
't Zwaantje 
Maandelijks wijkblad voor Durgerdam, Holysloot, 

 Ransdorp, Schellingwoude en Zunderdorp 

 
 
 

oktober 2020 nummer 8   jaargang 45 



 

2 
 

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 30 oktober 2020 

Redactie Dorpsweg 35 

1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 

info@centraledorpenraad.nl 

Website: 

www.centraledorpenraad.nl 

Oplage 1020 exemplaren 

Bezorging J. Gils (020-6368967) 
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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http://www.centraledorpenraad.nl/
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Nieuws van de Centrale Dorpenraad 

 

Inmiddels is het weer al écht herfstig geworden met donkere wolken, wind en 
regen. Ook corona brengt meer slecht nieuws, de maatregelen worden weer 

strenger en dat maakt dat er weinig activiteiten plaatsvinden. Hopelijk blijft 

iedereen goed gezond en zal ’t Zwaantje op den duur weer vol staat met 
mooie activiteiten in Landelijk Noord.  

 
 

Agenda Centrale Dorpenraad 
De meeste vergaderingen worden nu online gehouden of anders zijn ze  op 

het kantoor van de Centrale Dorpenraad. 

27 oktober  Dagelijks Bestuur 
30 oktober  Uiterste datum inleveren kopij 't Zwaantje 

 
 

Tekening voorpagina 

Op de voorpagina van 't Zwaantje staat een tekening, weet u waar dit is? 
Stuur het antwoord naar info@centraledorpenraad.nl en degene met het 

vijfde goede antwoord ontvangt het boek 'Zwaan, 60 verhalen over Landelijk 
Amsterdam-Noord'. 

Op 't Zwaantje van oktober stond een tekening van Uitdammerdijk 25, 
winnaar van het boek is Mw Preeker uit Holysloot. 

 

 
Volgende stap in dijkversterking Durgerdam 

De afgelopen maanden heeft HHNK verregaand onderzoek gedaan in 
Durgerdam. Onder andere de grondsamenstelling van de dijk en de 

vervormingen van de huizen. Op dit moment worden deze gegevens 

geanalyseerd en bekeken wat de invloed is op het ontwerp en de realisatie 
van de versterking van de dijk. Helaas is het nu niet mogelijk om u te 

informeren middels een fysieke bijeenkomst. Daarom gaat HHNK u de 
komende periode meenemen via nieuwsbrieven, filmpjes, online spreekuren, 

etc. Indien u zich nog niet heeft aangemeld dan adviseren wij u om dit alsnog 
te doen via durgerdam@hhnk.nl onder vermelding van uw naam en adres. Op 

deze manier bent u op de hoogte over de laatste ontwikkelingen en kunt u 

meepraten over de te nemen stappen. Heeft u vragen dan kunt u contact 
opnemen met de omgevingsmanager van HHNK Wineke Straatsma, 

w.straatsma@hhnk.nl en/of tel. 06-20879350. 
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Toekomst van Landelijk Noord 
Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van Landelijk Noord? 
Deze vraag is u in het vorige ’t Zwaantje gesteld en er is u gevraagd om een 

enquête in te vullen om hier antwoord op te geven. 
De enquête kon tot 23  september online worden ingevuld en er was ook de 

mogelijkheid om het formulier dat bij ’t Zwaantje zat te gebruiken. 
Er zijn bijna 150 reacties binnengekomen waarvan tweederde online en één 

derde schriftelijk. Hartelijk dank hiervoor! 

Opvallend is dat de overgrote meerderheid aangaf bekend te zijn met de 
Centrale Dorpenraad, de Dorpsraden en de Werkgroepen en te weten wat 

deze in hoofdlijnen doen. Om de uitkomst van de enquête goed te bepalen is 
wat meer tijd nodig. De komende tijd wordt dit verder uitgewerkt en een 

rapport opgesteld. Zodra deze klaar is wordt u hier van op de hoogte 
gebracht! 

De informatie komt dan op onze website te staan: 

www.centraledorpenraad.nl/enquete-voor-inwoners-van-landelijk-noord 
 

 
Werkzaamheden 

In Landelijk Noord worden er op verschillende plekken werkzaamheden 

uitgevoerd. Een korte stand van zaken: 
 De Uitdammerdijk is vanaf 1 oktober voor meerder jaren gesloten 

vanwege de dijkversterking. 

 De Durgerdammergouw is weer open. 

 De bestrating van ’t Nopeind is klaar en de weg is weer open. De laatste 

asfaltwerkzaamheden worden 13 november uitgevoerd. 
 Vanaf 12 oktober starten er werkzaamheden aan de Nieuwe Gouw bij 

Zunderdorp, de weg is dan afgesloten. 

Op de website staat meer informatie over de werkzaamheden en via de 
diverse DorpsApps worden er geregeld berichten verzonden. 

Kijk ook eens op: www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden 

 
 

Schoolvervoer in Landelijk Noord 
Sinds 1 juli is Staxi de nieuwe vervoerder van Mokumflex, zij regelen ook het 

vervoer van de basisschoolkinderen naar OBS De Weidevogel. 

Maakt u/uw kind gebruik van dit schoolvervoer? Dan is de Werkgroep OV 
benieuwd naar uw ervaring hiermee. Wat gaat er goed, of kan beter ... 

Uw reactie kunt u mailen naar info@centraledorpenraad.nl 
 

mailto:info@centraledorpenraad.nl
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 

 
Sinterklaas: zondag 15 november 

Het Coronavirus heeft overal - en zeker in Spanje - flink toegeslagen. De 

Goedheiligman had het niet makkelijk, hij is immers al flink op leeftijd en valt 
daarom nogal in een risicogroep. 

Maar hij is een ouwe taaie, dus… ook dit jaar zal Sinterklaas weer en wind 
trotseren om alle kinderen uit Durgerdam, Holysloot, Ransdorp, 

Schellingwoude en Zunderdorp te treffen. Dit jaar geen traditionele aankomst 
per stoomboot in Durgerdam, maar wel een heel leuk alternatief… 

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een feestelijke tocht door 

Landelijk Noord. Uiteraard worden daarbij alle nodige veiligheidsmaatregelen 
in acht genomen. De organisatie doet hierbij ook een beroep op alle 

begeleiders van de kinderen om de gezondheid van iedereen te kunnen 
waarborgen. Er zal via de diverse dorpsappgroepen nog de nodige informatie 

uw kant op komen. Zo krijgen de kinderen bijvoorbeeld nog versiertips voor 

huis en straat.  
Maar zet het vast in de agenda: 

zondag 15 november tussen 11u en 14 uur, toert Sint door Landelijk 
Noord! 

 
 

Informatie & Activiteiten 

 

Ingezonden tekst: 
Overlast asv De Dijk gaat toenemen 

In de toekomst zal de overlast van de voetbalclub asv De Dijk voor de 
bewoners van Schelllingwoude in ernstige mate toenemen. Volgens het 

bestuur van asv De Dijk komen er in de toekomst 30 tot 35 nieuwe elftallen 
bij. Dus minstens 400 leden met aanhang er bij. Dat betekent nog meer 

verkeersoverlast en nog meer parkeerproblemen. Overlast van scheldende 

jeugdspelers. Steentjes tegen ramen en auto's gooien met veel schade als 
gevolg. Vuilnis op de parkeerplaats en op de Schellingwouderdijk. Tot laat in 

de avond blijven de trainingsvelden open met volop de verlichting aan,en veel 
geschreeuw (coachen). Het bestuur van asv De Dijk is op dit gedrag van hun 

leden vaak aangesproken. Helaas veranderd er niets tot weinig. Er wordt geen 

rekening met de bewoners van Schelllingwoude gehouden, en worden 
nergens bij betrokken of enig overleg gepleegd om dit probleem samen op te 

lossen. Ik ben echt niet tegen de voetbalclub,maar ons mooie dorp 
Schelllingwoude kan deze drukte niet meer aan. 
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Onderzoek Zon op Amsterdam Noord 

Wij zijn Iris, Annemijn, Michelle en Branko. Wij zijn studenten bestuurskunde 
op de Hogeschool van Amsterdam en maken een onderzoeksrapport voor de 

Coöperatie “Zon op Amsterdam Noord” o.a. bekend van Zon op Poppendam. 

Middels een enquête willen wij meten wat het draagvlak is voor een nieuw 
project waarbij een groot aantal agrarische daken worden bedekt met 

zonnepanelen. 
Het zou ons enorm helpen als zoveel mogelijk mensen de enquête invullen. 

De enquête duurt ongeveer 3 minuten om te maken. Kijk op: 

www.centraledorpenraad.nl/onderzoek-zonnepanelen-op-agrarische-daken 
Alvast hartelijk bedankt voor uw tijd. 

 
 

Waterlandse Melkschuit 
Het vaarseizoen van de Waterlandse melkschuit loopt op zijn eind. 17 oktober 

2020 gaat de melkschuit weer op de kant. Het was een bijzondere periode: 

maandenlang konden we niets doen vanwege corona en door witrot, een 
schimmel die het hout aantast, moesten we vlonders en spanten vernieuwen 

en scheuren uitfrezen, bovenop het jaarlijkse schuur- en lakwerk. Vrijwilligers 
en sponsors waren daarbij onontbeerlijk. Zij hebben de schuit met hun werk 

en steun financieel boven water gehouden. 

Op zaterdag 28 november vanaf 15.30 uur houden we weer de 
najaarsborrel in het clubschip van Zeilvereniging het Y, Durgerdammerdijk 

116a. Uiteraard zullen we aan de corona-regels voldoen. Hierdoor is er 
beperkt plaats. 

Van te voren aanmelden via info@waterlandsemelkschuit.nl is dus verplicht. 
Naast een overzicht van het afgelopen seizoen, bijpraten en de borrel houden 

we dit jaar voor de derde keer een veiling om na al het dure extra onderhoud, 

de kas te spekken.  
Als u iets wilt inbrengen voor de veiling zoals 

artefacten, boeken en dergelijke, stuur ons een 
mail. Het hoeven niet perse nautische spullen te 

zijn maar met al die bootjes- en historie-

liefhebbers in de zaal is dat wel het meest 
toepasselijk. Wat tot nu ingebracht is, staat op 

de site; zie www.waterlandsmelkschuit.nl  
Met uw Inbreng en uw aankoop steunt u de 

stichting op een enerverende manier want de 

spanning kan flink oplopen tijdens de veiling. 
Alvast bedankt voor uw inbreng en namens roeiers, zeilers en bestuur graag 

tot ziens bij de najaarsborrel van de Waterlandse melkschuit. 

http://www.centraledorpenraad.nl/onderzoek-zonnepanelen-op-agrarische-daken
mailto:secretaris@waterlandsemelkschuit.nl
http://www.waterlandsmelkschuit.nl/
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Trio JANSSENGLERUMJANSSEN 

Na onze heerlijke zonovergoten muziekfietstour nu weer een concert in het 
Witte Kerkje in Holysloot. Want op zondag 25 oktober om 15.00 uur 

presenteert Holynote Concert het trio met 

Guus Janssen piano 
Ernst Glerum bas 

Wim Janssen drums 
Het trio JanssenGlerumJanssen speelt sinds 1992 in de traditie van het jazz 

piano trio maar dan op eigenzinnige wijze. Thema’s, patronen en swing vallen 

uiteen om zich in een nieuwe jas weer te vertonen. Een foute noot blijkt de 
goede te zijn in een koord-dans van vergissingen die zich even weerbarstig als 

muzikaal oplossen. Het trio speelde op festivals in Europa, China, Rusland en 
Canada en maakte twee cd’s op het label Geestgronden onder de titels Lighter 

en Zwik.  
Guus Janssen heeft een vanzelfsprekende interactie met zijn broer Wim op de 

drums, met wie hij al 60 jaar samenspeelt. Er is een mooie documentaire over 

de broers Janssen, waarin zij vertellen over hun voorliefde voor ‘stupid music’. 
Bij hun ouders stond in de platenkast een grote diversiteit aan muziek, 

variërend van jodelmuziek tot Beethoven. Dat legde de basis voor hun beider 
niet hiërarchische interesse in de muziek.  

Contrabassist Ernst Glerum won in 2009 de Boy Edgarprijs. In het juryrapport 

stond o.a. het volgende: Ernst Glerum neemt geen genoegen met de 
traditionele dienende rol van de bas. Zowel in de kleine als de grote 

bezettingen waarin hij speelt, heeft hij met muzikale partners te maken die 
van hem als bassist meer vragen dan de muziek te verankeren. Hij kan de 

muziek met zijn spel ook heel goed laten kantelen of schuiven. Hij speelt 
gedistingeerd én kan tegelijk subversief zijn.  

In dit concert zullen zij naast eigen werk ook een aantal stukken van Louis Th. 

Lehmann spelen 
Kaarten kosten € 15,- en zijn te koop op Holynote.nl 

Vanzelfsprekend volgen wij de RIVM richtlijnen t.a.v. het Covid-19 
virus.Omdat er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is zijn de 

concerten snel uitverkocht. Wil je als eerste op de hoogte zijn, meld je dan 

aan voor de nieuwsbrief op de website.  
 

 
Kledingbeurs & Kringloop 

De kledingbeurs en kringloopwinkel in het Dorpshuis van Holysloot is vanwege 

de coronamaatregelen gesloten. Het is wel mogelijk om op afspraak langs te 
komen, neem dan contact op met Linda: tel 06-42571323.  

De opbrengst is voor het Dorpshuis Holysloot, Dorpstraat 40. 



 

 

 
Schaatsles 

Speciaal voor basisschoolleerlingen (vanaf 6 jaar) is er tijdens het seizoen 
iedere vrijdagmiddag jeugdschaatsen op de Jaap Edenbaan in Amsterdam. 

Tijdens de lessen raken de kinderen spelenderwijs vertrouwd met het 

schaatsen en gaandeweg wordt er steeds meer aan de techniek en de 
snelheid gewerkt. Het seizoen wordt afgesloten met een heus schaatsdiploma.  

Vanaf 16 oktober is er iedere vrijdagmiddag van 16.55 tot 17.55 uur 
schaatsles, óók tijdens de schoolvakanties. De kosten voor een heel seizoen 

(van oktober tot begin maart) zijn: € 90,- per kind + € 20,- contributie.  

STG Waterland is een schaatsvereniging waar kinderen en volwassenen 
kunnen leren schaatsen en/of trainen op recreatief of wedstrijd niveau.  

Lijkt het je leuk om deze winter met ons mee te schaatsen?  
Meld je dan zo snel mogelijk aan voor het jeugdschaatsen van onze club, dit 

gaat via onze website www.stgwaterland.nl 
Uiteraard zijn ook volwassenen van harte welkom om mee te schaatsen op 

een van onze andere trainingsuren! 

 
 

 

 

Agenda vanaf oktober 2020 

 

 

23 oktober Ophaaldag grof vuil 
25 oktober Concert Holynote 
27 oktober Dagelijks Bestuur CDR 
  
15 november Sinterklaas in Landelijk Noord 
27 november Ophaaldag grof vuil 
28 november Waterlandse Melkschuit 
 
 
 

http://www.stgwaterland.nl/

