstellenden in Amsterdam. 

 

 
Gitaarles in Durgerdam op donderdag! 

Al jaren geef ik met veel plezier gitaarles aan kinderen en volwassenen, 
beginner of gevorderd. De muzikale wensen van de leerling staan voorop, 

alles kan en niets moet. Pop, klassiek, blues, fingerpicking, alles is mogelijk. 

Gitaarles werkt ook als een voorbereiding voor het Voortgezet Onderwijs. 
Kinderen leren om een hoeveelheid werk op te delen en gedoseerd te 

oefenen, Ze leren om er iedere dag iets aan te doen. Het 
concentratievermogen wordt aangesproken en vergroot. Het is bewezen dat 

muziekles de intelligentie verhoogt. Gitaarles is een waardevolle aanvulling op 
het schoolwerk en als resultaat krijg je veel plezier in het muziek maken en 

kun je gitaar spelen! 

Voor veel volwassenen is de gitaarles een heerlijk rustpunt in de week voor 
jezelf: even geconcentreerd bezig zijn met iets heel anders, flow, genieten 

van de muziek en de gezelligheid! Maak een afspraak voor een gratis proefles! 
Nina van der Hoeven 

info@gitaarschoolnina.com of 06-11392848 

mailto:info@gitaarschoolnina.com
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‘Salon op de Dijk’ viert zijn eerste lustrum 

Om dit te vieren pakken we op 6 oktober uit door te verhuizen naar de 
sfeervolle Schellingwouderkerk. Om 14.00 begint daar het programma, 

waarna we als van ouds, verhuizen naar het voormalige postkantoor en de 

sluiswachterswoning van René Melse en Monique Dehue. De entree is dit jaar 
gratis! Wel vragen wij een donatie om de begroting rond te krijgen. 

Dat ‘Salon op de Dijk’ klasse heeft, is bewezen: Hannah van Binsbergen en 
Joost Baars kregen de VSB-poëzieprijs en Tsead Bruinja is de huidige Dichter 

des Vaderlands. Zij traden in eerder edities op. De line up van dit jaar: 

We starten met Ellen Deckwitz die als dichter/performer haar sporen verdiend 
heeft. Net als Ingmar Heytze, bekend van NRC, die vorig jaar de Salon 

opende en nu afsluit met zijn Asfaltfeeën. 
Verder hebben we voor u geprogrammeerd: Het Adwaita trio met zang 

gebaseerd op de poëzie van Dèr Mouw. De dichters Rots, Gita Hacham en 
Rosa Schocht die in augustus haar debuutbundel uitbracht en muziek van 

‘Under the Covers’ (hebben net een prachtige cd opgenomen) en Vondelier 

met briljante luisterjazz. 
Kortom een mooi programma op mooie locaties met als afsluiting een borrel 

met hapjes waar u met elkaar en de artiesten in gesprek kunt gaan. 
Zondag 6 oktober, Schellingwouderkerk, aanvang 14.00 uur, inloop vanaf 

13.30. Borrel vanaf 17.00 uur. 

Graag reserveren door een mail te sturen naar davebouw@noorderijdijk.nl 
met vermelding van uw naam en het aantal gasten. Zonder reserveren bent u 

ook welkom maar vol is vol.  
Een vriendelijke groet en hopelijk tot 6 oktober! 

Mark Opfer en Dave Bouw 
 

 

 
Hoe ziet Waterland er in de toekomst uit? 

Landschapsarchitectenbureau Flux heeft zich de afgelopen tijd over die vraag 
gebogen in het kader van het Parlement van de Scheggen van Arcam. Met dit 

Parlement wil het architectuurcentrum dit jaar aandacht vragen voor de 

groene scheggen van Amsterdam. De presentatie van Flux vindt plaats op 
dinsdagavond 8 oktober bij Arcam (Prins Hendrikkade 600). 

De bijeenkomst start om 20.00 uur en is (gratis) publiek toegankelijk. 
Meer informatie: www.arcam.nl/de-stem-van-het-landschap/ 

 

 

mailto:davebouw@noorderijdijk.nl
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Zunderdorper Kunst in de Kerk 

Dat de inwoners van Zunderdorp kunstzinnig zijn en prachtige hobby’s 
hebben, kunt u zelf ervaren. Op 10, 11 en 12 oktober is er in de Dorpskerk 

van Zunderdorp een expositie van kunst en hobby’s van zo’n 35 

dorpsbewoners. Schilderen, beeldhouwen, boetseren, potten bakken, 
tekenen, quilten, handwerken, patchwork, bloemschikken, papier vouwen, 

muziek, zang, fotograferen.  
Er is een doorlopende beamerpresentatie van diverse foto’s. 

Op donderdagavond kunt u genieten van allerlei soorten muziek, door 

Zunderdorpers.  
Het worden drie fantastische dagen.  

donderdag 10 en vrijdag 11 oktober  van 10.00 uur tot 22.00 uur 
zaterdag 12 oktober    van 10.00 uur tot 16.00 uur 

Er is een koffiehoek waar u een heerlijk kopje koffie of thee, een frisdrankje 
of een glas wijn kunt drinken. De toegang is gratis. 

U kunt met eigen ogen zien waar een klein dorp groot in is. 

Hierbij bent u allen van harte uitgenodigd.  
 

 
Spetterende Letteren, Muziek Theater 

Vrijdag 11 oktober 20.00 uur Dorpskerk Durgerdam met als gast Dorine 

Wiersma. Rauw, innemend, mooi, absurd. 
Hoofdrolspeler, ex- Durgerdammer Chris Bernhart & Spetterende 

Letterenband treden voor u op. Met vijfkoppige band: contrabas en zang; 
grandpiano; gitaren; saxen: tuba: trom.  

Het is een muzikale en literaire vertelling, tevens roadmovie. Start is bij het 
boekenbal in Amsterdam en einddoel is een geheimzinnige 

schrijversbijeenkomst in Gasselteboerveenstweedenijemond. 

Met op het scherm o.a. Paulien Cornelisse, Tommy Wieringa, dorpsgenoot 
Tom de Ket, Suzanna Jansen, Kader Abdolah  

Kaartverkoop: https://www.ticketkantoor.nl/shop/spetlet1110 
€ 15,- voorverkoop € 17.50 aan de kerk  

Voor vragen: www.spetterendeletteren.nl of chris@spetterendeletteren.nl 

 
 

Hatha Yoga in het wijkgebouw van Schellingwoude 
Ontdek je mogelijkheden tot meer ontspanning, souplesse en vitaliteit o.l.v. 

een ervaren docente. Veel individuele aandacht, instappen kan op elk niveau. 

Lestijden: maandag van 18 tot 19.15 uur, dinsdag van 20 tot 21.15 uur en 
woensdag 18.45 tot 20.00 uur. 

Voor meer info of aanmelden voor een gratis proefles: arja662@gmail.com 

https://www.ticketkantoor.nl/shop/spetlet1110
http://www.spetterendeletteren.nl/
mailto:chris@spetterendeletteren.nl
mailto:arja662@gmail.com
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Waterlandse melkschuit 

Een mooi seizoen loopt op zijn eind. Op 12 oktober gaat de schuit bij ‘De 
ouwe helling’ het water uit. De winterborrel is dit jaar op zaterdag 30 

november. We mogen weer gebruik maken van het clubschip van 

Zeilvereniging het Y, Durgerdammerdijk 116a. Vast onderdeel van de borrel is 
de veiling. De eerste inbreng is al binnen. De blauwe stootwillen van de 

schuit. Ze zijn niet meer nodig omdat Frans Dekker van de oude landvasten 
(we hebben nieuwe) stootwillen geknoopt heeft die beter bij de schuit passen. 

De betere restverwerking! Ook heeft hij een paar authentieke, enige-echte 

melkschuitsleutelhangers gemaakt die geveild zullen worden. 
Wat wij u vragen: als u iets heeft wat interessant is voor onze veiling dan 

horen we dat graag. Het hoeft niet gerelateerd te zijn aan de schuit. Veilen is 
een leuke manier van doneren: door iets in te brengen, door mee te bieden 

en te kopen. Doneren en nog iets terugkrijgen ook! 
De Jacob van Zalinge is de replica van een melkschuit die van ouds de melk 

van Waterland naar Amsterdam bracht. Het laatste exemplaar is rond 1900 

verdwenen. Om de historie nog meer tot leven te brengen willen we 
kostuums, melkvaten en een juk hebben zodat we op evenementen onder zeil 

en in vol ornaat acte de présence kunnen geven. Voor de kleding kiezen we 
periode eind negentiende eeuw omdat daar het meest over bekend is. Wie 

weet, heeft u nog iets op zolder liggen, een pet, een oude foto of iets anders 

dat bij kan dragen. We horen het graag 
Reacties kunt u richten aan Ron de Muijnck, ron@ymba.nl 

 
 

 
Etsen van Rembrandt 

Het jaar 2019 is uitgeroepen tot Rembrandtjaar. Het is 350 jaar geleden dat 

deze grote schilder is gestorven. Rembrandt schilderde niet alleen, hij maakte 
ook veel tekeningen en etsen. Veel van zijn etsen verbeelden Bijbelse 

verhalen. Ds, Greteke de Vries heeft zich het afgelopen jaar in deze etsen 
verdiept. Tijdens de viering van zondag 13 oktober in de Dorpskerk 

Durgerdam laat zij een aantal etsen zien en gaat dieper in op de zogenaamde 

‘honderdguldenprent’. In deze ets komen verschillende personen uit het 
evangelie van Matteüs samen. Er zijn de volgelingen van Jezus, zijn critici en 

nieuwsgierige toekijkers. We hopen samen te zien welk licht Rembrandt liet 
schijnen op Jezus en de verschillende Bijbelse personages. De viering begint 

om 10.30 en zal ongeveer een uur duren. Na afloop is er gelegenheid om 

koffie/thee te drinken en met elkaar verder te praten. 
Adres: Dorpskerk Durgerdam, Durgerdammerdijk 76 in Durgerdam. 
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Hoornist Morris Kliphuis met trio Kapok 

Op zondag 13 oktober is er om 15.00 uur in het Witte Kerkje van Holysloot 
een optreden van Hoornist Morris Kliphuis en het trio Kapok.  

Kapok is een van de meest opvallende jonge ensembles in de huidige 

Nederlandse muziekwereld. Het trio staat bekend om hun ritmische vuurwerk, 
aanstekelijke interactie en om de knetterende, onvoorspelbare energie van 

hun live optredens. Kapok steelt naar hartenlust uit diverse muziekstijlen, 
waaronder jazz, rock, klassieke muziek, en Afrikaanse muziek - een 

verzameling invloeden die onwaarschijnlijk klinkt, maar die bij Kapok heel 

natuurlijk samengaat. 
Het eerste wat opvalt aan Kapok is de instrumentatie. Er is geen bas, Remco 

Menting klinkt op een zelf ontworpen drumkit, effecten en vibrafoon als geen 
enkele andere slagwerker, en Timon Koomen roept met zijn gitaren rijke 

klankwerelden op die je binnen no time meenemen op een muzikale reis.  
De hoorn staat bekend als instrument uit de klassieke muziek, maar in handen 

van Morris Kliphuis ben je dat snel vergeten. Als een van de weinige 

jazzhoornisten ter wereld zingt, scheurt en funkt hij op zijn instrument alsof 
dat ervoor gemaakt is. Tel daarbij nog zijn cornet, synthesizers en effecten 

op, en uw beeld van wat mogelijk is op deze instrumenten zal moeten worden 
bijgesteld. Kapok heeft opgetreden op belangrijke podia en festivals in 

binnen- en buitenland, waaronder twee keer het North Sea Jazz Festival. De 

band won in 2012 de Dutch Jazz Competition, in 2013 de European Jazz 
Competition, en ontving in 2014 een Edison voor haar tweede album Kapok. 

Morris Kliphuis woont op het moment in Berlijn en Kapok treedt niet 
regelmatig op in Nederland. Mis de gelegenheid om dit bijzondere trio in 

Holysloot te kunnen zien niet! 
www.kapokmusic.com en www.facebook.com/kapokmusic 

Kaartjes te koop op www.holysloot.nl, of direct op 

www.cangotickets.com/waterlandprojecten  
 

 
 

Valpreventie door mw. Chantal Geuskens Fysiotherapeut 

Zo lang mogelijk gezond blijven zodat je voor jezelf kunt blijven zorgen. Dat 
wil toch iedereen? Een val kan dit in gevaar brengen. Gelukkig kunt u het 

risico op een val vaak voorkomen. Dit kan door aan de slag te gaan met uw 
conditie en door bijvoorbeeld zelf in huis aanpassingen te doen die een val 

kunnen voorkomen. 

Georganiseerd door Vrouwen van Nu, donderdag 17 oktober om 20.00uur in 
het Wijkgebouw Schellingwoude  

Leden gratis / Niet leden betalen € 5,- 

http://www.kapokmusic.com/
http://www.facebook.com/kapokmusic
http://www.cangotickets.com/waterlandprojecten
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Liedconcert Dorpskerk Durgerdam 

Op vrijdag 25 oktober geven zangeres Anne-Marieke Evers en pianiste 
Femke de Graaf een liedconcert in Durgerdam. 

De kerk in Durgerdam heeft sinds kort een beamer, twee zelfs om precies te 

zijn. Tijd om ze in te wijden met een concert. We hebben een programma 
samengesteld met Franse muziek die geïnspireerd is op kunstenaars en 

kunstwerken. Luister bijvoorbeeld naar 'Le travail du Peintre' van Poulenc en 
kijk tegelijkertijd naar kunstwerken van de schilders die hij bezingt. Verder op 

het programma muziek van Debussy en Chausson. 

Vrijdag 25 oktober om 20.30 uur, Dorpskerk Durgerdam 
Entree € 15,- 

Het programma duurt een klein uur, na afloop trakteren we op een wijntje. 
 

 
 

Warmtepompen: Praktijk ervaringen in Schellingwoude 

Op 2 november van 10:00 tot circa 14:00 delen enkele 
warmtepompgebruikers graag hun ervaringen. Van het prille plan tot de 

eerste voldoening van een groene warme douche is een heel traject vol 
afwegingen voor de eigenaar, om van de stappen van de installateur maar 

niet te spreken.... Hoewel, daar willen het we dus juist wèl over hebben op 

zaterdag 2 november in het buurthuis in Schellingwoude. 
We starten met een presentatie in het buurthuis. Vervolgens bezoeken we 

enkele adressen waar warmtepompen zijn aangebracht. Ook alle, en vaak 
uitgebreide voorbereidingen op gebied van isolatie en (financieel, formeel en 

technisch) haalbaarheidsonderzoek komen ter sprake. Behalve eigenaren 
zullen ook installateurs aanwezig zijn. Tijdens het hele programma is het 

mogelijk vragen te stellen en we zorgen dat er naast experts ook informatie 

beschikbaar is. We willen graag zoveel mogelijk vragen beantwoorden. Hoe 
voelt het? Hoeveel geluid maakt een warmtepomp? Hoe kies je de goede? 

Welke isolatie heb ik nodig? Alles komt aan bod! 
Kortom: een ideale gelegenheid om te ervaren wat een warmtepomp is. 

U kunt zich aanmelden voor deze warm aanbevolen middag per email bij 

Louise van 02025. De organisatie van deze middag berust bij Anrik Engelhard 
(Noorder IJdijk 107, Schellingwoude) in samenwerking met de Nationale 

Duurzame Huizenroute en 02025, de organisatie die Amsterdam tot koploper 
energietransitie wil maken. 

Onbekend? Kijk eens bij www.02025.nl en/of www.duurzamehuizenroute.nl 

Aanmelden en info bij Louise: louise@02025.nl 
Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Anrik Engelhard 

06-46221522 of a.engelhard@xs4all.nl 

http://www.02025.nl/
http://www.duurzamehuizenroute.nl/
mailto:louise@02025.nl
mailto:engelhard@xs4all.nl
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Openbare muziekles en docentenconcert 

Wil je weten hoe een trompet, saxofoon, trombone of klarinet klinkt als jij er 
op blaast? Of een euphonium of een tuba? Of heb je enorm veel zin om eens 

een flinke roffel op een drumstel te geven? Dat kan allemaal! 

Op zondagmiddag 3 november om 16.00 uur wordt in De Beke een 
openbare muziekles gegeven van een half uur. Je kan meteen een paar noten 

leren spelen, of een ritme leren drummen en daarna meedoen aan een 
concertje. In dat concertje spelen ook de muziekdocenten van de Waterlandse 

Harmonie: Thomas Geerts op trompet, Paulina Kulesza op saxofoon, Thijs 

Zomer op klarinet, Mervyn Groot op drums en Fabian Vos op trombone. 
De muziekles begint om 16 uur, en het concertje is om 16.30. Na afloop kan 

je instrumenten uitproberen en de docenten zijn beschikbaar om vragen aan 
te stellen. Deelname is gratis. 

Echt een instrument leren spelen? Bij de Waterlandse Harmonie krijgen 
kinderen voor een betaalbare prijs privéles van gekwalificeerde docenten. Ook 

volwassenen zijn welkom op les (Het kan ook leuk zijn om samen met je kind 

een instrument te leren bespelen, en samen te spelen in het opleidingsorkest) 
Een instrument kan meestal van de Harmonie worden geleend. Op 

dinsdagavond tussen 19.00 en 20.00 repeteert het opleidingsorkest in de 
Beke. Fijn, als je je van tevoren opgeeft voor de openbare muziekles bij 

waterlandseharmonie@live.nl 

 
 

Jeroen Kramer zingt! 
Zondag 10 november, 16.00 uur (zaal open 15.30 uur), in de hooischuur 

van Angela en Albert, boerderij De StadsHoeve, Zunderdorpergouw 29 
(superleuke plek!). Toegang € 10,- inclusief drankje en hapje. Graag 

reserveren: gj.stolk@movement.nl (geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar - tot 

15 jaar gratis). 
De voorstelling; Schoonheid en raarte strijden om de aandacht als Jeroen 

Kramer, gewapend met slechts een stem en een gitaar, zijn publiek een 
volstrekt eigen universum binnen voert. Jeroen zingt eigen Nederlandstalig 

werk, plus een handvol frisse vertalingen van classics als 'Heard it through the 

grapevine'(Ik lees het op de buurt-app), 'Heartbreak Hotel'(Hotel 
liefdesverdriet) en 'Johnny B. Goode'(Arie van Zelf). 

Weliswaar bezingt hij wat ons allemaal bezig houdt -seks, geld, liefde, 
ouderdom, de dood en het woelige wereldtoneel, – maar hij heeft daar zo zijn 

eigen kijk op, als in het hilarische 'Bustehouder', of het ontroerende 'Dat ben 

ik'. Zie ook https://jeroenkramer.nl/muziek/ 
Trouwens, herkennen we deze Jeroen niet van het Sinterklaasjournaal?  

Dat zou zo maar kunnen. Maar dit is nu eens geen kinderprogramma. 

mailto:gj.stolk@movement.nl
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2de editie Recycle Sint in Durgerdam 

Na het succes van vorig jaar is er dit jaar weer een Recycle Sint in de kerk in 
Durgerdam! Dus verzamel alvast spelletjes, speelgoed en kinderboeken bij 

elkaar waar jouw kind niet meer naar omkijkt, maar waar een ander kind heel 

blij van wordt. In plaats van allemaal nieuwe spullen te kopen voor 
Sinterklaas, kun je op deze avond speelgoed waar je kind op uitgekeken is, 

ruilen voor iets anders moois! 
Tip! Kijk ook eens in de schuur of er nog skeelers, schaatsen, 

voetbalschoenen, toffe rugzakken of andere (sport)accessoires liggen die niet 

meer gebruikt worden en een ander kind blij van wordt.  
Wat hoef je niet mee te nemen: 
Knuffels; incomplete puzzels, spellen, etc.; kapot speelgoed; kinderboeken die 
echt te oud zijn voor de huidige generatie; klein, plastic “rommel” speelgoed 

Hoe werkt het: 
1. Het eerste uur van de avond brengt iedereen zijn/haar speelgoed in 

2. Per inbreng krijgen je waardebon(nen) 

3. Ondertussen wordt al het speelgoed per categorie gesorteerd op tafels 
4. Met je waardebon(nen) 'koop' je een ander speelgoed terug 

5. Al het speelgoed dat overblijft gaat naar een goed doel 
Wanneer: 
Donderdagavond 21 november 

Inleveren: 19:00 - 20:00 uur / ruilen: 20:00 - 22:00 uur 
Waar: 
Kerk Durgerdam, Durgerdammerdijk 76 
Tegen een kleine vergoeding is er koffie, thee en pepernoten!  

Heb je vragen of wil je helpen?  
Bel of App dan Angela op 06-15879457 of loop even langs op de 

Durgerdammerdijk 186. 

 
 

 
Haal de life- muziek in huis 

Zelf en/of samen muziek kunnen maken is een heerlijke bezigheid, mijn 

pianolessen zijn weer gestart. Ik heb nog ruimte op woensdag ochtenden 
voor volwassenen en in de middag ook op woensdag is er nog ruimte voor 

max 3 kinderen. 
Saskia Mees, Dorpsstraat 41 Holysloot. 

06-24665235 of meesmees@casema.nl 

 
 

 

mailto:meesmees@casema.nl
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Schaatsen bij STG Waterland 

Stel je voor dat jij samen met een groep over het ijs scheert. Het schaatsen 
gaat steeds beter, omdat je goede aanwijzingen krijgt van jouw trainer. Je 

conditie gaat vooruit door de wekelijkse training. Je raakt geïnspireerd door 

de anderen in de groep. Wat is het fijn om te sporten in de winter. 
Kom bij STG Waterland en volg onze schaatstrainingen. Er is altijd een niveau 

dat bij jou past, van echte recreanten tot wedstrijdrijders, van jong tot wat 
ouder. De start is in oktober en we schaatsen bijna elke dag van de week op 

de baan in Hoorn en Amsterdam. Wij zijn een gezellige vereniging waar jong 

en oud actief betrokken wordt. Kijk op www.stgwaterland.nl en meld je aan! 
Meer weten? Vragen? 

Neem dan contact op met secretaris@stgwaterland.nl of 020-4923372 
Wil je eerst een proefles nemen?  

Dat kan natuurlijk ook. Kijk op onze site bij “Ben je nieuw?” 
 

 

 
Een nieuw ‘thuis’ gezocht voor twee konijnen 

Afgelopen zomer zijn bij ons in Zunderdorp twee konijnen komen aanlopen. 
Waarschijnlijk zijn ze losgelaten door een eigenaar, die van ze af wilde. 

We hebben de konijnen opgevangen en verzorgd en zijn nu op zoek naar een 

nieuw ‘thuis’. Wie o wie kunnen we blij maken. Je krijgt er een hok bij. 
Voor info: Greet Kuijt, 06-11398906 of greetkuijt@gmail.com 

 
 

 
Activiteiten- en Informatiegids 

Er wordt momenteel door de Centrale Dorpenraad hard gewerkt aan een 

speciale gids waarin informatie staat over bedrijven, clubs en verenigingen uit 
Landelijk Noord en de activiteiten die er in ons gebied plaatsvinden. Met 

bijvoorbeeld de weekactiviteiten van de diverse buurthuizen en informatie 
over de werkgroepen van de Centrale Dorpenraad. 

We doen ons best om al de gegevens te verzamelen en te controleren maar 

worden enorm geholpen als eventuele wijzigingen of extra informatie worden 
doorgegeven. Dit kan via info@centraledorpenraad.nl of 020-4904437. 

Binnenkort gaan we ook starten met het benaderen van potentiële 
adverteerders. Door het plaatsen van advertenties in de gids kunnen we deze 

kostenneutraal maken en gratis huis-aan-huis bezorgen in Landelijk Noord. 

Wilt u adverteren in de nieuwe gids, neem dan contact op. 
De Activiteiten- en Informatiegids wordt begin 2020 uitgegeven. 

 

http://www.stgwaterland.nl/
mailto:greetkuijt@gmail.com


 

 

 

Agenda oktober 2019 

 

 

5 oktober Kledingbeurs & Kringloop 
6 oktober Bevestiging dominee Zunderdorp 
6 oktober Salon op de Dijk 
8 oktober Parlement van de scheggen 

10 oktober Zunderdorper Kunst 
11 oktober Werkgroep Openbaar Vervoer 
11 oktober Zunderdorper Kunst 
11 oktober Spetterende Letteren 
12 oktober Zunderdorper Kunst 
13 oktober Etsen van Rembrandt 
13 oktober Concert Witte Kerkje Holysloot 
15 oktober Soos Holysloot, Bingo 
17 oktober Valpreventie Chantal Geuskens 
25 oktober Ophaaldag grof vuil 
25 oktober Liedconcert Dorpskerk Durgerdam 
29 oktober Dagelijks bestuur, CDR 
30 oktober Nieuwbouw OBS De Weidevogel 
2 november Presentatie waterpompen 
2 november Halloween bij Rust en Vreugd 
3 november Openbare muziekles en concert 
5 november Soos Ransdorp, Stamppotten  

 


