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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 
Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

van 9.00 tot 15.00 uur 
Telefoon: 020-4904437 
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 29 oktober 2021 
Redactie Dorpsweg 35 

1028 BK  Ransdorp 
020-4904437 
info@centraledorpenraad.nl 

Website: 
www.centraledorpenraad.nl 

Oplage 1000 exemplaren 
Bezorging R. Gils (020-3370816) 
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 
 
De herfst is begonnen en het wordt weer tijd voor regenlaarzen en warme 
truien. Het is fijn om te merken dat er weer activiteiten worden opgestart 
waardoor clubs en verenigingen weer actief kunnen worden. 
 
 
Agenda Centrale Dorpenraad 
Deze meeste vergaderingen worden online gehouden of anders op het 
kantoor van de Centrale Dorpenraad. 
11 oktober  Dorpsraad Ransdorp 
12 oktober  Dagelijks bestuur CDR 
29 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, één van de goede 
inzendingen ontvangt het boek 'Zwaan, 60 verhalen over Landelijk 
Amsterdam-Noord'. 
Op 't Zwaantje van september stond een tekening van de Dorpsstraat in 
Holysloot nrs 55 & 57. Winnaar van het boek is Hr P. Prins uit Purmerend. 
 
 
Hij komt, hij komt … 
Het waren zware tijden en veel van jullie hebben hem lang niet gezien, maar 
poets vast je schoenen, sla winterpenen in en zorg voor een flinke verlanglijst 
en een geveegde schoorsteen, want... hij komt, hij komt... Sinterklaas! 
Op zondagmiddag 14 november meert de Goedheiligman aan in Durgerdam. 
Vanaf een uur of half twee klinken er al vrolijke noten op de dijk en stipt om 
14.00 uur, stappen Sint en zijn kleurrijke Pieten van boord. 
Er is daarna uitgebreid de tijd om alle kinderhanden te schudden en te vullen. 
Meer informatie volgt later via de dorpsapps, maar schrijf deze datum vast in 
de agenda's. 
Oproep: helpende handen om deze dag onvergetelijk te maken. Te denken 
valt bijvoorbeeld aan: versieren, opruimen, verkeer regelen, etc. 
Contactpersoon: Pieternella, Durgerdammerdijk 103, 06-24422088 
Groet, 
Het Sinterklaascomité van Landelijk Noord 
 
 

mailto:info@centraledorpenraad.nl
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Activiteiten- en Informatiegids 
De nieuwe editie van ‘De wegwijzer van Landelijk Noord’ wordt binnenkort 
verspreid. In deze Activiteiten- en Informatiegids staat een overzicht met 
activiteiten en contactgegevens van de vele verenigingen, initiatieven en 
bedrijven van ons gebied. 
Wilt u nog een wijziging doorgeven voor de nieuwe gids of interesse u in het 
plaatsen van een advertentie? Neem dan snel contact op contact op met 
kantoor om dit door te geven. 
tel 020-4904437 of mail naar info@centraledorpenraad.nl 
De huidige gids is te vinden op: www.centraledorpenraad.nl/nieuws/wegwijzer 
 
 
 
Werkzaamheden 
In het kader van het Instandhoudingsprogramma Landelijk Noord worden er 
werkzaamheden uitgevoerd, een kort overzicht: 
• Vanaf oktober begint het werk aan het fietspad de Zwarte Gouw, eerst 

van de Liergouw tot het Weerslootpad en dan het stuk tot de 
Zunderdorpergouw. De werkzaamheden aan de Zwarte Gouw duren t/m 
augustus 2022. 

• De werkzaamheden in de dorpskern van Zunderdorp waarbij elektra, riool, 
waterleiding en de bestrating worden aangepakt zijn in volle gang. Dit 
geeft regelmatig stremming van het verkeer. 

Een uitgebreid overzicht van de diverse werkzaamheden met informatie, 
planning en bewonersbrieven staat op de website, bij Nieuws en 
Werkzaamheden: www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden 
 
 
 
Windmolens / RES 
De Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 is afgelopen mei in de gemeenteraad 
vastgesteld. De gemeente start nu met de volgende fase: de reflectiefase. 
In de reflectiefase geven inwoners, deskundigen en belanghebbenden hun 
mening en advies via verschillende activiteiten. Met de opbrengst daarvan 
maakt de gemeente een afwegingskader dat wordt gebruikt bij het bepalen of 
er wel of niet windmolens komen op een bepaalde locatie. 
Informatie daarover is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/wonen-
leefomgeving/duurzaam-amsterdam/windmolens-amsterdam/ 
 
 
  

http://www.centraledorpenraad.nl/werkzaamheden
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Wegomleiding Uitdam 
Vanaf medio september tot en met het eerste kwartaal in 2023 zijn de 
Uitdammerdijk en Kinselmeerzicht alleen voor bewoners en haar bezoekers 
bereikbaar. Dit is noodzakelijk om de veiligheid van de verkeersdeelnemers en 
de werknemers van de Alliantie te waarborgen. De veiligheid is nu in het 
geding omdat er nog veel sluipverkeer en recreatief verkeer doorheen rijdt. Er 
staat ten zuiden van het dorp Uitdam en Bloemerdalergouw een schuifpoort 
met een inbelfunctie. Zowel de poort Bloemendalergouw als de poort Uitdam 
zijn gesloten tijdens werktijden tussen 7.00 en 19.00 uur. Vanzelfsprekend 
blijft Uitdam bereikbaar voor hulpdiensten. Voor fietsers is er een omleiding 
ingesteld via de Rijperweg en Poppendammergouw. Voor auto’s en motoren is 
er een omleiding ingesteld via de N247.  
Alliantie Markermeerdijken  
 
De Alliantie Markermeerdijken is een samenwerking van Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier en de marktpartijen Boskalis en VolkerWessels. De 
Alliantie versterkt circa 33 kilometer Markermeerdijken van Hoorn tot 
Amsterdam. Op de website www.markermeerdijken.nl vindt u informatie over 
de voorbereidingen op de dijkversterking en waar de Alliantie op dit moment 
aan het werk is. 
 
 
 
Dorpshuis De Beke 
Een dorpshart waar mensen bij elkaar komen 
Het dorpshuis in Ransdorp is weer helemaal open, met hele leuke partijen die 
al langere tijd actief zijn in De Beke. De Waterlandse Harmonie heeft elke 
dinsdagavond weer repetities. Er zijn op donderdagavond twee yogalessen om 
uit te kiezen. En ook de ouderensoos gaat weer van start en heeft de planning 
voor het hele jaar al rond. Maar er kan nog meer bij! 
De Beke is ook beschikbaar voor privé feestjes, vergaderingen of andere 
activiteiten. Je kunt denken aan zelf een club starten, waarmee je op vaste 
momenten (wekelijks of maandelijks) bijeen komt in De Beke. En natuurlijk 
biedt De Beke ook voor eenmalige activiteiten een plek. 
Als je gebruik wil maken van De Beke, kan dat door contact op te nemen via 
het contactformulier op onze website www.dorpshuisransdorp.nl  
Heb je ideeën of andere vragen? Neem dan contact op via 
info@dorpshuisransdorp.nl 
Voor meer informatie, kijk op www.dorpshuisransdorp.nl 
 
  

http://www.dorpshuisransdorp.nl/
mailto:info@dorpshuisransdorp.nl
http://www.dorpshuisransdorp.nl/
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Nieuws van de Dorpsraden & Werkgroepen 

 
Gescheiden afvalinzameling 
De glas- en papiercontainers die nu in Landelijk Noord staan zijn verouderd en 
moeten vervangen en aangepast worden. Bovendien wil de gemeente de 
mogelijkheid om afval gescheiden weg te gooien verbeteren zodat deze 
grondstoffen en materialen hergebruikt kunnen worden. In september is er 
daarom een brief met informatie en een vragenlijst verspreid om de wensen 
van bewoners i.v.m. afvalscheiding te inventariseren, ook wordt er gekeken 
naar de (on)mogelijkheden in ons gebied. Met deze gegevens kan de 
gemeente een plan voor Landelijk Noord opstellen om de huidige containers 
te vervangen en het gescheiden inzamelen van afval te optimaliseren. 
 
 
World CleanUp Day 
Afgelopen 18 september, tijdens World CleanUp Day, zijn er weer een hoop 
vrijwilligers op pad gegaan om in hun omgeving zwerfvuil op te ruimen.  
Hartelijk dank voor jullie inzet! 
Wil je buiten deze actiedag om ook actief zijn? 
De Centrale Dorpenraad heeft afvalgrijpers en -ringen die in bruikleen 
meegegeven kunnen worden. Deze zijn op te halen op het kantoor,  
Dorpsweg 35 in Ransdorp. 
Meer weten? Bel of mail naar 020-4904437 | info@centraledorpenraad.nl  
 
 
 

Informatie & Activiteiten 
 
 
Kinderkerk in Zunderdorp 
Wist je dat er elke zondag Kinderkerk voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar in 
Zunderdorp. We starten om 10:00 uur in de kerk en gaan dan na een minuut 
of 5 naar het Jeugdgebouw van Zunderdorp. We vertellen daar op een 
laagdrempelige manier een Bijbelverhaal en gaan dan met elkaar knutselen 
(figuurzagen, gipsen, kleien etc.), proefjes doen en spelletjes spelen. Alle 
kinderen zijn welkom. Ook als je nooit in de kerk komt. 
Eind november starten we met het oefenen voor de kerstmusical die we op 
gaan voeren op Eerste Kerstdag. Alle kinderen mogen daaraan meedoen. Het 
is altijd een groot feest. Wil je meer informatie?  
Mail gerust naar Anne-marie Bakker, info@kerkzunderdorp.nl  
  

mailto:info@kerkzunderdorp.nl
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Meditatie in de Dorpskerk Durgerdam 
Chakra’s en christelijke meditatie - Ontwikkeling in Menswording 
In deze serie van acht meditatieochtenden ontdek je de samenhang tussen 
chakra’s en bronnen van christelijke spiritualiteit. Dit kan je op weg helpen in 
je zoektocht om te leven in verbondenheid met jezelf én de ander, vanuit de 
Bron van leven. We maken daarbij gebruik van verschillende chakra- en 
christelijke meditatieve werkvormen.  
Wat kan ik verwachten? 
Er zijn zeven chakra’s met zeven bijbehorende thema’s. Op de achtste (en 
laatste) meditatieochtend komen al deze thema’s samen. Elke bijeenkomst 
behandelen we één van die thema’s aan de hand van een stuk tekst. 
Daarover wisselen we ervaringen en indrukken uit. Daarna oefenen we met 
drie verschillende vormen van meditatie. Er is ruimte voor evaluatie in de 
vorm van bijvoorbeeld een gesprek, tekening of dansexpressie. De 
bijeenkomst eindigen we gezamenlijk met muziek, bewegingsmeditatie of het 
zingen van een lied/mantra. De toegepaste meditaties komen uit beide 
tradities, zoals stilte-, adem-,lichaams- en kleurmeditaties; maar ook beeld-, 
dansante- en bewegings- en labyrintmeditaties. 
Praktisch 
Bij deelname ontvang je de inleiding op de serie, ‘Chakra’s en Meditatie vanuit 
de Christelijke Traditie’. Voor elke bijeenkomst stuur ik je een stukje ter 
voorbereiding op het thema. Na afloop van elke bijeenkomst ontvang je één 
of twee audiobestanden met de geoefende meditatie(s) om zelf thuis verder 
te oefenen. Data en chakra’s met de corresponderende thema’s zijn: 
13 oktober ((Basis)zekerheid); 3 november (Vertrouwen); 24 november 
(Innerlijke kracht); 15 december (Liefde); 12 januari (Geestelijke vrijheid);  
2 februari (Intuïtieve helderheid); 23 februari (Relatie met God/het 
Goddelijke) en 16 maart (Tussen Hemel en Aarde). 
De bijeenkomsten zijn in de Dorpskerk Durgerdam steeds van 10.00 tot 11.45 
uur, vanaf 9.45 uur ontvangst met koffie/thee. Er wordt een vrijwillige 
bijdrage gevraag voor de kosten voor thee/koffie en verwarming.  
De bijeenkomsten worden begeleid door Rob Boersma. 
Voor wie? 
De meditatiebijeenkomsten zijn voor mensen uit Landelijk Noord die zich als 
gelovig én als niet gelovig beschouwen, voor kerkgangers én nieuwe 
spirituelen. Ook als je nog geen ervaring met meditatie hebt of je wilt eens 
kennismaken met (christelijke vormen van) meditatie ben je welkom. 
Verdere informatie en opgave: Rob Boersma, tel.: 020-4904417 of 06-
21701349 of per email: r.h.m.boersma@planet.nl en 
www.dorpskerkdurgerdam.nl/meditatie 
 

http://www.dorpskerkdurgerdam.nl/meditatie
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Holynote Concerten, data & vrijwilligers 
Gelukkig mogen wij weer meer publiek ontvangen in het Witte Kerkje in 
Holysloot. Dat betekent dat er weer kaartjes zijn vrijgekomen voor het eerder 
uitverkochte concert van Arifa op 21 november. 
Nu eerst op 17 oktober jazzkwartet LOOT met composities van Oscar Jan 
Hoogland. Hij studeerde af als jazzpianist op het Conservatorium van Utrecht 
en als componist op het Koninklijk Conservatorium van Den Haag. Hoogland 
speelt, componeert en improviseert in de traditie van pianisten Misha 
Mengelberg en Guus Janssen: serieus, origineel en met humor. 
Met Ab Baars op tenorsax en klarinet, Uldis Vitols op contrabas en Onno 
Govaert op drums heeft Hoogland de perfecte muzikanten bij elkaar gebracht 
om deze nieuwe muziek te spelen. Een concert dat je niet wil missen! 
Het vrijwilligersteam van Holynote concerten kan nog wat aanvulling 
gebruiken. Lijkt het je leuk om af en toe mee te helpen en bij een fantastisch 
concert te zijn? Stuur dan een mail aan swp@xs4all.nl. 
Zie voor meer info de bijgevoegde flyer of kijk op onze website Holynote.nl 
Witte Kerkje Holysloot – 15.00 uur – tickets € 15,-, via Cango Holynote  
Voor onze concerten is een corona toegangsbewijs nodig. 
 
 
 
Gezellige koffie-inloop in Zunderdorp 
Op woensdag 20 oktober is er weer een koffie-inloop in het Jeugdgebouw. 
Vorige keer was het erg gezellig dus we gaan hier natuurlijk mee door. 
Kom lekker koffie drinken in het Jeugdgebouw Zunderdorp, Achterlaan 3 van 
10:00 tot 11:30 uur. Iedereen is welkom! 
 
 
 
Schaatsen slijpen 
Uw vertrouwde adres op Liergouw nr. 6 in Schellingwoude bij TB Lassche  
Tel: 06-4046 6668 
Als zoon van de grondlegger van de 'Vikingschaats' slijp ik al vele tientallen 
jaren schaatsen zoals het behoort. Dat betekent niet alleen slijpen, maar 
richten, profileren en slijpen voor één prijs. Wees zuinig op uw schaatsen, ik 
ben het ook. Herstelbare schades en gebreken kunnen worden gerepareerd. 
Voor de liefhebber mogelijk nog enkele schaatsen in de aanbieding. 
Graag vooraf even een telefoontje, zodat u niet aan de dichte deur komt. 
 
 
 

mailto:swp@xs4all.nl
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Schaatsles STG Waterland 
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 22 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! 
 
 
 
Expositie grafisch werk van Cees Smit in de Witte Kerk van Holysloot 
Cees Smit woont in Amsterdam en werkt in Holysloot. Over zijn werk:  
“Het landschap en de herinnering spelen in mijn werken een belangrijke rol. 
Landschappen activeren het geheugen maar leiden het ook vaak om de tuin: 
vormen landschappen de herinnering, of juist andersom? Ik maak etsen, 
lino’s, materiaaldrukken, tekeningen en ik combineer deze technieken vaak. Ik 
maak bijna geen werk in oplage, de afdrukken verschillen steeds van elkaar. 
Ik vergroot regelmatig details die weer tot nieuwe beelden kunnen leiden. 
Oorspronkelijke beelden worden onherkenbaar; we zien alle landschappen, op 
alle plekken en van alle tijden. De laatste jaren neemt mijn werk meer 
“abstracte” vormen aan, maar het landschappelijke element blijft steeds 
herkenbaar. Veel ontwerpen, proefdrukken en drukresten komen terecht in 
zelf gebonden boeken; het werkproces wil ik graag laten zien”.  
De expositie is van 2 t/m 31 oktober 2021: elke vrijdag, zaterdag en zondag 
van 14.00 – 17.00 uur. (m.u.v. 17 oktober: dan is er een concert).  
Cees Smit is tijdens de expositie steeds aanwezig. 
Op zondag 24 oktober vertelt Smit onder de titel ‘Landschap zoekt maker’ in 
de Witte Kerk over zijn werk: Aanvang 15.00 uur. Gratis toegang.  
Max. 25 bezoekers. Aanmelden bij cees.smit@xs4all.nl  
www.ceessmitgrafiek.wordpress.com | www.holysloot.nl 
 
 

http://www.stgwaterland.nl/
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Na de herfstvakantie starten de toneellessen 
Acteurs training met Harriët Stroet 
Tijdens de lessen gaan we trainen, trainen om een vrije speler te worden, een 
toneelspeler, amateurspeler, teamspeler. We trainen spel-elementaires, de 
grondbeginselen van een goede improvisatie en van een goede tekstscène. Dit 
doen we aan de hand van oefeningen en korte scènes. Je leert verschillende 
technieken en krijgt handvatten waarmee je een scène kunt spelen. Zo krijg je 
inzicht in de vele mogelijkheden die een tekstscène of een 
improvisatieopdracht je geeft. 

‘En waar ik me het meest op verheug, is jullie te laten ervaren hoe  
bijzonder spelen kan zijn, hoe je met elkaar magische momenten kunt 
creëren en beleven.’ 

Deze training staat open voor de beginnende speler, maar is ook interessant 
voor spelers die al wat meer ervaring hebben. 
De speltraining vindt plaats in het Wijkgebouw in Holysloot op een 
doordeweekse avond in de week, vooralsnog op de maandagavond van 19.00 
tot 22.00 uur. De laatste week van oktober 2021 willen we van start gaan, dus 
maandag 25 oktober. 
De training bestaat in totaal uit 7 avonden van 3 uur en kosten € 185,-. 
Verlenging is mogelijk en in overleg kan er naar een presentatiemoment 
toegewerkt worden. 
Informatie & aanmelden 
Heb je interesse, wil je meer weten en/of je aanmelden, neem dan contact op 
met: Harriët Stroet & Bianca Prins 06-21286787 | bianca@bicoacht.nl 
 
 
 
Tieneravonden Zunderdorp 
In het afgelopen jaar organiseerden wij gezellige tieneravonden voor alle 
tieners/jongeren uit Zunderdorp en Landelijk Noord. We starten altijd met het 
eten van pizza. We merken dat de groep groeit en daarom gaan we in het 
aankomende jaar door met twee tienergroepen: een groep voor tieners van 
12-16 jaar en een groep voor jongeren van 16 t/m 20 jaar. Voor deze avonden 
zijn alle tieners en jongeren welkom! Ook als je niet of nooit in de kerk komt. 
Het zijn avonden waar ontmoeting en gezelligheid centraal staan. We willen 
gaan starten in oktober. De exacte data zijn nog niet bekend, maar we laten 
dat snel weten via onze website www.kerkzunderdorp.nl en Facebook (Kerk 
Zunderdorp). Heb je interesse of wil je meer weten? Stuur een berichtje naar 
Taco Koster of Anne-marie Bakker via info@kerkzunderdorp.nl en dan laten 
we je weten wanneer de eerste avond plaatsvindt. 
We kijken er naar uit je te zien! 

mailto:bianca@bicoacht.nl
http://www.kerkzunderdorp.nl/
mailto:info@kerkzunderdorp.nl
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Dansles in Ransdorp 
Het Nieuwjaarsconcert van de Waterlandse Harmonie wordt een dansconcert. 
Wij willen natuurlijk graag dat iedereen dan kan dansen! Heb jij altijd al eens 
willen leren dansen met partner, of wil je eerdere danservaring opfrissen? 
Wij bieden een tienweekse cursus in de kerk van Ransdorp op de 
woensdagavond. Op 27 oktober is een eerste open les. 
De danslessen worden gegeven door de geweldige Annetje van Riel, 
gediplomeerd dansdocente met jarenlange ervaring in het lesgeven van 
ballroom en latin dansstijlen. Ook heeft zij internationaal veel wedstrijden 
gedanst. Wij gaan diverse stijlen spelen met het orkest: jive, chachacha, 
swing, rumba, samba, salsa, tango en natuurlijk mag een walsje niet 
ontbreken. Annetje zal een aantal daarvan uitkiezen voor de dansles. 
De lessen zijn voor alle leeftijden.  
Belangrijk: geef je op met een partner (als je niemand kan vinden stuur ons 
een mailtje misschien kunnen wij je dan matchen). 
Fijne bijkomstigheid: Dansen is niet alleen leuk, maar heeft ook nog een 
gunstige invloed op het brein, zo blijkt uit verschillende wetenschappelijke 
onderzoeken. Volgens hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder komt dat 
door de combinatie van cognitie, emotie, motoriek, ritme en luisteren naar 
muziek. “Hoe actiever en uitdagender de activiteit, hoe groter de kans dat in 
de hersenen nieuwe verbindingen ontstaan. Dat geldt dus zeker voor dansen. 
Bovendien worden er met dansen ook nieuwe zenuwcellen aangemaakt. En 
dat is gunstig voor jong en oud.” 
Kosten € 85,- voor 10 lessen. Gratis proefles op 27 oktober! 
De lessen zijn op woensdag van 20.00 tot 21.30 uur in de kerk van Ransdorp. 
Aanmelding voor de hele cursus via Cango tickets Waterlandse Harmonie. 
Aanmelden voor de proefles bij waterlandseharmonie@live.nl 
 
 
 
Halloween concert in Zunderdorp 
Met Waterlands Waarzegster en Opperheks Saskia Mees! 
Houd jij van griezelen? Kom dan op 29 oktober naar het Halloweenconcert in 
de Stadshoeve in Zunderdorp. Durf je het aan, zo’n donkere ruimte vol 
spinnenwebben, vleermuizen en pompoenen? 
Met griezelige muziek en een heksenkoortje? Kan je nog niet goed griezelen? 
Saskia Mees gaat het je leren! De baas van het orkest, ook best een griezel, 
laat de muzikanten ondertussen hele enge liedjes spelen. 
Het opleidingsorkest van de Waterlandse Harmonie en de Fanfare 
Zuiderwoude zitten om 19.00 uur voor je klaar inde schuur van de Stadshoeve 
aan de Zunderdorpergouw 33. Toegang gratis. 
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Kringloopwinkel Holysloot 
De kringloopwinkel in het Dorpshuis van Holysloot is op woensdagmorgen van 
10.00 tot 13.00 uur weer geopend zonder afspraak. Op 30 oktober is er 
sinds lange tijd ook weer een zaterdagopening, van 12.00 tot 16.00 uur kunt 
u fijn weer even rustig rondneuzen tussen al de leuke spullen, kleine 
goederen, boeken, schoenen en kleding!  
Voor de inbreng van goederen of een winkelafspraak graag contact opnemen 
met Linda: tel 06-42571323 
De opbrengst is voor het Dorpshuis Holysloot, Dorpstraat 40. 
 
 
 
Soos Ransdorp 
Op dinsdag 2 november om 13.00 uur zorgt de Soos Ransdorp voor de 
inwendige mens met een heerlijke stamppotten maaltijd in Dorpshuis ‘De 
Beke’. Graag van tevoren opgeven i.v.m. de inkoop. Wij hopen veel oude 
bekenden terug te zien en nieuwe belangstellenden te verwerkomen. 
 
 
 
Klarinet, trompet of saxofoonles bij de Waterlandse Harmonie? 
Ben je op zoek naar een goede muziekdocent voor jezelf of voor je kinderen? 
Bij de Waterlandse Harmonie krijg je privéles van enthousiaste en 
gekwalificeerde docenten. Ook fijn: je kan een instrument lenen van de 
vereniging en leren samenspelen in de orkesten van de Harmonie. Ook voor 
gevorderde blazers en slagwerkers een uitdaging. 
Thomas Geerts geeft al jarenlang trompetles. Hij is ook de dirigent van de 
Harmonie, noemt zijn lessen `serieus leuk’ en is geliefd bij jong en oud. Zelf 
speelt Thomas zowel in een band Zorita, als met het klassieke Amsterdam 
Brass Quintet. 
Jara van Dam (1996) is de nieuwe klarinetdocente bij de Waterlandse 
Harmonie. Cum laude afgestudeerd aan het Conservatorium van Amsterdam 
geeft zij veelzijdige lessen met onder andere klassiek, klezmer en jazz.  
De lessen spelen in op de interesses en kwaliteiten van elke individuele 
leerling om zo het speelplezier en het talent van iedereen te laten bloeien. 
Binnenkort geeft onze een nieuwe saxofoondocent een introductieworkshop. 
Wil je je daar voor opgeven?  
Mail voor deze workshop of andere lessen naar waterlandseharmonie@live.nl  
Aarzel niet , samen muziek maken is het leukste wat er bestaat! 
 
 

mailto:waterlandseharmonie@live.nl
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Opslagruimte gezocht (Landelijk)Noord e.o. 
In verband met een verhuizing naar Amsterdam zoeken wij z.s.m. 
opslagruimte in (Landelijk) Noord en omgeving voor onze huisraad. Alle tips 
meer dan welkom! Contact via rolphvandewouw@gmail.com / 06-40256875 
Bij voorbaat dank! Hartelijke groetjes, Eva & Rolph + kids 
 
 
 
‘De Hooischuur’ vanaf december 2021 
Bijna 8 jaar was Boergondineren onze ‘huis-cateraar’ van de horeca-ruimte op 
onze boerderij. Vele mooie, gezellige en smakelijke evenementen heeft Sacha 
hier georganiseerd en daar kijken wij met veel plezier op terug. 
Maar, sinds 1 september 2021 hebben wij afscheid genomen van 
Boergondineren als vaste cateraar en zijn we een paar maanden dicht. 
Na een kleine verbouwing opent ‘De Hooischuur’ de deuren in december 
2021. Binnenkort vind je op de site www.dehooischuuramsterdam.nl alle 
informatie over de mogelijkheden in ‘De Hooischuur’. 
Melkveebedrijf V.O.F. Vendrig 
Familie Vendrig 
Liergouw 78-80, Ransdorp 
info@vendrigamsterdam.nl 
 
 
 
Wil je een gratis coachsessie met paarden in Zunderdorp ervaren? 
Ervaring of affiniteit met paarden is niet noodzakelijk en alle activiteiten 
gebeuren op de grond, naast het paard. Ik ben een equine assisted coach in 
opleiding en wil graag het geleerde in de praktijk oefenen. Er zijn geen kosten 
aan verbonden en de sessie is op afspraak. 
Vind je het leuk een keer gecoacht te worden met paarden? 
Meld je dan bij Annemarie via apdewit@yahoo.com 
 
 
 
Ruilmarkt kinderspeelgoed 
Save the date: Maandagavond 15 november vanaf 19:00 is er weer een 
Recycle Sint in de dorpskerk van Durgerdam. Ruil je eigen speelgoed om voor 
‘nieuw’ speelgoed en verzamel in 1 avond al je Sinterklaas kadoos bij elkaar! 
 
  

mailto:rolphvandewouw@gmail.com
http://www.dehooischuuramsterdam.nl/
mailto:apdewit@yahoo.com


 

14 
 

Vleespakketten bij de familie Vendrig; 100% lokale productie 
Sinds kort verkopen wij diepgevroren vleespakketten! 
Heerlijk, grasgevoerd vlees van een eigen opgefokte vleeskoe en een lam. 
Bij ons staat dierenwelzijn op de hoogste prioriteit. De rust, het voer en de 
leefomstandigheden zorgen voor goed vlees.  
Voor meer informatie (samenstelling vleespakketten, prijzen en 
bestelmogelijkheden) mail naar info@vendrigamsterdam.nl of bel 06-
26236936 (Tanja). 
Familie Vendrig, Liergouw 80, Ransdorp 
 
 
 
Koor Schellingwoude 
Heb je plezier in zingen, kom dan bij ons koor. We zingen repertoire van over 
de hele wereld en treden af en toe op. Het koor van ongeveer 25 vrouwen 
repeteert elke maandagavond van 20.00 tot 21.45 uur, o.l.v. Ricus Smid, in 
het Wijkgebouw van Schellingwoude, Wijkergouw 12, Schellingwoude. 
Email: veradegraaf@icloud.com 
Website: www.koorschellingwoude.nl 
 
 
 
Wedstrijdzeilen op fietsafstand van Amsterdam! 
De drukte van de stad even achter je laten en het weekend starten in je 
zeilboot. De leden van Watersportvereniging De Doordrijvers doen dit 
wekelijks. Ook deel uitmaken van deze groep? Heb jij enige zeilervaring en 
lijkt het je leuk wat fanatieker te gaan zeilen, kom dan eens kijken bij 
Watersportvereniging De Doordrijvers. De Doordrijvers staat voor: 

 Wedstrijdzeilen voor starters en toppers 
 Laagdrempelig zeilen in de Laserklasse met een klein budget 
 Diverse kleine wedstrijdjes op vrijdagavond en in het weekend 
 Gezelligheid en saamhorigheid 
 Zeilen in de vrije natuur op steenworp afstand van de stad 

Tussen de zeilers bij De Doordrijvers lopen enkele toppers rond die regelmatig 
winnen op nationale en internationale zeilevenementen. Andere zeilers leren 
van hen, in een aantal jaar zie je de starters steeds beter worden en meer 
plezier krijgen in het zeilen. Kom eens langs bij het Kinselmeer in Durgerdam 
op vrijdagavond, kijk een wedstrijd mee of stap direct in de clubboot om een 
wedstrijdje mee te varen! Neem contact met ons op via info@doordrijvers.nl.  
W.S.V. De Doordrijvers 
www.doordrijvers.nl | Uitdammerdijk 14, 1026 CP  Durgerdam 

mailto:info@vendrigamsterdam.nl
mailto:veradegraaf@icloud.com
http://www.koorschellingwoude.nl/
mailto:info@doordrijvers.nl
http://www.doordrijvers.nl/
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Spelers gezocht! 
Houd je van een uitdaging? Zoek je een leuke hobby? Heb je zin in iets 
bijzonders? Wil je uitgedaagd worden? Houd je van gezelligheid?  
Toneelvereniging Ransdorp zoekt spelers, leeftijd minimaal 16 jaar.  
Dat is hartstikke tof want we kennen geen functie eisen! We vragen alleen 
inzet en aanwezigheid op onze oefenavonden om uiteindelijk een toneelstuk 
op te kunnen voeren. Join the club! 
Twijfel niet, reageer! 
Namens het bestuur van de toneelvereniging: 
Lynda Koopman, secretaris TV Ransdorp 
Mail naar lr.koopman@quicknet.nl of bel 06-22043480 
 
 
 
Gitaarles 
Als gediplomeerd gitaardocente geef ik al jaren met veel plezier gitaarles aan 
kinderen en volwassenen, van beginner tot gevorderd. Ik geef les in Pop, 
klassiek, blues, fingerpicking, folk en country. 
Mail naar info@gitaarschoolnina.com voor een gratis proefles: het is nooit te 
laat om te beginnen! 
Nina 
 
 
 
 
 
 

mailto:lr.koopman@quicknet.nl
mailto:info@gitaarschoolnina.com


 

 

 
 
 

 
Agenda oktober 2021 

 
 
 

11 oktober Dorpsraad Ransdorp 
12 oktober Dagelijks bestuur CDR 
13 oktober Start meditatie, Durgerdam 
17 oktober Holynote concert 

  
20 oktober Koffie inloop Zunderdorp 
22 oktober Start schaatsles 
22 oktober Inzameling Grofvuil 
24 oktober Lezing ‘Landschap zoekt maker’ 

  
25 oktober Start toneellessen Holysloot 
27 oktober Start dansles Ransdorp 
29 oktober Halloweenconcert Zunderdorp 
29 oktober Kopij ‘t Zwaantje 
30 oktober Kringloopwinkel open 

  
2 november Soos Ransdorp, stamppotmaaltijd 

  
 


